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1 BAKGRU N N

Bane NOR har igangsatt planarbeid iht. plan- og byg ningsloven for detaljregulering av kryssingsspor
på Galterud, mellom Huvnes og Gulli, i Kongsvinger kommune.

Planoppstart ble varslet i Glåmdalen 26. oktober 20 19. Samtidig ble det sendt ut e-post og brev til
høringsinstanser og grunneiere. I tillegg lå varsel om planoppstart på hjemmesiden til Asplan Viak og
Kongsvinger kommune. Det er opprettet et web- kart hvor varslingsgrensen kan sees og link til kartet
ble også opplyst om i varslingsbrevet.

Frist for å sende uttalelser til oppstartsvarselet var 23. november 2019. Det ble oppfordret til å sen de
merknader til varsel om planoppstart via e-post ell er post til Asplan Viak AS.

Kopier av samtlige mottatte uttalelser er tilgjenge lig i et eget dokument som er vedlagt
planbeskrivelsen.

Figur 1: Varslingsområdet for kryssingsspor Galterud er vist med stiplet strek, området strekker seg fr a
Huvnesveien 39 til Gulli.
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2 U TTALE LSE R TI L VARSE L OM OP P START -
OP P SU M M E RI N G OG KOM M E N TARE R

2.1 Liste over innkomne uttalelser til varsel om op pstart

Det er mottatt i alt ti uttalelser til varsel om op pstart – åtte fra myndigheter og to fra
organisasjoner/næringsliv. Det er ikke kommet uttal elser fra private.

Myndigheter
- Hedmark fylkeskommune (26.11.2019)
- Norges vassdrags- og energidirektorat (30.10.2019 )
- Mattilsynet (16.01.2020)
- Fylkesmannen i Hedmark (19.11.2019)
- Statens vegvesen Region øst (11.11.2019)
- Direktoratet for mineralforvaltning (12.11.2019)
- Kongsvinger eldreråd (12.11.2019)
- Norsk Maritimt Museum (03.12.2019)

Organisasjoner og næringsliv
- Eidsiva Nett (22.11.2019)
- Eidsiva vannkraft AS (15.01.2020)

Private
Ingen private grunneiere har gitt innspill.
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2.2 Oppsummering av og kommentarer til hver enkelt uttalelse

2.2.1 Myndigheter

Hedmark fylkeskommune (26.11 .2019) Forslagsstillers kommentar
1. Påpeker at det er uheldig at tiltaket medfører e n
vesentlig utfylling i Glomma. Det må i planarbeidet
utredes hva slags miljøverdier som finnes i berørt
område og avbøtende tiltak må foreslås.

2. Tiltaket må avklares etter Laks- og
innlandsfiskeloven og forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag.

3. Kulturvernfaglige forhold
Det ligger 4 automatisk fredete kulturminner
innenfor plangrensen, som fylkeskommunen
registrerte i 2004 i forbindelse med regulerings-
planprosessen for rv. 2. Veitraséen ble ikke
realisert. De 4 kulturminnene er 2 kokegroper med
ID 115437 og 115438, samt to kullforekomster med
ID 115435 og 115436, i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden, markert på
kartutsnitt i merknaden. Kulturminnene ble påvist
med sjakting med gravemaskin i dyrka mark, og er
ikke synlige på markoverflaten. Kartfestingen for
kulturminnene kan ha en liten feilmargin.

Kulturminnene er fredet i medhold av
kulturminneloven § 4 første ledd. Til automatisk
fredete kulturminner hører en sikringssone på
minimum 5 meter målt fra kulturminnets kjente
ytterkant, jf. kulturminneloven § 6.

Orientering om videre saksgang:
Kulturminnene må avmerkes i plankartet før det
legges ut til offentlig ettersyn. Kulturminnene ska l
videre være regulert til det samme formål som
resten av området er tenkt regulert til.

Utgangspunktet er at automatisk fredete
kulturminner skal bevares, men dersom det er
vanskelig å få et reelt langsiktig vern eller å unn gå
inngrep som virker svært skjemmende på de 4
kulturminnene innen planområdet, vil
Fylkesdirektøren stille seg positiv til å frigi dem
gjennom dispensasjon fra kulturminneloven § 8,
fjerde ledd.

