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Gran kommune - Uttalelse til tredje gangs høring og offentlig ettersyn høsten 2017 - 

Kommuneplanens arealdel 

Sammendrag:  

 Spredt bygging i LNF er dårlig fremstilt i kartmaterialet og dermed vanskelig å både lese og få 

oversikt over konsekvensene av. Det er heller ikke gitt opplysninger til hvordan adkomst til disse vil 

skje, og hvorvidt det ev. betinger bruk av en offentlig eller privat planovergang med jernbanen. 

Kommunen bør derfor medta i sine saksbehandlingsrutiner at Bane NOR skal høres ved ev. tiltak 

som betinger økt/utvidet bruk av en planovergang med jernbanen av sikkerhetsmessige hensyn. For 

øvrig må det innhentes tillatelse fra Bane NOR ved ev. bruk av en privat planovergang med 

jernbanen da disse er regulert gjennom privatrettslige avtaler.  

 Byggegrenser på 30 m målt fra jernbanens spormidt iht Jernbaneloven § 10 bør medtas i 

planbestemmelsene. 

Vi viser til deres oversendelse datert 17.10.17 der Gran kommunes arealdel legges ut til tredje gangs offentlig 

ettersyn.  

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov 
som kan oppstå. Gjøvikbanen går gjennom Gran kommune og trafikkeres av persontog. Lenger 
sør, ved Roa, trafikkeres banen med godstog i tillegg til persontog. Banen er enkeltsporet og har 
kapasitetsutfordringer. Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 (St. Meld. 33) er en plan for hvordan 
man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i 
transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet. 
 
Eksempler på jernbanetiltak som kan gi utvidet kapasitet (og mer togtrafikk) på Gjøvikbanen er 
nye/lengre kryssingsspor og stasjonstiltak. Samtidig vil nye/lengre/flere tog på strekningen 
innebære utvidet arealbehov til spor og/eller plattform. Et eksempel er økt behov for 
hensettingsarealer til togparkering. I så måte er det viktig å sikre at dagens banestrekning 
gjennom Gran kommune ikke nedbygges, og på den måten forhindrer en nødvendig utvikling av 
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jernbanen. I tillegg kan økt trafikk på banen, men også over banen, gi grunnlag for ny vurdering av 
risiko/sikkerhet mot jernbanen, og da særlig i forhold til bruk av planoverganger med jernbanen.   
 
Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader til planforslaget: 
 
 
Sikkerhet og planfaglige krav 

Påkjørsel på planoverganger er den hyppigste ulykkeshendelsen på jernbanen, så derfor er det 
viktig at kommunen forespør Bane NOR ved behandling av byggetillatelser/fradelingssøknader om 
tiltaket medfører en endring/økning i den gitte bruken av planovergangen. Bane NOR vil normalt 
ikke tillate dette. De tiltak som Bane NOR krever gjennomført før endringen/økningen over 
planovergangen kan godkjennes, må også forutsettes bekostet av tiltakshaver.  
 
Generelt er utvidet/økt bruk av planoverganger med jernbanen forbundet med risiko som må 
vurderes. Det overordnede sikkerhetsnivået med jernbanen skal ikke bli forverres som følge av 
kommunens/tiltakshavers planlegging/utbygging nær jernbanen. Det er i dag et forbud mot 
etableringer av nye planoverganger med jernbanen, samtidig som økt bruk av eksisterende 
planoverganger kan være konfliktfylte. Bane NOR mener kommunens forslag som åpner for 
spredt bebyggelse i LNF områder er på generelt grunnlag uheldig i forhold til fortettingsmålet, 
men vil fremheve sikkerhet mot jernbanen som særlig viktig å vurdere mer nøye før slike 
tillatelser gis. Slik vi tolker disse områdene vil evt. utbygging skje i mindre omfang sammenlignet 
med tidligere høringsforslag, og i så måte er dette forslaget en forbedring i forhold til sist der 
disse LNF prikkene var vist som gul og oransje prikker (byggeområder). Langs det offentlig 
vegnettet er planoverganger med jernbanen som oftest sikret med veisikringsanlegg og således er 
det lite sannsynlig at mindre endringer i forhold til dagens bruk vil vesentlig svekke 
sikkerhetsnivået med jernbanen. Imidlertid er det viktig kommunen har et bevisst forhold til 
problemstillingen og at ev. endrede forutsetninger kan skje, eksempelvis som følge av økt vei eller 
togtrafikk over en strekning der en planovergang med jernbanen ligger. For Bane NOR sin del vil 
både jernbanetrafikk og innmeldte synergimeldinger (registrerte ulykker og nesten ulykker) kunne 
gi et grunnlag for ev. endrede/nye vurderinger i forhold til risiko forbundet med en aktuell 
planovergang, i tillegg til kommunens arealplanlegging.  
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at i tillegg til de sikrede planoverganger med jernbanen 
langs det offentlige veinettet, finnes det en rekke (sikra/usikra) private planoverganger med 
jernbanen der bruken av disse er basert på privatrettslige avtaler/vilkår mellom Bane NOR 
(tidligere Jernbaneverket) og aktuell grunneier. Slike avtaler kan ikke automatisk utvides til å 
omfatte annet bruk og/eller gi flere bruksrettighet uten at Bane NOR gir ev. tillatelse til dette. 
Dersom det finnes slike områder bør disse søkes tatt ut av planforslaget. Alternativt bør det 
innlemmes i kommunens saksbehandlingsrutiner at vurdering av adkomst via planovergang med 
jernbanen betinger tillatelse fra Bane NOR. Per dato er kontaktperson hos Bane NOR for vurdering 
av slike saker Tor Taugbøl (tlf 916 57 193).  
 
