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Konseptvalgutredningen Kongsvingerbanen - høringsuttalelse
Vi viser til invitasjon 04.12.20 til å komme med høringsuttalelse til KVU Kongsvingerbanen.
Uttalelsen ble behandlet i fylkesrådet i Viken fylkeskommune 04.02.21, med følgende vedtak:

Fylkesrådets vedtak
Fylkesrådet støtter anbefalingen fra KVU Kongsvingerbanen med konsept K2.3 som gir økt
ombordkapasitet for persontogene, samt noe kapasitetsvekst for godstrafikken. Konsept K2.3
legger til rette for flere og lengre krysningsspor mellom Lillestrøm og Kongsvinger.

Som supplement til anbefalt konsept K2.3 foreslår Jernbanedirektoratet at busstilbudet styrkes
på kort sikt. Det er i dag framkommelighetsproblemer for buss langs Rv. 22, samt utfordringer
med fremtidig terminalkapasitet på Lillestrøm bussterminal. Fylkesrådet ber derfor om at en
eventuell forsterkning av busstilbudet i korridoren må utredes videre for å vurdere om et
supplement med buss blir hensiktsmessig og konkurransedyktig for reiser mot Oslo.

Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger - riksgrensen skal legge til rette for
overføring av gods fra veg til bane.

Ved endret bruk eller utforming av transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvingerriksgrensen skal inngrep i natur-, kulturminneverdier og naturressurser minimeres.

Anbefalt konsept på kort sikt, K2.3, løser ikke utfordringene med begrenset
transportkapasitet. Viken fylkeskommune ber om at det vurderes en langsiktig løsning men
rasket mulig, for forkorting av banen sydvest for Sørumsand (K5.1) til å kunne ta imot mer
trafikk, gi kortere reisetid, og bidra til bedre måloppnåelse for transportkapasitet, regional
utvikling, verdiskaping og næringsutvikling, samt klimabelastning.
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For å nå målsetting om mer gods på bane, er det viktig at hele banenettet i Norge er
dimensjonert for lange godstog, slik at en ikke nødvendigvis må kjøre gjennom Sverige for å
frakte ønsket mengde gods. Det er viktig at det planlegges for ytterligere
kapasitetsforsterkende tiltak på kort sikt, inkludert Grensebanen mellom Kongsvinger og
Svenskegrensen.

I rapporten KVU Kongsvingerbanen - Ikke prissatte konsekvenser er viktige nasjonale og
regionale kulturminneinteresser knyttet til Bingen lenser og tettstedene Blaker, Rånåsfoss og
Seterstøa ikke tilstrekkelig belyst.

Viken fylkeskommunene vurderer at viste konflikter med nasjonale, regionale og lokale
kulturminneverdier kan løses gjennom en god dialog med utbygger.

Viken fylkeskommune ber samferdselsdepartementet følge opp anbefalingen om egen
utredning Oslo – Stockholm gjennom å ta initiativ til en felles norsk svensk KVU for de
grensekryssende jernbanestrekningene.
--I vedlagt saksframstilling fremkommer det ytterligere vurderinger for konseptene som vil
være nyttige for Jernbanedirektoratet. Vi legger også ved en detaljert tilbakemelding fra
kulturarv – merknader til høring – KVU Kongsvingerbanen, samt protokollutdrag.

Vennlig hilsen
Gunnar Haugerud
Rådgiver
Vedlegg:
1 Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen - høringsuttalelse
2 Merknader Kulturarv til Høring KVU Kongsvingerbanen
3 Vedtak Protokollutdrag Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen - høringsuttalelse
Kopi til:
RUTER AS

2

Saksframlegg

Saksnr.: 2020/124900

Behandlet av

Møtedato

Fylkesrådet

04.02.2021

Utvalgssaksnr.

Vedlegg:
1
Merknader Kulturarv til Høring KVU Kongsvingerbanen

Rapport KVU Kongsvingerbanen

Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen - høringsuttalelse
Fylkesrådens forslag til vedtak
Fylkesrådet støtter anbefalingen fra KVU Kongsvingerbanen med konsept K2.3 som gir økt
ombordkapasitet for persontogene, samt noe kapasitetsvekst for godstrafikken. Konsept K2.3
legger til rette for flere og lengre krysningsspor mellom Lillestrøm og Kongsvinger.
Som supplement til anbefalt konsept K2.3 foreslår Jernbanedirektoratet at busstilbudet
styrkes på kort sikt. Det er i dag framkommelighetsproblemer for buss langs Rv. 22, samt
utfordringer med fremtidig terminalkapasitet på Lillestrøm bussterminal. Fylkesrådet ber
derfor om at en eventuell forsterkning av busstilbudet i korridoren må utredes videre for å
vurdere om et supplement med buss blir hensiktsmessig og konkurransedyktig for reiser mot
Oslo.
Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger - riksgrensen skal legge til rette for
overføring av gods fra veg til bane.
Ved endret bruk eller utforming av transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvingerriksgrensen skal inngrep i natur-, kulturminneverdier og naturressurser minimeres.
Anbefalt konsept på kort sikt, K2.3, løser ikke utfordringene med begrenset
transportkapasitet. Viken fylkeskommune ber om at det vurderes en langsiktig løsning for
forkorting av banen sydvest for Sørumsand (K5.1) til å kunne ta imot mer trafikk, gi kortere
reisetid, og bidra til bedre måloppnåelse for transportkapasitet, regional utvikling,
verdiskaping og næringsutvikling, samt klimabelastning.