1. Miljøverdier er kartlagt og tiltak for å
redusere skadeomfanget foreslått.

2. Merknaden tas til etterretning.

3. Bane NOR har opprettholdt dialog med
Fylkeskommunen om de berørte
kulturminnene og forholdt seg til saksgangen
slik den er skissert.
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I hht. kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i
forbindelse med behandlingen av reguleringsplan,
tas stilling til om det kan gis tillatelse til inng rep i
automatisk fredete kulturminner som blir berørt av
planen. Hedmark fylkeskommune er rette
myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i
denne saken, i hht. Miljøverndepartementets
delegeringsvedtak av 24.3.2011.

Fylkeskommunens endelige uttalelse vedr.
dispensasjonsbehandling for kulturminnene vil først
gis når planforslaget for kryssingsspor Huvnes –
Gulli legges ut til offentlig ettersyn. Av fylkes-
kommunens uttalelse vil det da gå fram at det ikke
vil stilles vilkår om ytterligere gransking av de
berørte kulturminnene etter kommunens
planvedtak, som også er det formelle
dispensasjonsvedtaket.

4. Vedrørende reguleringsbestemmelser
Planområdet er grundig registrert tidligere med
tanke på automatisk fredete kulturminner.
Fylkeskommunen finner det derfor nødvendig med
ytterligere arkeologisk registrering i planområdet.
Det må tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte
kulturminner, derav kulturminner under
markoverflaten. Følgende tekst bes derfor
innarbeidet i reguleringsplanens bestemmelser:

«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken
oppdages automatisk fredete kulturminner som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i de n
utstrekning det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også d e
som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med
denne bestemmelse. Melding om funn skal straks
sendes Hedmark fylkeskommune v/Kulturminne-
avdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd .»

4. Det er avklart pr telefon 13.01.2020 at det
er en skrivefeil i merknaden til
fylkeskommunen. Det riktige svaret er:
«Planområdet er grundig registrert tidligere
med tanke på automatisk fredete
kulturminner. Fylkeskommunen finner det
derfor ikke nødvendig med ytterligere
arkeologisk registrering i planområdet.»

Foreslått tekst er lagt inn i
reguleringsbestemmelsene.

Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) ( 30.10 .201 9)

Forslagsstillers kommentar

Flom og vassdragsmiljø:
Det foreslås utfylling i Glomma på ca. 300 meter fo r
å etablere kryssingsspor. NVE anbefaler generelt at
man søker å unngå inngrep i vassdrag.

1. Dersom det likevel planlegges med utfylling i
Glomma, må vassdragstiltaket beskrives
tilstrekkelig, samt at virkningene utredes og
dokumenteres mht. flom og ev. andre allmenne

Merknaden tas til orientering.

1. Alle relevante tema i forbindelse med
utfylling i Glomma er belyst i planarbeidet.
Hydrologisk fagkompetanse har stått for
vurderingene.
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interesser i vassdraget. Dette slik at NVE kan gjør e
en vurdering av tiltaket etter vannressursloven når
planene senere blir sendt på høring.

Det er også sentralt at alternative løsninger er
tilstrekkelig vurdert i planene, samt dokumentasjon
på at tiltaket ikke vil bidra til å forverre
flomforholdene i vassdraget. Forslagsstiller bør
derfor knytte til seg tilstrekkelig hydrologisk
fagkompetanse for å gjennomføre nødvendige
analyser.

NVEs generelle innspill:
NVE er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene
flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.
NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen disse
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding
av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir
vurdert i planarbeidet.

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet
for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og TEK1 7 setter tydelige
krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå
vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal
også vurderes.

Hensynet til flom må sees i sammenheng med lokal
overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater, som bidrar til
raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet
til å ta imot denne økte avrenningen, må det
planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i
nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må
gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av
tilstrekkelig areal til tiltakene.

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt
etter vannressursloven. Hvis det er behov for at
NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av
vassdragstiltak i planen, ber NVE om at dette
kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan

Samtlige merknader tas til etterretning.
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avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon,
dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i
planen.

Planen må ta hensyn til anlegg for produksjon og
overføring av energi, som er planlagt eller har
konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energi-
interesser, bør berørte energiselskap involveres
tidlig.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal
NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger
innen NVEs saksområder må være vedlagt.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger, og ber om at det skrive s
tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt
ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Mattilsynet (16.01.2020) Forslagsstillers kommentar

1. Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr
og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre at tiltak
som planlegges i kommuner ikke bryter med
regelverk hvor Mattilsynet er sektormyndighet.
Mattilsynet skal påse at nasjonale føringer,
regionale planer og lokale bestemmelser som
beskytter drikkevann og drikkevannskilder følges
opp av kommunen.

