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haUeRseteR: Bane Nor 
er godt i gang med planleg-
gingen av to godstermina-
ler på Hauerseter.
Veronika Sletta
veronika.sletta@rb.no
932 89 272

Godsterminalene for tog er planlagt 
mellom Hauerseterkrysset og Mogrei-
nakrysset på østsiden av dagens tog-
trasé. 

– Vi er i gang med en konseptplan 
som vi skal arbeide med fram til må-
nedsskiftet august/september. Etter 
det vil vi ta en konseptvurdering, for-
teller prosjektleder for Bane Nor, Pa-
wel Erlandsen. 

På et tidlig stadie
Planleggingen er med andre ord satt i 
gang, men fortsatt på et veldig tidlig 
stadie. 

– I konseptplanen ser vi på blant an-
net dette med vei, sporplan og ad-
komst til terminalene, sier Erlandsen. 

Prosjektet Hauerseter kombi- og 
tømmerterminal ble i februar presen-
tert for Ullensaker kommune.

– Vi hadde et oppstartsmøte med 
kommunen, og de ønsket å legge inn 
aktuelt areal for terminalene inn i are-
alplanen i forbindelse med avklaring 
av kommuneplanrulleringen, forteller 

prosjektlederen.
Under oppstartsmøtet med kommu-

nen gikk Bane Nor gjennom prosjektet. 
I møtereferatet kommer det fram at til-
takene planlegges å kunne tas i bruk 
innen 31. desember 2022.

– Vet foreløpig lite
Kommuneplanlegger i Ullensaker 
kommune, Anne Catherine Ekroll, for-
teller at det lenge har vært interesse for 
en terminal i deres område. 

– Det har vi visst om i mange år, og 
det har også blitt tatt høyde for noe 
sånt i den gjeldende kommuneplanen, 
sier Ekroll.

Hun forteller at de ikke vet så mye 
om Bane Nors planer på nåværende 
tidspunkt. 

– Det hele er fortsatt litt umodent, og 
det har ikke blitt arbeidet lenge nok 
med konsulent. Vi vet foreløpig veldig 
lite, sier hun og påpeker at det uansett i 
første fase ikke er snakk om en vold-
som stor terminal. 

– I første omgang er det snakk om en 
liten avlastningsterminal for tømmer 
og containere. 

Til tross for at det er tidlig i proses-
sen, stiller hun seg positivt til planene. 

– Vi mener det er viktig for Ullensa-
ker kommune å få på plass en slik ter-
minal. Det kan åpne opp for dobbelt-
spor på hovedbanen, noe som igjen vil 
gagne persontransporten, sier hun. 

■ Her planlegger Bane Nor to nye godsterminaler

– Viktig for Ullensaker

teRminaleR: Her ønsker Bane Nor å legge to nye godsterminaler. 
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