Bane NOR har ikke greid å vurdere samtlige «prikker» som tillater spredt utbygging i LNF på 
kartet, både fordi kartets fremstilling er for dårlig, men også fordi det mangles informasjon for 
hvordan adkomst til disse områdene skal/kan skje.  Av de LNF for spredt bebyggelse «prikkene» vi 
har greid å vurdere, så har vi følgende kommentar:  
Spredt bolig/fritidutbygging: 
I følge kartet kan det se ut at atkomsten til 6 «prikker» er over usikra planoverganger. 
Bruksområde for alle disse er landbruk (skogbruk/jordbruk).   
For en av dem - Egge øvre ved Gjøvikbanens kilometer 79,491-  er det prosjektert en ny 
atkomstløsning med kulvert.  
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For tre (km 92,082 – km 78,23 – km 69,992) er bygningene oppført i forbindelse med gårdsdriften 
som skogsvere/seter. Bygningene er ikke fradelt hovedbruket med egne bruksnummer.   
En av disse (km 69,992) har tatt kontakt med Bane NOR med forespørsel om tillatelse til å benytte 
eksisterende planovergang som hytteatkomst (tinglyst atkomstrett for hytta). Det ble avslått.   
De to siste (km 73,611 – km 68,986). De som har rettigheten har ikke bygning på motsatt side. 
Eksisterende bygninger ligger inntil (naboer) som ikke har atkomst over planovergangen.  
 
Alle de usikra planovergangene er private overganger som ble etablert i forbindelse med 
anleggelsen av jernbanen. Brukeren (rettighetshaveren) kan krysse banen på gitte begrensende 
vilkår, som ble fastsatt i skjønnet. Disse vilkårene er bindende for partene. En endring av 
rettighetens innhold til brukerens fordel må godkjennes av Bane NOR. Man kan ikke regulere til 
seg rettigheter.  
 
Jernbanens arealbehov  
Jernbaneloven § 10 tilsier at det gjelder 30 m byggegrenser målt ut fra spormidt med mindre 
områder er regulert med andre byggegrenser. Vi anbefaler at dette innlemmes i bestemmelsene 
da vi registrerer byggegrenser mot jernbanen mangles informasjon om i bestemmelsene.  
 
Utover forannevnte viser vi til at for tiden jobber Bane NOR med et prosjekt for økt hensetting for 
tog ved Jaren stasjon. Vi mener kommuneplanens arealdel kunne med fordel vært noe mer 
detaljert innenfor byggesonene i kartets fremstilling av arealdelen. Særlig ser vi Jaren 
stasjon/tettsted kunne med fordel vært mer detaljert fremstilt i henhold til den nylige vedtatte 
reguleringsplan for Jaren stasjon. Vi aksepterer at jernbanen vises med streksymbol for jernbane 
utenfor byggesonen, men ved neste rullering av arealdelen bør også disse arealene fremstilles på 
kart med baneformål.   
 
Nasjonal og regional arealpolitikk 
Nasjonale føringer for areal og transportpolitikk 
Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i 
arealplanlegging 
http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ 
 
Er det spørsmål eller behov for samråd om det som er nevnt ta kontakt med saksbehandler.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 

seksjonssjef 

Plan, Forvaltning og samfunnskontakt 

Marianne Hvalsmarken 

senioringeniør 

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  

Gran kommune 

Kopi:  

Statens Vegvesen Region Øst 

Oppland Fylkeskommune 

Fylkesmannen i Oppland 

  
 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/


 
 Saksref: 201725791-3 

 Side: 4 / 4 

 

 