2. Denne saken berører dyrket mark. Det er viktig
at eventuell masseflytting og bruk av
maskiner/utstyr skjer på en måte som ikke sprer
planteskadegjørere eller uønskede/fremmede
plantearter. Maskiner skal være rengjort før de tas i
bruk i området. Hvis arbeidet trekker ut i
dyrkningssesong må det vurderes om det er behov
for ugrasbekjempelse på massedeponi eller
lignende.

1. Merknaden tas til orientering.

2. Tiltakene vil legges inn i
Miljøoppfølgingsplanen (MOP) som skal
følge prosjektet fra reguleringsplanfase til
byggefase. Merknaden tas til orientering.

Fylkesmannen i Hedmark (1 9.11 .201 9) Forslagsstillers kommentar
1. I kommuneplanen for Kongsvinger kommune er
områdene satt av til bl.a. vei, jernbaneformål og

1. Merknaden tas til orientering.
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LNF med spredt bebyggelse, tiltaket er således i
tråd med overordnet plan.

2. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige
forhold skal ivaretas i planforslaget på grunnlag a v
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. p bl
§§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette skal også omfatte
klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer.
Forutsetter at Kommunal- og moderniserings-
departementets rundskriv H-5/1 8,
«Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaks-
behandling» blir lagt til grunn. ROS-analyser skal
utformes i tråd med veileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, «samfunns-
sikkerhet i kommunens arealplanlegging».

3. Kommunen må sikre at planområdet er
tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulemp e,
og at tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ul empe
for grunn, jfr. pbl § 28-1 . Forutsetter at føringer gitt i
lovverk og forskrifter blir overholdt. I dette konk rete
tilfellet bør overvann, ustabil byggegrunn og
endring i risikobilde for eksisterende bruk av
området vurderes nærmere.

4. Planområdet omfatter arealer med fulldyrka jord
av svært god kvalitet. Fylkesmannen minner om
den nasjonale målsettingen om å redusere
omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark med
maksimalt 4000 dekar pr år. I Hedmarks målestokk
utgjør dette omdisponering av ca. 200 daa pr år.
Forventer at det i planprosessen vurderes løsninger
som beslaglegger minst mulig dyrka jord.

5. Utfyllingen omfatter ikke arealer som har stor
verdi for fisk eller andre ferskvannsorganismer så
langt Fylkesmannen kjenner til. Utfyllings-
materialene bør ikke inneholde steinnåler fra
sprengstein/boring. Dersom sprengstein/
tunnelmasse brukes bør de være rengjort før
utfylling.

6. Forutsetter at hensynet til allmennheten blir
ivaretatt i det videre planarbeidet.

7. Ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle
arealplaner som sendes på høring skal oversendes
Statens kartverk Hamar for kontroll.

2. Det er utarbeidet ROS-analyse som en del
av plandokumentene.

3. Overvann, grunnforhold og endring i
risikobilde for eksisterende bruk av området
er belyst i reguleringsplanen.

4. Det har blitt utarbeidet løsninger som i
minst mulig grad berører dyrka mark.

5. Temaet vil behandles i
prosjekteringsfasen, hvor det vil bli redegjort
for hvilke masser som benyttes, blant annet i
forbindelse med utslippssøknad.

6. Planprosessen følger plan- og
bygningslovens krav til involvering av
allmennheten.

7. Merknaden tas til etterretning.
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8. Legger til grunn at de får anledning til å uttal e
seg til et eventuelt planforslag på offentlig etter syn,
og oppfordrer om å ta kontakt ved spørsmål til
deres uttalelse eller andre temaer.

8. Merknaden tas til orientering.

Statens vegvesen Region øst (1 1.11 .2019) Forslagsstillers kommentar
Planområdet berører del av fv. 1954 (tidligere fv.
298) Kraftverkvegen med Huvenes bru, samt del av
E16 med Gulli bru.

Ber om dialog og involvering tidlig i planfasen,
spesielt med fokus på de to berørte
bruene.

