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Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Sagatangen - offentlig ettersyn - Gran kommune  

Viser til deres brev med vedlegg av 20.12.17, samt vårt brev til varsel om oppstart av 20.09.17. Vi 
viser også til møte i planforum 16.01.18 og oppfølgende epost fra Gran kommune samme dato der 
det på vegne av planadministrasjonen hos Gran kommune meddeles følgende endringer i forhold 
til planforslaget som er blitt sendt oss på offentlig ettersyn:  

- Byggegrense på 20 m fra jernbanelinja tegnes inn på reguleringsplankartet 
- Bygging av sikringsgjerde mot jernbanelinja tas inn som rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene §4.1  

Bane NOR som jernbanemyndighet mener følgende:  

Reguleringsforslaget sendt oss på offentlig ettersyn mangler ivaretakelse av nasjonale 
jernbaneinteresser ved at byggegrenser mot jernbanen ikke er vist i plankart og medtatt i 
bestemmelsene. På dette grunnlag aksepteres ikke forslaget sendt oss på høring.  

Byggegrenser mot jernbanen ihht til Jernbaneloven § 10 tilsier 30 m byggegrenser målt ut fra 
spormidt. I dette planområdet vil vi imidlertid akseptere ny byggegrense regulert til 20 m målt fra 
spormidt forutsatt at bestemmelsen om oppsett av sikkerhetsgjerde mot jernbanen tas inn som 
rekkefølgekrav slik kommunen gir tilbakemelding om per epost 16.01.17.  Vi ber om at det tilføyes 
en setning ift rekkefølgebestemmelsen om at sikkerhetsgjerdets endelig plassering må godkjennes 
av Bane NOR.    

Forutsatt at ovennevnte blir ivaretatt, vil Bane NOR akseptere at planen blir egengodkjent av 
kommunen.  

For øvrig er vi fornøyd med at det er medtatt bestemmelser som skal ivareta støy iht til T-1442. 
Imidlertid savner vi (tilstrekkelig) utredning av jernbanestøy i saksdokumentene. Støy fra veinettet 
er eksempelvis vist som hensynssoner i plankartet mens tilsvarende er ikke gjort for jernbanestøy.   

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier.  
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Bane NOR som grunneier mener:  

Eiendomsgrensene i matrikkelen mellom vår eiendom under gbnr 263/9 og naboeiendom under 
gbnr 263/15 er trolig feil. Vi ber om at kommunen tar kontakt med Bane NOR Eiendom snarest for 
oppmålingsforretning.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Plandavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Marianne Hvalsmarken 
senioringeniør 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 
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