For å nå målsetting om mer gods på bane, er det viktig at hele banenettet i Norge er
dimensjonert for lange godstog, slik at en ikke nødvendigvis må kjøre gjennom Sverige for å
frakte ønsket mengde gods. Det er viktig at det planlegges for ytterligere
kapasitetsforsterkende tiltak på kort sikt, inkludert Grensebanen mellom Kongsvinger og
Svenskegrensen.
I rapporten KVU Kongsvingerbanen - Ikke prissatte konsekvenser er viktige nasjonale og
regionale kulturminneinteresser knyttet til Bingen lenser og tettstedene Blaker, Rånåsfoss og
Seterstøa ikke tilstrekkelig belyst.
Viken fylkeskommunene vurderer at viste konflikter med nasjonale, regionale og lokale
kulturminneverdier kan løses gjennom en god dialog med utbygger.
Viken fylkeskommune ber samferdselsdepartementet følge opp anbefalingen om egen
utredning Oslo – Stockholm gjennom å ta initiativ til en felles norsk svensk KVU for de
grensekryssende jernbanestrekningene.

18.01.2021
Olav Skinnes
fylkesråd for samferdsel

Bakgrunn for saken
Kongsvingerbanen betjener lokaltog og grensekryssende person- og godstrafikk. Bakgrunnen
for konseptvalgutredningen er at banen på grunn av en betydelig passasjervekst de siste
årene er erklært overbelastet, og at grunnprognoser tilsier fortsatt vekst i årene framover.
Den 17. juli 2018 mottok Jernbanedirektoratet oppdragsbrev om en konseptvalgutredning fra
Samferdselsdepartementet.
Utredningen nærmer seg nå ferdig, og Jernbanedirektoratet har sendt Konseptvalgutredning
(KVU) for Kongsvingerbanen til høringsuttalelse, med en høringsfrist den 7. februar, 2021.
Jernbanedirektoratet har utarbeidet KVU etter oppdrag fra samferdselsdepartementet. Med
bakgrunn i Jernbanedirektoratets målsettinger for Kongsvingerbanen og involvering av
interessenter, fastsatte Samferdselsdepartementet 21. mars 2019 følgende samfunnsmål for
konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen:
Transportsystemet i korridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen skal kostnadseffektivt dekke
etterspørselen etter lokal, regional og grenseoverskridende person- og godstransport frem til
2050, og redusere utslipp av klimagasser gjennom økte markedsandeler for kollektivtransporten.
Det er utledet tre effektmål for utredningen. Disse skal gi utrykk for de viktigste virkningene
for brukerne. Effektmålene utledes av samfunnsmålet og formidler ambisjonene for utvikling
av transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen. Målene er:
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Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen skal ha en
kapasitet som muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100% fram mot 2050.
Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal gi 100 % økning i antall
ruteleier fram mot 2050. Ruteleiene for kombi- /fleksitog skal tilrettelegge for inntil
740 meter lange tog.
Kapasiteten i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen, eller i en annen
korridor mot Stockholm, skal gi mulighet for 8 grensekryssende persontog i hver
retning per døgn.

Det legges vekt på at hele transportkorridoren skal sees i sammenheng, og at alle
transportfunksjoner skal ivaretas.
I sak 62/2020 i møte 18.06.20 har Viken fylkesting gitt følgende uttalelse til transportvirksomhetenes prioriteringer for Nasjonal transportplan 2022-2033:
For å få fortgang i planleggingen må staten ta initiativ til en felles norsk-svensk KVU for
grensekryssende jernbane både til Stockholm og Gøteborg.
…
Viken fylkeskommune ser fram til vurderingene som kommer i pågående KVU for
Kongsvingerbanen, og forutsetter at disse legger grunnlag for tiltak som øker kapasitet og
togfrekvens på denne viktige banestrekningen både for gods og persontransport. Det må være
en tydelig strategi i NTP å satse på hurtigere jernbaneforbindelse som et konkurransedyktig
alternativ til flytransport mellom de større byområdene i Skandinavia, for å nå klimamålene i
Paris-avtalen.

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser
Det er utredet ulike konsepter med flere undervarianter gjennom mulighetsstudiet. Fra dette
har man utledet 4 hovedkonsepter i tillegg til referansealternativet som er dagens togtilbud
på Kongsvingerbanen. De fem konseptene består av:






K0 Referanse: Opprettholde dagens tilbud og standard. Referanseåret er satt til 2017,
som representerer et «normalt» togtilbud på Kongsvingerbanen.
K1 Buss som supplement til tog: Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss som
supplement til togtilbudet på Kongsvingerbanen.
K2.3 Økt ombordkapasitet (person- og godstog): Økt transportkapasitet for
persontogtrafikken med bruk av tog med høyere ombordkapasitet. Mindre trengsel
om bord. Plass til alle som reiser i rush.
K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur: Optimalisere trafikk og infrastruktur på
Kongsvingerbanen, med høyere frekvens hele døgnet og dobbeltspor langs dagens
bane fra Lillestrøm til Kongsvinger.
K5.1 Økt kapasitet med reduksjon av reisetid: Økt kapasitet og kortere reisetid som
følge av forkorting av strekningen Lillestrøm – Sørumsand (ny bane).