Konsekvenser for riks- og fylkesvegnettet er
vurdert og beskrevet i planbeskrivelsen. Det
er utarbeidet egen rapport om
anleggsgjennomføring og faseplaner hvor
trafikale konsekvenser i anleggsfasen
belyses.
På tidspunktet for oppstart av planarbeidet lå
fylkesvegnettet innenfor ansvarsområdet til
Statens vegvesen. Det ble forsøkt å finne tid
til gjennomføring av et møte om både
Kraftverksvegen og E16, uten at dette lyktes
før sams vegadministrasjon opphørte ved
årsskiftet 2019/2020. Forholdet til fv. 1954 er
ivaretatt ved møter med Innlandet
fylkeskommune i 2020. Det har ikke blitt
gjennomført tilsvarende møte om E16, men
dette vil gjennomføres hvis det er ønskelig. I
plankartet for Bane NORs kryssingsspor er
formål fra reguleringsplanen for E16
videreført.

Direktoratet for mineralforvaltning
(1 2.1 1.2019)

Forslagsstillers kommentar

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved
forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet
verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler.
Forvalter mineralloven, og har i tillegg et særlig
ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i sak er
etter plan- og bygningsloven. Sentrale mål i
mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til
mineralressursene i framtida og å hindre at viktige
forekomster båndlegges av arealbruk som
utelukker framtidig utnyttelse.
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med
registrerte viktige forekomster av mineralske
ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi
heller ikke se at planen medfører uttak av masser
som vil omfattes av mineralloven.

DMF har derfor ingen merknader til varsel om
oppstart av planarbeid for arbeid med

Merknaden tas til orientering.
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detaljregulering for kryssingsspor Galterud,
Huvnes–Gulli i Kongsvinger kommune.

Kongsvinger eldreråd (telefonsamtale
12.11.2019)

Forslagsstillers kommentar

Rådet i Kongsvinger eldreråd er positive til
planforslaget, og mener at alt som bedrer
kapasiteten på Kongsvingerbanen er bra.

Bane NOR takker for den positive holdningen
til prosjektet.

Norsk Maritimt Museum (03.12.2019) Forslagsstillers kommentar
Fylkeskommunen videresendte oppstartsvarselet til
Norsk Maritimt Museum (NMM), siden de
har forvaltningsansvaret for kulturminner under
vann. Planen vil medføre utfylling i Glomma.
NMM har ingen merknader til planarbeidet

Merknaden tas til orientering.

2.2.2 Organisasjoner og næringsliv

Eidsiva Nett (EN) (22.11.2019) Forslagsstillers kommentar
Eidsiva Nett AS (EN) har eksisterende el-anlegg i
området som vist på vedlagte kartskisser 1 og 2. I
planområdet har EN 3 stk. høyspentkabler 22 kV og
en lavspentkabel (230 V) som krysser eksisterende
jernbanespor som vil bli berørt. Det ligger også en
del rør i området der eksisterende kabler krysser
jernbanen. Eksisterende anlegg ser ut over dette i
liten grad å bli berørt. Beliggenhet på vedlagte
kartskisser må kun oppfattes som orienterende.

EN gjør også oppmerksom på at Eidsiva Vannkraft
AS har en 132 kV høyspentkabel i planområdet.

Ved alle gravearbeider i nærheten av våre kabler,
vil vi etter forespørsel påvise kablene. Ved
graving og bruk av maskiner nær eksisterende
anlegg kan det være nødvendig å iverksette
sikringstiltak.

EN ønsker i god tid å bli varslet i forhold til beh ov
for endringer av eksisterende anlegg og evt.
tilkobling av nye anlegg, slik at elanleggene kan
planlegges i god tid før gjennomføring.

Ber om å bli kontaktet ved spørsmål eller behov for
flere opplysninger.

Merknaden tas til etterretning.

Eidsiva vannkraft AS (EV) (15.01.2020) Forslagsstillers kommentar



Dokumentnummer: MIP - 00 - A - 0 5038 Dato: 15.05 .2020
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm) – Kongsvinger, Kryssingsspor Galterud , Huvnes - Gulli Revisjon: 0 2 A
Teknisk dokument – Merknadsbehandling Side: 13 av 14

1. Eidsiva Vannkraft AS (EV) er grunneier for deler
av planområdet og har interesser i at elveløpet i
Glomma ikke snevres inn på en slik måte at
kraftverksdriften påvirkes.

