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Massetransport til Eidsvoll-Dokknes
Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen og Eidsvoll kommune
varslet regulering av den tre kilometer lange strekningen mellom Eidsvoll stasjon
og Dokknes. Jernbanefyllingen ut i Vorma skal utvides for å gi plass til en fremtidig dobbeltsporutbygging mellom Eidsvoll og Minnesund.

Eidsvoll-Dokknes
• 3 km fylling mot
Vorma
• Masser fra E6utbyggingen
mellom Dal og
Minnesund
• Regulering i 2009
• Oppstart av anlegg
i 2010
Sørgående tog på enkeltspor ved Kommesrud. Foto:
Jernbaneverket/ Trude Isaksen.

I første omgang har
Jernbaneverket sett på
mulige anleggsveier for
å transportere masser
ned til jernbanen, og
to aktuelle adkomster
skal undersøkes i
reguleringsprosessen.
Begge alternativene
benytter eksisterende
veinett, men det kreves
en del arbeid for å få
massene på utsiden av
dagens jernbanelinje.
Kryssingen av banen
må være planfri, da
anleggstrafikk på sporet
kan være til hinder for
togtrafikken.

- Vi anbefaler at det benyttes innkjøring i området ved Eidsvoll stasjon, sier Helge Voldsund,
leder for offentlig planbehandling på strekningen. I dette alternativet må det bygges en kort
adkomst fra området ved bussterminalen til den andre siden av jernbanelinjen. Kryssingen
av sporet kan skje enten ved hjelp av bro eller en undergang. Vi ser det også som mulig å
bygge en anleggsvei fra Kommesrud ved det gamle teglverket med adkomst via en bro over
jernbanen, men dette vil sannsynligvis bli dyrere enn ved Eidsvoll stasjon.
I reguleringsfasen må konsekvensene for miljø, trafikksikkerhet og trafikkavvikling utredes.
Foreløpige beregninger viser at massetransporten vil utgjøre ca 44 lass daglig. Når området
er ferdig regulert og byggearbeidene kan starte, vil det blant annet bli gjort tiltak for å
minimere problemer med støv og søle langs veiene.
Etter at fyllingen i Vorma er etablert, kan det bygges kryssingsspor i forlengelsen av Eidsvoll
stasjon. Dette vil forbedre kapasiteten for togtrafikken.
Åpent informasjonsmøte om planene arrangeres onsdag 25. februar kl 19.00 i
kommunestyresalen i Eidsvoll Rådhus.
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