Konseptene K0 Referanse og K1 Buss + tog gir ingen forbedringer for godstrafikken, og heller
ikke økt kapasitet for persontogene.
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Konsept 2.3 Økt ombordkapasitet - gir bedre ombordkapasitet på persontog med ca. 20%,
men ikke flere avganger hverken i rush, eller grunnrute. Det blir plass til ett ekstra godstog per
døgn sammenliknet med dagens tilbud. Kapasitetsveksten på gods, kommer fra forlengelse av
krysningsspor slik at toglengden kan øke fra dagens 630 meter til 740 meter. Samlet utgjør
dette en kapasitetsvekst målt i antall togmeter på 47%. Dette dekker etterspørselen beregnet
i Nasjonal Godstransportmodell, men ikke ny Godsstrategi NTP 2022-2033 utarbeidet av
Jernbanedirektoratet.
I dobbeltsporkonseptet K 3.4 er det 2 avganger per time til Kongsvinger (stopper kun ved
større stasjoner) pluss 2 lokaltog til Årnes (stopper ved alle stasjoner). For alternativ K5.1 forkorting, gir infrastrukturen mulighet for 2 avganger med regiontog per time til Kongsvinger
over ny linje Leirsund - Sørumsand, samt 2 lokaltog per time til Sørumsand over gammel bane.
For godstrafikken gir begge disse konseptene en endring i antall togmeter på hele 135 % og 8
ruteleier for lange tog. På denne måten blir utnyttelsen av godsmateriell høyere enn ved K2.3
hvor mye av godstrafikken må legges til helg i lavtrafikkperioder.

Figur
1

Anbefalt konsept K2.3

Anbefaling fra KVU Kongsvingerbanen:
Jernbanedirektoratet anbefaler følgende for videreutvikling av Kongsvingerbanen:


K2.3 (økt ombordkapasitet for både person- og godstog) på kort og mellomlang sikt
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K5.1 (økt kapasitet med reduksjon av reisetid. Ny bane Lillestrøm-Sørumsand) på lang
sikt
Relasjonen Oslo-Stockholm anbefales utredet videre i eget utredningsarbeid

Det anbefales at K2.3 på kort og mellomlang sikt legges til grunn for videre utvikling av
Kongsvingerbanen. I tillegg anbefales det å se på mulighetene å kombinere K2.3 med K1 på
kort sikt for å øke transportkapasiteten på kollektivtrafikken i korridoren.
K2.3 gir primært effekter på godssiden, men gir også noe bedre kapasitet for persontrafikk
ved mer setekapasitet. Kombinert med K1, hvor en tilrettelegger for nye og bedre bussruter
kan frekvensen også forbedres. Det kan også vurderes å sette inn flere rushtidsavganger for
tog for å forsterke persontogtilbudet ytterligere.
K2.3 er imidlertid ikke beste konsept på måloppnåelse. Konseptet består av en enkeltsporet
bane, og det vil derfor fremdeles være kapasitetsbegrensninger på Kongsvingerbanen både
for person- og godstransporten. Overbelastningen vil dermed vedvare, punktligheten vil ikke
bli bedre og det vil ikke kunne tilbys flere avganger gjennom K2.3 alene. Derfor bør banen på
sikt utvikles med konsept K5.1 som gir rom for flere tog, både for person- og godstransport.

Vurdering
Overordnede målsettinger og effektmål for KVU Kongsvingerbanen er fastlagt av staten med
involvering av interessenter. Vikens høringsuttalelse kan ha ulike formål:




Rette opp eventuelle feil eller mangler i fakta-beskrivelsen og i analysene slik at
departementet og KS1-konsulenten blir oppmerksomme på disse
Forsøke å påvirke anbefaling om konseptvalg
Gi innspill til hvordan KVU skal følges opp i videre arbeid i et samarbeid stat-fylke

Figur 2 Hovedtabell for nyttekostnadsanalyse av tiltak som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 2026-2065.
Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. Restverdi er beregnet for perioden 2066-2100. I tabellen er positive tall økt nytte,
mens negative tall representerer redusert nytte (kostnader).

Målene om 100% økning i kapasitet for persontransport, og 100 % økning i ruteleier for
godstog på 740 meter er ambisiøse, og ikke mulig å realisere uten store infrastrukturprosjekter.
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Det er kun konseptet K3.4 med full dobbeltsporutbygging langs dagens bane som innfrir
målet om 100 % økning i kapasitet for persontogtrafikken. For effektmål for godstrafikken gir
konsept K2.3, K3.4 og K5.1 100% økning i antall ruteleier for tog over 740 meter, men konsept
2.3 gir kun en økning på 25% i antall ruteleier for kombitog fra dagens 4 tog til 5 tog. Mulighet
for å kjøre 8 grensekryssende persontog oppnås kun ved de to kostbare prosjektene K3.4 og
K5.1.
Selv om de kostbare infrastrukturprosjektene K3.4 og K5.1 er de som gir best måloppnåelse,
har begge størst negativ samfunnsøkonomisk netto nytte. Samtidig gir disse konseptene
størst negativ effekt på de ikke-prissatte virkningene. Etter at KVU er blitt sendt på høring har
det blitt stilt spørsmål ved om samfunnsøkonomisk nytte av K5.1 også inneholder
nytteberegninger for Hovedbanen. Vi ber Jernbanedirektoratet kvalitetssikre tallene for
samfunnsnytte for dette konseptet.