2. I løpet av høsten 2019 ble eiendommene 35/17,
35/18, 36/42, 36/43 og 36/44 overført fra Eidsiva
Energi AS til EV. Dette skjedde omtrent samtidig
med utarbeidelsen av varslingsbrevet fra Asplan
Viak AS og forklarer hvorfor EV ikke er med i
oversikten over berørte grunneiere/interessenter.

3. EV eier og leier ut jordbruksarealene på 35/17 o g
35/18 øst for kraftverksveien. Det planlegges ny
driftsveg til disse arealene i kulvert under
kraftverksveien. Av hensyn til bruk av moderne
landbruksmaskiner vil minimumsdimensjon på en
slik ny kulvert under kraftverksveien være 4,5 m
bredde og høyde.

4. EV har tre 132 kV jordkabler i samme grøft som
krysser jernbanelinja ca. 200 m vest for
Kraftverksveien. Kabeltraseen er vist på vedlagte
kartutsnitt.

5. Av planskissene framgår at nytt kryssingsspor
planlegges lagt nord for eksisterende spor, dvs. ut e
i selve Glomma. Det medfører riktighet at deler av
dette området tidligere var tørt land som ble satt
under vann som følge av oppdemming for
kraftverket. Utvidelse ut i elva med én sporbredde
vil sannsynligvis ikke påvirke strømningsforholdene
i elva. For tilfelle at videre planlegging krever
utvidelse ut over én sporbredde – eksempelvis som
en kontrafylling utenfor sporet – tar EV forbehold
om at mulige ulemper for kraftverksdriften må
kompenseres.

1. Hensynet til kraftverkets drift og interesser
i Glomma er ivaretatt i detaljprosjekteringen.
Merknaden tas til orientering.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Merknaden tas til orientering.

4. Bane NOR takker for informasjonen.
Jordkablene er hensyntatt i
detaljprosjekteringen.

5. Merknaden tas til orientering.
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Som vedlegg gjengis kopi av alle merknadene i sin h elhet.



 
 
 
 
 
 

Asplan Viak AS  
v/Erik Sivertsen 
Postboks 24 
1300  SANDVIKA  

 
 

 
Hamar, 26.11.2019 

 
 
Deres ref: 617421-05  
Vår ref: Sak. nr. 19/8374 - 2   
  Saksbeh. Elise Bringslid Tlf. 62544537/Tina Amundsen/ Einar Stamnes/Arne Magnus Hekne 
 
 
Svar - Varsel om oppstart av detaljregulering på Huvnes - Gulli - 
Kongsvinger kommune  
 
Det vises til deres oversendelse av 25.10.2019 med varsel om oppstart, på vegne av Bane NOR 
SF, av detaljregulering for kryssingsspor Galterud, Huvnes – Gulli, i Kongsvinger kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor for nedlagte Galterud stasjon for å 
øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. For å få plass til sporet foreslås det en 
utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m. 
 
Frist for merknader er satt til 23.11.19. Vi beklager forsinkelsen. 
 
Planfaglige forhold 
At tiltaket medfører en vesentlig utfylling i Glomma sees som uheldig med tanke på 
vannmiljø. Det må i planarbeidet utredes hva slags miljøverdier som finnes i berørte 
område, og foreslåes avbøtende tiltak. Tiltaket må avklares etter Laks- og 
innlandsfiskeloven og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.   
 
Fylkeskommunen har ingen ytterligere planfaglige merknader.  
 
Kulturvernfaglige forhold 
Fylkeskommunen har ikke merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
 
Automatisk fredete kulturminner: 
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Det ligger 4 automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen, som fylkeskommunen 
registrerte tilbake i 2004 i forbindelse med reguleringsplanprosessen for mulig trasé for 
Rv2. Traséen ble imidlertid ikke realisert. De 4 kulturminnene er 2 kokegroper med ID 
115437 og 115438, samt to kullforekomster med ID 115435 og 115436, i den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden, se kart nedenfor. Kulturminnene ble påvist med 
sjakting med gravemaskin i dyrka mark, og er dermed ikke synlige på markoverflaten. 
Kartfestingen for kulturminnene kan ha en liten feilmargin, da innmålingsmetoden ikke 
har samme standard som i dag. 
 
Kulturminnene er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 
første ledd. Til automatisk fredete kulturminner hører en sikringssone på minimum 5 
meter målt fra kulturminnets kjente ytterkant, jf. kulturminneloven § 6. 
 

