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Oppdragsnavn: Bodung og Galterud 
Oppdragsnummer: 617421-05 
Utarbeidet av:  Erik Sivertsen 
Dato: 03.09.2019 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Planinitiativ Bodung 
 

  
Grunnlag for planinitiativet Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL 
(8.des. 2017).  Det er gjort tilpasninger i dette planinitiativet fra forskriftens §1 for punktene a-l. 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet. 

1. PLANINITIATIV 
 

a) Formål med planen 

Bane NOR ønsker å etablere et kryssingsspor på Kongsvingerbanen, nord for Bodung stasjon for å øke 
kapasiteten på banen. Som en del av prosjektet foreslås det å fjerne dagens planovergang nord for 
Bodung holdeplass og etablere en planskilt kryssing i området. Nedleggelse av planovergangen ses 
som et sikkerhetsmessig tiltak. Krysningssporet foreslås plassert nord for dagens spor. Ny planskilt 
kryssing foreslås lagt nord for dagens planovergang ved Bodung holdeplass (Stensboddingvegen).  

I tillegg til nedleggelse av dagens planovergang er det som en del av prosjektet tenkt nedleggelse av 
flere driftsoverganger nordøst for Bodung holdeplass. I denne sammenheng må det etableres nye 
driftsveier samt en nivåfri kryssing for å gi tilgang til begge sider av jernbanesporene. Disse veiene vil 
også gi kjøreatkomst til tekniske anlegg Bane NOR skal etablere langs sporet, som teknisk hus, 
styreskap, sporveksler m.m.    

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 

o Jordbruksareal, driftsveier og brukere av planovergang på Bodung vil bli påvirket.  
o Kryssingen i plan ved Bodung holdeplass skal saneres. Det forslås etablert en ny planskilt kryssing 

nord for holdeplassen. Denne veien vil starte i Hagebyen og gå over i en ny vei som krysser 
jernbanen i en nivåfri kryssing. Veien på vestsiden av brua vil ledes inn mot Smiuvegen (se figur 
1).  



 
NOTAT 

side 2 av 7 

 
Figur 1 For å komme over/under sporene må kryssingen plasseres litt nord for dagens planovergang (vist 
omtrentlig med stiplet linje). 

o Nærføring til varslet planarbeid (boliger).  Nordvest for  
Bodung stasjon. 
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Figur 2 Forslag til krysningsspor vises med lilla linje, dagens planoverganger markert med kryss. 
 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  

Eksisterende bebyggelse forutsettes opprettholdt. Det reguleres nytt spor på strekningen, 
midlertidige riggområder, nye driftsveier for landbruket, atkomstveier for drift av tekniske anlegg 
tilknyttet jernbanen, to nye planskilte kryssinger ved hhv. Bodung Holdeplass og ved Nedre Hagaveg. 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det er ikke aktuelt. 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
 

 Miljømessig kvalitet sikres ved å følge Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) blant annet støy, støv og avrenning. 
 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 

Tiltaket vil bygge på eksisterende situasjon, ved at det legges et nytt jernbanespor nord for det 
eksisterende. Lengden på krysningssporet tilpasses tog med lengde opp til 750m og blir ca.1,3km her 
på Bodung.  
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g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Planforslaget ligger innenfor areal avsatt til, fremtidig baneformål, friområde, boligformål og LNF i 
kommuneplanen. Forslaget påvirker ingen gjeldende reguleringsplaner. Planområdet er i hovedsak 
uregulert. 

 

 
 

 

  

Figur 3 Gjeldende kommuneplan (2015-2030) 
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Området er i hovedsak uregulert: 

 
Figur 4 Området er uregulert bortsett fra området Ekra (1987.06.30), Bodding nord (2003.02.18) og Bodding 
skolejord (1982.06.01). 
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h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Landbruksinteresser, planforslag med boliger ved Bodung, brukere av Bodung stasjon og 
planovergangen på Bodung. 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Jernbanesporene vil bli avsperret med langsgående gjerde.  

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Adresseliste til offentlige myndigheter, lag og foreninger (Oversendes av saksbehandler etter 
oppstartsmøtet) 

grunneiere  

Figur 5 Nytt jernbanespor, krysningsspor, nord for dagens (markert med lilla linje). Rød 
stiplet linje viser utkast til omlagte driftsveier og kryssing under i kulvert ved Nedre 
Hagaveg. 
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naboer 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

Åpent møte under utarbeidelse av planforslag og høringsperioden. På ettermiddag/ kveld. I tillegg til 
vanlig høring. 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-
06-21-854/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9) Del 1 punkt 7:  

7. a) Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Flyplasser med en rullebane på 1600 meter 
eller lengre (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10d) 
b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk 
c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en 
eksisterende vei som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik 
vei har en lengde på minst 10 km 
d) Forstads- og T-baner med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr 
e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. 
(mindre jernbaneanlegg omfattes av vedlegg II nr. 10c, mindre veier omfattes av 
vedlegg II nr. 10e). 
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