Figur 3 Samlet vurdering av måloppnåelse, rammebetingelser og samfunnsøkonomisk lønnsomhet av konseptene.

Det anbefalte konseptet på kort sikt, K2.3, gir brukbar måloppnåelse og en positiv
samfunnsøkonomisk netto nytte. Samtidig vil infrastrukturforbedringene som legges gjennom
lengre krysningsspor (4 forlengelser) og ett nytt krysningsspor også kunne benyttes dersom
man på et senere tidspunkt skulle ønske å bygge en forbindelse mellom Leirsund og
Sørumsand (K5.1). Fylkesrådet støtter derfor anbefalt konsept K2.3. Dette konseptet løser
imidlertid ikke utfordringene med begrenset transportkapasitet. Viken fylkeskommune ber
om at det vurderes en langsiktig løsning for forkorting av banen sydvest for Sørumsand (K5.1)
til å kunne ta imot mer trafikk, gi kortere reisetid, og bidra til bedre måloppnåelse for
transportkapasitet, regional utvikling, verdiskaping og næringsutvikling, samt klimabelastning.
Gods
K2.3 har færre godstog enn det som er forutsatt i Jernbanedirektoratets «Godsstrategi NTP
2022-2033», men anbefalt konsept K2.3 dekker etterspørselen som er beregnet med bruk av
Nasjonal Godsmodell (NGM). Analysene for K3.4 og K5.1, som begge ivaretar
Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030, viser behov for flere tiltak også på Grensebanen.
Etterspørselen etter tømmertransport med tog ligger innenfor kapasitetsbegrensningene som
er beregnet av Sweco for alle alternativ. For K3.4 og K5.1 ligger også etterspurt kapasitet for
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kombi- og vognlast innenfor den beregnede kapasiteten. For K0/K1 og for K2.3 er imidlertid
etterspørselen høyere enn kapasiteten.
Kongsvingerbanen har en svært viktig funksjon for godstrafikken i Norge. Hverken konsept K1
eller K2.3, hvor det er foreslått enklere tiltak, vil tilfredsstille kravet om kapasitet for å nå
målet for antall ruteleier i Jernbanedirektoratets godsstrategi. På lengre sikt bør det derfor
legges vekt på å etablere høyere kapasitet for godstog på banen. Det bør skje både gjennom
tilrettelegging for lengre tog, og gjennom etablering av økt kapasitet for antall godstog på
strekningen mellom Lillestrøm og riksgrensen. For å nå målsetting om mer gods på bane, er
det viktig at hele banenettet i Norge er dimensjonert for lange godstog, slik at en ikke
nødvendigvis må kjøre gjennom Sverige for å frakte ønsket mengde gods.
Samferdselsplanlegging:
Anbefalt konsept K2.3, gir ikke alene mulighet for flere avganger langs Kongsvingerbanen, og
har derfor begrenset effekt på kollektivtransportkapasiteten. Økt frekvens på avgangene
forutsetter at K2.3 på kort sikt kombineres med K1 Buss som supplement til tog. I K1 er det
forutsatt at det tilrettelegges for nye bussruter og økt frekvens på eksisterende ruter,
henholdsvis Kongsvinger–Kløfta–Oslo, Rånåsfoss/Sørumsand–Lillestrøm og Årnes–Jessheim–
OSL.
Viken ser imidlertid flere utfordringer knyttet til å satse på utvidet passasjertransport med
buss på strekningen Rånåsfoss/Sørumsand–Lillestrøm. Tiltaket forutsetter vesentlige
forbedringer i framkommeligheten for bussene ved kryssing over Glomma og i veisystemet
inn mot Lillestrøm, og er avhengig av framtidig holdeplasskapasitet i Lillestrøm.
Nødvendige tiltak for å styrke framkommeligheten for buss på rv. 22 ved Fetsund, herunder
tilfartskontroll og kollektivfelt, vil trolig ikke la seg gjennomføre før ny bru over Glomma er
ferdigstilt. Reisetiden for buss forlenges også betydelig sammenlignet med tog som følge av
utfordringer med framkommeligheten inn mot Lillestrøm sentrum. Det pågår per i dag
planarbeid for byutvikling og mer arealeffektiv bruk av bussterminaltomta i Lillestrøm som
også kan få betydning for framtidig terminalkapasitet her.
Vi kan ikke se at det kan oppnås en tilstrekkelig kort reisetid med buss mellom
Rånåsfoss/Sørumsand og Lillestrøm til at dette blir et hensiktsmessig supplement til tog, og et
reelt alternativ til privatbil, inn mot Oslo på kort sikt.
Kulturarv:
Slik vi leser KVU’en, blir det ikke anbefalt å bygge ut banen med dobbeltspor, men forlenge
eksisterende krysningsspor, eventuelt etablere nye, og sanere planoverganger. Dette vil bety
punktvise tiltak langs hele den delen av banen som er i Viken. Viken fylkeskommune ber om å
få saken til ny behandling dersom direktoratet velger et annet konsept enn det som blir
foreslått i KVU Kongsvingerbanen.
KVUen har ikke ivaretatt viktige kulturlandskap på Romerike som indentifisert i planen
Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport 2002. Viktige nasjonale og regionale
kulturminneinteresser knyttet til Bingen lenser, Blaker eller Rånåsfoss er dermed ikke nevnt i
rapporten, heller ikke tilsvarende interesser ved Seterstøa. Problemstillinger som følger av
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Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport 2002 er derfor løftet frem i vår uttalelse til KVU
Kongsvingerbanen. Andre viktige kulturminnekonflikter ser ut til å være belyst i rapporten,
men vi finner det likevel riktig å løfte enkelte av disse frem her. Det er viktig at KVU
Kongsvingerbanen - Ikke prissatte konsekvenser samt merknadene her tillegges stor vekt i det
videre planarbeidet.
Viken fylkeskommune mener anbefalt konsept kan gjennomføres uten utilbørlig tap av
kulturminneverdier, men for følgende steder vises det til spesielle hensyn beskrevet i begge
rapporter nevnt i avsnittet over: Fetsund, Fetsund lenser, Asak, Bingen lenser, strekning inn til
Sørumsand, Hølandsbanen, Blaker, Rånåsfoss, Haga, Årnes, Bodung og Seterstøa.
Næring:
Viken fylkeskommune arbeider hele tiden med å forbedre transportsystemene for
persontrafikk og gods. Fylkeskommunen legger stor vekt på å lykkes med det grønne skiftet,
og mer jernbane vil være viktig for transportsektorens bidrag. En større satsing på jernbane er
både gledelig og nødvendig. Samtidig er det fra sentralt hold varslet en strengere prioritering
av prosjekter i NTP.
Sett fra Viken fylkeskommune sitt ståsted er jernbaneutvikling viktig og må sees i et
perspektiv for lokalt nivå, regionalt nivå, nasjonalt nivå samt kontakt med vårt nærmeste
naboland og utland for øvrig.
Anbefalingen må i større grad bidra til å skape en sterk internasjonal godskorridor på kort sikt.
Dette er viktig for næringslivet og viktig for klimaambisjonene. Konsekvenser av KVU –
Kongsvingerbanen og andre tilstøtende banestrekninger må sees i sammenheng.