 
Kokegroper ID 115437 og 115438, samt kullforekomster ID 115435 og 115436 innenfor 
plangrensen. Det er også registrert en kokegrop (ID 115433) like utenfor planområdet. Hvis 
plangrensen evt. skulle utvides, kan også denne bli berørt. (kartutsnitt: InnlandsGIS). 
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-Orientering om videre saksgang:  
Når det ligger automatisk fredete kulturminner innenfor et planområde, må 
kulturminnene avmerkes i plankartet før det legges ut til offentlig ettersyn. 
Kulturminnene skal videre være regulert til det samme formål som resten av området er 
tenkt regulert til.  
 
Utgangspunktet er at automatisk fredete kulturminner skal bevares, men dersom det er 
vanskelig å få et reelt langsiktig vern eller å unngå inngrep som virker svært skjemmende 
på de 4 kulturminnene innen planområdet, vil Fylkesdirektøren stille seg positiv til å frigi 
dem gjennom dispensasjon fra kulturminneloven § 8, fjerde ledd.  
 
I hht. kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av 
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner som blir berørt av planen. Hedmark fylkeskommune er rette myndighet til å 
avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. Miljøverndepartementets 
delegeringsvedtak av 24.3.2011.  
 
Fylkeskommunens endelige uttalelse vedr. dispensasjonsbehandling for kulturminnene vil 
først gis når planforslaget for kryssingsspor Huvnes – Gulli legges ut til offentlig ettersyn. 
Av fylkeskommunens uttalelse vil det da gå fram at det ikke vil stilles vilkår om ytterligere 
granskinger av de berørte kulturminnene etter kommunens planvedtak, som også er det 
formelle dispensasjonsvedtaket. 
 
-Vedrørende reguleringsbestemmelser:  
Planområdet er relativt intensivt registrert tidligere med tanke på automatisk fredete 
kulturminner. Fylkeskommunen finner det derfor nødvendig med ytterligere arkeologisk 
registrering i planområdet.  
 
Det må tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner 
under markoverflaten. Følgende tekst bes derfor innarbeidet i reguleringsplanens 
bestemmelser: 
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks 
sendes Hedmark fylkeskommune v/Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, 
annet ledd.» 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 

kryssingsspor Galterud, Huvnes - Gulli - Kongsvinger kommune, 

Hedmark 

Det vises til varsel om oppstart av planarbeid datert 25.10.2019. 

Flom og vassdragsmiljø 

Det foreslås utfylling i Glomma på ca. 300 meter for å etablere kryssingsspor øst for nedlagte Galterud 

stasjon for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler generelt at man søker å unngå inngrep i 

vassdrag. Dersom det likevel planlegges med utfylling i Glomma, må vassdragstiltaket beskrives 

tilstrekkelig, samt at virkningene utredes og dokumenteres mht. flom og ev. andre allmenne interesser i 

vassdraget. Dette slik at NVE kan gjøre en vurdering av tiltaket etter vannressursloven når planene 

senere blir sendt på høring. Det er også sentralt at alternative løsninger er tilstrekkelig vurdert i planene, 

samt dokumentasjon på at tiltaket ikke vil bidra til å forverre flomforholdene i vassdraget. Forslagsstiller 

bør derfor knytte til seg tilstrekkelig hydrologisk fagkompetanse for å gjennomføre nødvendige 

analyser.     

NVEs generelle innspill 

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 

og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  



 
Side 2 

 

 

 

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

Kopi til: 

Kongsvinger kommune 

 





       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 

  19.11.2019  2019/19178 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.10.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hans Anders Theisen, 62 55 12 23 
  
 
 
  

ASPLAN VIAK AS 
Postboks 24 
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Merknader til varsel om oppstart - detaljregulering av kryssingsspor 
Galterud stasjon i Kongsvinger kommune 

Vi viser til brev av 25.10.2019 med varsel om oppstart av detaljregulering av kryssingsspor ved 
Galterud stasjon.  
 
Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor øst for nedlagte Galterud stasjon for å 
øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Krysningssporet vil etableres nord for 
hovedsporet. For å få plass til sporet foreslås det en utfylling i Glomma over en strekning på ca. 
300 m. 
 
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger legges til grunn for 
planleggingen, og forutsetter at forventningene følges opp i det videre arbeidet med planen. 
 
