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Jernbaneverket – Sikring av Kongsvingerbanen ved Auli og Haga – Nes 

kommune, Akershus 

NVE viser til henvendelse av 08.04.2016. 

Omtale av plan for tiltaket 

Jernbaneverket har problemer med gjentatte setninger og erosjonsskader på Kongsvingerbanen ved Auli 

og Haga. For å sikre banen har Jernbaneverket prosjektert motfyllinger i Glomma på de aktuelle 

stekningene, jf. rapport fra Norconsult (1040303–2). Motfyllingene utgjør totalt ca. 22 000 m3. 

NVEs vurdering 

NVE forutsetter at Jernbaneverket ivaretar geotekniske i forhold til prosjektet mht. områdestabilitet. 

NVE vurderer her prosjektet i forhold til flom og i forhold til vannressursloven og allmenne interesser. 

Det er nokså omfattende massefyllinger som Jernbaneverket planlegger i Glomma. Det er likevel grunn 

til å anta at dette ikke får noen vesentlig virkning mht. flomforholdene i et så stort vassdrag som 

Glomma. NVE ber likevel Jernbaneverket om å foreta nødvendige vannlinjeberegninger for å 

dokumentere at tiltaket ikke vil få vesentlig innvirkning på flomforholdene i Glomma. 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket kan for eksempel ha innvirkning for fiskebestander i Glomma. 

Tiltak for å redusere massetransport under anleggsperioden bør også innarbeides i planen. Generelt bør 

selve gjennomføringen av tiltaket beskrives nærmere i detalj. Vi ber derfor om at planene for 

sikringsarbeidene avklares med fylkeskommunen i forhold til lakse- og innlandsfiskloven. 

NVE vurderer planene slik de er fremlagt til ikke å kreve noen ytterligere behandling etter 

bestemmelsene i vannressursloven. 

NVEs veiledning 

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, 

og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som 

pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe 

for allmenne og private interesser. 
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Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt 

av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen må i så tilfelle sendes NVE 

for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel 

i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Iverksetting av konsesjonspliktige tiltak uten 

nødvendig tillatelse er straffbart etter vannressursloven § 63. 

Vi minner om at tiltaket må avklares i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og 

bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader og 

ulemper for private interesser som følger av tiltaket.  
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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