Konsekvenser
Saken har ingen konsekvenser for Vikens bærekraftmål.

Vedtakskompetanse
Fylkesrådet har en generell fullmakt til å gi høringsuttalelser på vegne av fylkeskommunen, jfr.
delegasjonsreglementet § 3.5.2 punkt g.
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Dato: 05.01.2021

Notat
Kulturarv - merknader til høring - KVU Kongsvingerbanen
Forslag til vedtakspunkt kulturminner
•

Sentrale styringsdokumenter fra Akershus fylkeskommune er oversett i rapporten KVU
Kongsvingerbanen - Ikke prissatte konsekvenser. Viktige nasjonale og regionale kulturminneinteresser
knyttet til Bingen lenser og tettstedene Blaker, Rånåsfoss og Seterstøa er dermed ikke tilstrekkelig
belyst.

•

Viken fylkeskommunene vurderer at viste konflikter med nasjonale, regionale og lokale
kulturminneverdier kan løses gjennom en god dialog med utbygger. Vi vil likevel varsle at ved
behandling av fremtidige planforslag som følger av valgt konsept for Kongsvingerbanen kan det bli
aktuelt å fremme innsigelse dersom ikke kulturminneverdiene i tilstrekkelig grad blir ivaretatt.

Saksfremstilling
Uttalelsen forutsetter at anbefalingene i KVU’en vil ligge til grunn for fremtidig planlegging, altså valg av konsept
2.3 på mellomlang sikt med konsept 5.1 (ny bane Leirsund-Sørumsand) som et fremtidig trinn to i utviklingen av
Kongsvingerbanen. Slik vi leser KVU’en, blir det ikke anbefalt å bygge ut banen med dobbeltspor, men forlenge
eksisterende krysningsspor, eventuelt etablere nye, og sanere planoverganger. Dette vil bety punktvise tiltak
langs hele den delen av banen som er i Viken. Viken fylkeskommune ber om å få saken til ny behandling dersom
direktoratet velger et annet konsept enn det som blir foreslått i KVU Kongsvingerbanen.
Viken fylkeskommune har noen innledende bemerkninger til rapporten KVU Kongsvingerbanen - Ikke prissatte
konsekvenser. Utrederne ser ikke ut til å ha vært oppmerksom på planen Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport
2002, som identifiserer viktige kulturlandskap på Romerike. Viktige nasjonale og regionale
kulturminneinteresser knyttet til Bingen lenser, Blaker eller Rånåsfoss er dermed ikke nevnt i rapporten, heller
ikke tilsvarende interesser ved Seterstøa. Problemstillinger som følger av Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport
2002 er derfor løftet frem i vår uttalelse til KVU Kongsvingerbanen. Andre viktige kulturminnekonflikter ser ut til
å være belyst i rapporten, men vi finner det likevel riktig å løfte enkelte av disse frem her. Det er viktig at KVU
Kongsvingerbanen - Ikke prissatte konsekvenser samt merknadene her tillegges stor vekt i det videre
planarbeidet.
Viken fylkeskommune mener anbefalt konsept kan gjennomføres uten utilbørlig tap av kulturminneverdier, men
legger følgende forutsetninger til grunn:
Fetsund lenser og Fetsund stasjon er kulturminner av nasjonal verdi, med til dels store områder underlagt
fredning etter kml § 19. Alle tiltak innenfor fredet område vil kreve dispensasjon fra fredningsbestemmelsene.
Så vel fløtningsanlegget på land og i Glomma som stasjonsbygningen og stasjonsområdet/parken er
kulturminner av stor nasjonal verdi. Man kan ikke påregne dispensasjon fra fredningsbestemmelsene dersom
tiltaket bryter med hensikten med fredningen. Direktoratet bør ikke planlegge for tiltak her uten at spørsmålet
om dispensasjon er avklart på forhånd med kulturminnemyndigheten. Denne høringsuttalelsen må ikke
oppfattes som om dispensasjon er gitt!
Det samme forholdet gjelder for øvrig også strekningen mellom Sørumsand og Bingsfoss og Seterstøa stasjon.
Gitt at man anbefaler konsept 2.3 på mellomlang sikt, med konsept 5.1 (ny bane Leirsund-Sørumsand) som et
trinn to i utviklingen av Kongsvingerbanen, mener Viken fylkeskommune det vil være feil å gjennomføre tiltak på
Fetsund som ikke er påkrevet etter at konsept 5.1 er realisert. Her bør man avgrense planlegging til behovet for
den fremtidige lokaltogpendelen (Asker-) Oslo S-Sørumsand.