I kommuneplanen for Kongsvinger kommune er områdene satt av til bl.a. vei, jernbaneformål og 
LNF med spredt bebyggelse, tiltaket er således i tråd med overordnet plan. 
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planforslaget på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette 
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med 
veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 
 
Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at 
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi 
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. I dette konkrete tilfellet bør 
overvann, ustabil byggegrunn og endring i risikobilde for eksisterende bruk av området vurderes 
nærmere. 
 
Planområdet omfatter arealer med fulldyrka jord av svært god kvalitet. Fylkesmannen minner om 
den nasjonale målsettingen om å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark med 
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maksimalt 4000 dekar pr år. I Hedmarks målestokk utgjør dette omdisponering av ca. 200 daa pr år. 
Vi forventer at det i planprosessen vurderes løsninger som beslaglegger minst mulig dyrka jord. 
 
Utfyllingen omfatter ikke arealer som har stor verdi for fisk eller andre ferskvannsorganismer så 
langt vi kjenner. Utfyllingsmaterialene bør ikke inneholde steinnåler fra sprengstein/boring. Dersom 
sprengstein/tunnelmasse brukes bør de være rengjort før utfylling. 
 
Fylkesmannen forutsetter at hensynet til allmennheten blir ivaretatt i det videre planarbeidet. 
 
Kart  
Ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal oversendes Statens 
kartverk Hamar for kontroll.  
 
Annen informasjon  
Dersom det er behov for mer informasjon om hva som ligger i de nasjonale målene og  
føringene finnes mye informasjon på www.miljokommune.no og Regjeringens nettside Fagtema 
planlegging  
 
Fylkesmannen legger til grunn at vi får anledning til å uttale oss til et eventuelt planforslag når det er 
utlagt til offentlig ettersyn. Ta kontakt om dere har spørsmål til vår uttalelse eller dere har temaer 
dere vil diskutere med Fylkesmannen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Hans Anders Theisen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 

 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Kongeveien 3 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2211 KONGSVINGER Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Asplan Viak AS (12) 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Hilde Bjørnstad / 62810549 19/312905-2    11.11.2019 

     

      

Vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for kryssingsspor 

Galterud, Huvnes - Gulli i Kongsvinger kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 25.10.2019 med varsel om oppstart av detaljregulering 

på Huvnes – Gulli på vegne av Bane NOR SF. Hensikt med planarbeidet er å etablere 

kryssingsspor øst for nedlagte Galterud stasjon for å øke kapasiteten for godstrafikk på 

Kongsvingerbanen. Planområdet inkluderer bl.a. del av fv. 1954 (tidligere fv. 298) 

Kraftverkvegen med Huvenes bru, samt del av E16 med Gulli bru. 

 

Vi ber om dialog og involvering tidlig i planfasen, spesielt med fokus på de to berørte 

bruene.   

 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

  

Hanne Finstad 

seksjonsleder       Hilde Bjørnstad 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

HEDMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404, 2325 HAMAR 

KONGSVINGER KOMMUNE (1), Postboks 900, 2226 KONGSVINGER 



 
 

 
 
   

Asplan Viak Oslo 
Postboks 337 
0101 OSLO 
 
 
 
 
 

Dato:  12.11.2019 
Vår ref:  19/03564-2 
Deres ref:   617421-05 

 

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
kryssingsspor Galterud, Huvnes–Gulli i Kongsvinger kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 25. oktober 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for kryssningsspor øst for nedlagte 
Galterud stasjon, kommer i konflikt med registrerte viktige forekomster av mineralske 
ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen medfører 
uttak av masser som vil omfattes av mineralloven.  
 
DMF har derfor ingen merknader til  varsel om oppstart av planarbeid for arbeid med 
detaljregulering for kryssingsspor Galterud, Huvnes–Gulli i Kongsvinger kommune. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finnes også vår digitale kartløsning, som er et 
nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Rut Helene Langebrekke Eikeland 
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Mottakere: 

Asplan Viak Oslo Postboks 337 0101 OSLO 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

 
 



Kongsvinger eldreråd ved Arne Lorang Hanestad ringt e 12. 11. 2019. Rådet hadde
møte 11. 11 og er positive til planforslaget. Alt so m bedrer kapasiteten på
Kongsvingerbanen er bra!