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Etablering av nytt dobbeltspor fra Leirsund til Sørumsand for konsept 5.1 kommer i konflikt med viktige
kulturminner og kulturmiljø av nasjonal interesse. Fylkeskommunen anbefaler derfor at konfliktpotensialet på
Parsell 1 for tema Kulturarv vurderes som stort – ikke middels stort, jf. tabell, s.25 i delrapporten for ikkeprissatte konsekvenser.
Selv om store deler av traseen skal gå i tunnel, vil avgreningen fra Hovedbanen og tunellinnslaget ved Asak være
et meget kritisk punkt både for kultur- og naturmiljø. Kulturmiljøet ved Asak inkluderer kulturminner fra ulike
tidsperioder og med stor tidsdybde; blant annet Lillestrøm kommunes største og best bevarte jernaldergravfelt
(Askeladden-ID 80232), en kirkeruin fra middelalderen (ID 41993), deler av den historiske gårdstrukturen med
fem Asak-bruk, flere historiske veidafar og familien Heiss private 1800-tallsgravsted (ID 147988). Å etablere et
tunellinnslag øst for Leira, som samtidig ungår både kulturmiljøet og boligområdet i tettstedet på Asak vil være
krevende/kostbart og sannsynligvis kreve store avbøtende tiltak. Ved valg av trasé og tekniske løsninger, vil
Viken fylkeskommune motsette seg tiltak som ikke i behørig grad tar hensyn til de store nasjonale
kulturminneinteressene ved Asak.

Kartet viser vernet kulturlandskap av nasjonal verdi (rød skravering) og lokal verdi (grønn skravering) ved Bingen lenser

I andre enden av Seteråsen medfører traseen ny bru for kryssingen av Glomma og innføringen til Sørumsand
stasjon. Fløtningsanlegget ved Sørumsand, Bingen lenser, var forløperen til det større og mer moderne
tømmersorteringsanlegget ved Fetsund. Dette er et kulturminne av nasjonal verdi og består av lensekar og
andre rester etter lensesystemet ute i Glomma. Av praktiske grunner er dette vernet som kulturlandskap av
nasjonal verdi, se Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport 2002 (objekt-id 136). Verneområdet er selve Glomma,
med restene av fløtningsanlegget, og omfatter dessuten selve elvebredden både på øst- og vestsiden av elven.
Hele området er regulert til bevaring gjennom plan og bygningsloven. Det øvrige elvelandskapet er definert som
et kulturlandskap med stor lokal verdi (Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport 2002, objekt-id 218 og 219). Ved
Tangen finner man godt bevarte fløterboliger som Vattrud (gbnr 42/26). Et større landskapsområde som
omfatter Bingen lenser er også innmeldt som kulturlandskap av nasjonal interesse i Riksantikvarens KULA-
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prosjekt, se Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus (høringsutkast), RA 2020, objekt 8,
«Tømmerslepenes landskap». I begrunnelsen for landskapsvernet heter det:
De bevarte anleggene ved Bingen lenser og Fetsund lenser, sammen med rester etter sagbruk og tømmertransport, er en svært viktig del av den nasjonale fortellingen om Norge som trelastnasjon. Her møtes
tømmerfløting og tømmersortering og -frakt på vann. Dette landskapet gir et svært godt bilde av sammenhengene
mellom natur og kultur i det som en gang var landets største næring. Dette er det eneste området i landet der så
mange elementer fra denne historien fortsatt er bevart. Det er sannsynligvis også det eneste, eller et av få, som er
bevart i verden av denne størrelsen og utstrekningen.
/…/
Det er spesielt sammenhengene mellom de ulike kulturmiljøene i området som er mest sårbare for endringer og
som vil kunne påvirke opplevelsen og forståelsen av det kulturhistoriske landskapet og anleggene. Flere sentrale
trafikkårer går gjennom og grenser til området. Framtidige utbygginger av vei og jernbane vil derfor kunne endre
området i stor grad. Det er utbyggingspress i de tilgrensende tettstedene Fetsund og Sørumsand, og fortetting og
nye boligfelt vil kunne endre landskapet og påvirke opplevelsen av kulturhistorien i området.

Høringsfristen har utløpt og RA har varslet at det vil bli fattet vedtak om KULA i Akershus tidlig i 2021. Ut fra de
store kulturminneinteressene i området, mener Viken fylkeskommune at en kryssing av Glomma må legges
nedenfor Lund. Utformingen av bro, landkar og fyllinger må vies betydelig oppmerksomhet og det estetiske
tillegges stor vekt.
Innføringen av ny bane fra brua til Sørumsand stasjon kan gi enkelte utfordringer i forhold til kulturminner, men
disse ble belyst i forbindelse med utbyggingen av stasjonen nylig (plattform 2 og undergang). Vi fortsetter at
nyanlegg sørover ikke skaper nye konflikter i forhold til «Gamle Sørumsand» og annen verneverdig bebyggelse i
området. Det må også tas hensyn til den frede Urskog-Hølandsbanen («Tertitten»), som har anlegg parallelt
med stasjonen nord for plattformområdet og krysser under Kongsvingerbanen rett nord for Sørumsand. Viken
fylkeskommune vil motsette seg tiltak som forringer kulturminneverdiene knyttet til Hølandsbanen. Traseen er
fredet. Tiltak som berører områder fredet etter kml § 19 krever dispensasjon. Denne høringsuttalelsen må ikke
oppfattes som om dispensasjon er gitt! Vår vurdering er at ut fra hensynene til kulturminneverdiene må en
eventuell forlengelse av krysningssporet på Sørumsand skje sørover.

Kulturlandskap av regional interesse (rød skravering) ved Blaker
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Hele tettstedet Blaker er avsatt som et kulturlandskap av regional verdi, se Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport
2002 (objekt-id 84). Blaker skanse med rester av vollanlegget er fredet. Viken fylkeskommune vil motsette seg
tiltak som forringer kulturminneverdiene knyttet til kulturlandskapet ved Blanker eller Blaker skanse.

Kulturlandskap av regional interesse (rød skravering) ved Rånåsfoss

Viken fylkeskommune har tidligere fremholdt at stasjonsbygningen på Rånåsfoss er verneverdig. Kraftstasjonen
Rånåsfoss skal forstås som mere enn selve kraftverket (listeført). Det omfattet også et relativt betydelig «ensidig
industristed», med nyoppførte boliger, butikk og annen service til kraftverkets ansatte. Tettstedet er definert
som et kulturlandskap av regional interesse (se Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport 2002, objekt-id 125). Selve
om stasjonsbygningen er en standardtype fra 1920-tallet, oppført mange steder rundt om i landet, utgjør den
her et viktig, identitetsskapende element i et kulturmiljø av regional betydning. Verneinteressen har følgelig en
annen begrunnelse enn BaneNors egen verneplan. Viken fylkeskommunen deler Nes kommunes oppfatning og
vil motsette seg tiltak som forringer kulturminneverdiene ved Rånåsfoss. Eventuell forlengelse av
krysningssporet her bør ut fra hensynet til kulturminneverdiene skje sørover, da søndre sporveksel ligger
utenfor det vernede kulturlandskapet.
Haga stasjon er fremhevet som et viktig kulturminne i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes
2017-2030 og er vernet gjennom en hensynssone H570 (bevaring av kulturmiljø) i kommuneplanens arealdel.
Kommunen sier i sin begrunnelse for vern: Haga stasjon med sundstedet og det gamle melkemottaket er et godt
bevart miljø. Stasjonen og sundstedet var retningsgivende for utviklingen av Haga som tettsted, og er derfor
viktige kulturminner. Viken fylkeskommunen deler Nes kommunes oppfatning og vil motsette seg tiltak som
forringer kulturminneverdiene ved Haga.
Viken fylkeskommune har nylig uttalt seg om forlengelsen av krysningssporet ved Bodung.
Kulturminneinteressene er knyttet til det tidligere melkemottaket ved stasjonen. Vi forutsetter at utbyggingen
av krysningssporet skjer i tråd med den planprosessen som allerede er gjennomført av BaneNor.
Kulturminneinteressene her er avklart gjennom planprosessen.
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Kulturminner i Årnes registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden

Det er store kulturminneverdier knyttet til Årnes tettsted, der store deler av sentrum er vernet gjennom en
hensynssone H570 (bevaring av kulturmiljø) i kommuneplanens arealdel. Vernesonen omfatter også stasjonen
med stasjonsbygningen og godshuset. I Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030
begrunner kommunen vernet slik: Årnes har en tydelig gatestruktur med utgangspunkt i de gamle ferdselsårene.
Langs de eldste gatene ligger den gamle trehusbebyggelsen. Nede på platået rundt stasjonen finner vi de gamle
forretningsgårdene hvor man hadde sentrumsfunksjonene. Spesielt viktig er trehusene i Skolegata, fra
jernbanestasjonen og fram til Årnes gamle skole. /…/ Årnes sin bevarte trehusbebyggelse er variert, godt
ivaretatt, innehar en høy grad av autentisitet og bidrar derfor til en opplevelse av et helhetlig miljø. Trehusene er
sammen med elva det som gir Årnes sitt største særpreg. Viken fylkeskommunen deler Nes kommunes
oppfatning og vil motsette seg tiltak som forringer kulturminneverdiene i Årnes. En forlengelse av
krysningssporet her vil kreve en nøye avstemming med kulturminneverdiene.
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Kulturlandskap av regional interesse (rød skravering) ved Seterstøa