From: Amundsen, Tina
To: Erik Sivertsen
Subject: VS: Uttalelse til sak - Varsel om oppstart av detaljregulering på Huvnes - Gulli - Kongsvinger kommune
Date: tirsdag 3. desember 2019 11:02:27

Hei,
Ang varsel om oppstart av detaljregulering på Huvnes - Gulli - Kongsvinger kommune:

Til orientering - Fylkeskommunen videresendte oppstartsvaselet til Norsk Maritimt Museum (NMM), siden de
har forvaltningsansvaret for evt kulturminner under vann. Planen vil medføre utfylling i Glomma.
NMM har ingen merknader til planarbeidet

Med vennlig hilsen
Tina Amundsen
Arkeolog
Samferdsel kulturminner og plan
TELEFON: 62 54 45 40
MOBIL: 918 20 083

Hedmark fylkeskommune

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
Sendt: tirsdag 3. desember 2019 10.49
Til: Amundsen, Tina <tina.amundsen@hedmark.org>
Kopi: Postmottak <postmottak@hedmark.org>
Emne: Uttalelse til sak - Varsel om oppstart av detaljregulering på Huvnes - Gulli - Kongsvinger kommune

Hei!

NMM har ingen innvendinger til saken.

j.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: postmottak@hedmark.org [ mailto:postmottak@hedmark.org ]
Sendt: 20. november 2019 10:16
Til: NMM Fellespost <fellespost@marmuseum.no>
Kopi: Jørgen Johannessen <Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
Emne: Varsel om oppstart av detaljregulering på Huvnes - Gulli - Kongsvinger kommune

Vi viser til sak: 19/8374-1 og oversender vedlagte dokument.
Planområdet omfatter areal i Glomma.
Merk uttalelsefrist som er satt til 23.11.19. Be tiltakshaver evt om utsettelse om nødvendig.

Med vennlig hilsen
Hedmark fylkeskommune

Tina Amundsen
arkeolog
Samferdsel, kulturminner og plan



 

 

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 19/00197-36 

 

Eidsiva Nett AS 

Org nr.: 981 963 849 

Tlf: 61 28 66 50 

kundeservice@eidsivanett.no 

Pb 4100, 2307 Hamar 
 

 

  

 

 

 

 

Asplan Viak AS 
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1300 SANDVIKA 

 

 

  

 

  

  

  

 

 
Deres referanse Saksbehandler Vår referanse Dato 

617421-05 Roger Nebylien 19/00197-36 22.11.2019 

 

 

 

EN - Varsel om oppstart av detaljregulering - Huvnes - Gulli i Kongsvinger 

Viser til varsel om oppstart av detaljregulering for kryssingsspor Galterud, Huvens - Gulli i 

Kongsvinger kommune. 

 

Eidsiva Nett AS (EN) har eksisterende el-anlegg i området som vist på vedlagte kartskisser, 

vedlegg 1 og vedlegg 2. I planområdet har EN 3 stk. høyspentkabler 22 kV og en lavspentkabel 

(230 V) som krysser eksisterende jernbanespor som vil bli berørt. Det ligger også en del rør i 

området der eksisterende kabler krysser jernbanen. Eksisterende anlegg ser ut over dette i liten 

grad å bli berørt. Beliggenhet på vedlagte kartskisser må kun oppfattes som orienterende. 

 

EN gjør også oppmerksom på at Eidsiva Vannkraft AS har en 132 kV høyspentkabel i 

planområdet. 

 

Ved alle gravearbeider i nærheten av våre kabler, vil vi etter forespørsel påvise kablene. Ved 

graving og bruk av maskiner nær eksisterende anlegg kan det være nødvendig og iverksette 

sikringstiltak. 

 

EN ønsker i god tid å bli varslet i forhold til behov for endringer av eksisterende anlegg og evt. 

tilkobling av nye anlegg, slik at elanleggene kan planlegges i god tid før gjennomføring. 

 

Skulle De ha behov for flere opplysninger eller De har spørsmål til oss, ber vi Dem ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

Eidsiva Nett AS 

 

Roger Nebylien 

Planingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
 

Vedlegg: 

Vedlegg_1.pdf 

Vedlegg_2.pdf 

 

 

Kopimottakere:  

Kongsvinger kommune  

 



Merknaden fra Eidsiva vannkraft AS inneholder kun k art over anlegg som ikke kan offentliggjøres.
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