Stasjonsbygningen og deler av stasjonsområdet på Seterstøa er forskriftsfredet. Tettstedet er definert som et
kulturlandskap av regional interesse, se Grøntstruktur Romerike, Sluttrapport 2002 (objekt-id 106). Det er også
vernet av Nes kommune gjennom en hensynssone H570 (bevaring av kulturmiljø) i kommuneplanens arealdel. I
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 begrunner kommunen vernet slik:
Hensynssonen er viktig for at området rundt det gamle sentrumet på Seterstøa blir bevart. Stasjonen, godshuset
og hageanlegget er vedtaksfredet, og det er derfor viktig at også omgivelsene rundt tar hensyn til dette
anlegget, men også de strukturer som er med på å bygge opp under historien på Seterstøa. Viken
fylkeskommune vil motsette seg tiltak som ikke i behørig grad tar hensyn til nasjonale, regionale og lokale
kulturminneinteresser ved Seterstøa stasjon.
***
Viken fylkeskommunene vurderer at viste konflikter med nasjonale, regionale og lokale kulturminneverdier kan
løses gjennom en god dialog med utbygger. Vi vil likevel varsle at ved behandling av fremtidige planforslag som
følger av valgt konsept for Kongsvingerbanen kan det bli aktuelt å fremme saken til politisk behandling med
forslag om innsigelse dersom ikke kulturminneverdiene i tilstrekkelig grad blir hensyntatt.

Trygve Peder Figenbaum
Rådgiver, nyere tids kulturminner

Bjarne Gaut
Rådgiver, arkeologiske kulturminner
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Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
Forfall: Ingen.

Representerer

Det ble ikke reist spørsmål om representantenes habilitet.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring
av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

Fylkesrådets behandling av sak 24/2021 i møte den 04.02.2021:
Fylkesråd Olav Skinnes framsatte følgende tilleggsforslag:
5. avsnitt, 2. setning:
Tilføyes etter langsiktig løsning ordene: "men raskest mulig"

Fylkesrådet vedtok enstemmig fylkesrådens forslag til vedtak og tilleggsforslaget

Fylkesrådets vedtak
Fylkesrådet støtter anbefalingen fra KVU Kongsvingerbanen med konsept K2.3 som gir økt
ombordkapasitet for persontogene, samt noe kapasitetsvekst for godstrafikken. Konsept K2.3
legger til rette for flere og lengre krysningsspor mellom Lillestrøm og Kongsvinger.

Som supplement til anbefalt konsept K2.3 foreslår Jernbanedirektoratet at busstilbudet
styrkes på kort sikt. Det er i dag framkommelighetsproblemer for buss langs Rv. 22, samt
utfordringer med fremtidig terminalkapasitet på Lillestrøm bussterminal. Fylkesrådet ber
derfor om at en eventuell forsterkning av busstilbudet i korridoren må utredes videre for å
vurdere om et supplement med buss blir hensiktsmessig og konkurransedyktig for reiser mot
Oslo.

Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger - riksgrensen skal legge til rette for
overføring av gods fra veg til bane.

Ved endret bruk eller utforming av transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvingerriksgrensen skal inngrep i natur-, kulturminneverdier og naturressurser minimeres.

Anbefalt konsept på kort sikt, K2.3, løser ikke utfordringene med begrenset
transportkapasitet. Viken fylkeskommune ber om at det vurderes en langsiktig løsning men
rasket mulig, for forkorting av banen sydvest for Sørumsand (K5.1) til å kunne ta imot mer
trafikk, gi kortere reisetid, og bidra til bedre måloppnåelse for transportkapasitet, regional
utvikling, verdiskaping og næringsutvikling, samt klimabelastning.

For å nå målsetting om mer gods på bane, er det viktig at hele banenettet i Norge er
dimensjonert for lange godstog, slik at en ikke nødvendigvis må kjøre gjennom Sverige for å

frakte ønsket mengde gods. Det er viktig at det planlegges for ytterligere
kapasitetsforsterkende tiltak på kort sikt, inkludert Grensebanen mellom Kongsvinger og
Svenskegrensen.

I rapporten KVU Kongsvingerbanen - Ikke prissatte konsekvenser er viktige nasjonale og
regionale kulturminneinteresser knyttet til Bingen lenser og tettstedene Blaker, Rånåsfoss og
Seterstøa ikke tilstrekkelig belyst.

Viken fylkeskommunene vurderer at viste konflikter med nasjonale, regionale og lokale
kulturminneverdier kan løses gjennom en god dialog med utbygger.

Viken fylkeskommune ber samferdselsdepartementet følge opp anbefalingen om egen
utredning Oslo – Stockholm gjennom å ta initiativ til en felles norsk svensk KVU for de
grensekryssende jernbanestrekningene.

