Vedlegg 3
MERKNADSDOKUMENT
22. oktober 2020

Dobbeltspor Brumunddal-Moelv, Ringsaker kommune

Bilde/kart plasseres her
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Innledning
Planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen
Brumunddal-Moelv ble lagt ut på offentlig høring fra 1.juli –
15. september 2020. I slutten av august arrangerte Bane NOR
informasjonsmøter i Moelv og i Brumunddal samt et digitalt
informasjonsmøte. Under informasjonsmøtene ble målene
til dobbeltsporutbyggingen presentert og silingsprosessen
forklart. Bane NOR forklarte også hvordan man hadde kommet
frem til den anbefalte korridoren over Rudshøgda. Det ble
også gitt informasjon til grunneiere som har eiendom innenfor
utredningskorridoren. I møtene var det også mulig å få svar på
eventuelle spørsmål for høringsfristen gikk ut.

Moelv

Innbyggere, grunneiere og offentlige instanser har sendt
inn merknader til planprogrammet. Listen til høyre viser en
oversikt over alle innkomne merknader. Bane NOR og Ringsaker
kommune har i samarbeid oppsummert merknadene og svart
dem ut hver for seg. Det er også opplyst om merknaden har
ført til endringer i planprogrammet.

RUDSHØGDA

Innkomne merknader er enten:
ОО tatt til følge eller delvis til følge, dvs. at den har ført til
endringer i planprogrammet
ОО tatt til orientering, dvs. at det er vurdert slik at den er
ivaretatt i planprogrammet eller er av mer opplysende
karakter

MJØSA
ÅSHØGDA

Brumunddal

ОО ikke tatt til følge, med begrunnelse beskrevet i dette
merknadsdokumentet
Merknadene som er sendt inn kommer i numrert orden til sist i
dette dokumentet.
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Sammendrag og
svar på merknader
Oversikt over merknader:
Offentlige instanser
1.
Norges vassdrags- og energidirektorat, 02.09.2020
2.
Direktoratet for Mineralforvaltning, 14.09.2020
3.
Elvia AS, 01.07.2020
4.
Innlandet Politidistrikt, 15.07.2020
5.
Fylkesmannen i Innlandet, 14.09.2020
6.
Statens vegvesen, 22.09.2020
7.
Innlandet fylkeskommune, 09.10.2020
Organisasjoner og foreninger
8.
Venner av Mo 14.09.2020
9.
Jordvernalliansen Innlandet 28.09.2020
Private aktører
10.
Lu Frøysaa, 02.07.2020
11.
Knut Solberg, 28.07.2020
12.
Sten og Tove Sæther, 26.08.2020
13.
Berit Viken, 02.09.2020
14.
Trond Aspelund, 06.09.2020
15.
ANKR rådgiving AS på vegne av grunneiere GMM
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Planprogram:
Utredningskorridor
Planprogram

Eiendom og
planfaser
Under høringsperioden har det kommet flere spørsmål som
går på hva ulike planfaser innebærer for eiendommene.
Denne siden prøver kort å forklare forskjellen på planprogram,
kommunedelplan og reguleringsplan og hva det har for
konsekvenser for eiendom.
.
Planlegging av nytt dobbeltspor er et langsiktig og omfattende
prosjekt. Planleggingen følger plan- og bygningsloven som
beskriver hvilke faser prosjektet skal gjennom.
Den første fasen som dette dokumentet er en del av, er
planprogrammet. Planprogrammet gir føringer og rammer
for det videre arbeidet og viser en utredningskorridor som
dobbeltsporet skal gå innenfor. Når planprogrammet er fastsatt
av kommunestyret er neste trinn kommunedelplan. I dette
arbeidet utføres kartlegging og undersøkelser av det aktuelle
området samtidig som man prosjekterer dobbeltsporet
på et overordnet nivå. Når kommunedelplanen er vedtatt
av kommunestyret kan man gå videre til reguleringsplan,
der dobbeltsporet blir detaljprosjektert og ytterligere
undersøkelser utføres. Når reguleringsplanen er vedtatt av
kommunestyret kan Bane NOR erverve eiendom og byggingen
starte.

Kommunedelplan:
Båndlagt korridor

Kommunedelplan

Ibruktagelse
Reguleringsplan:
Planområde

For mer informasjon knyttet til grunneiere og grunnerverv
vises til Bane NORs hjemmesider: https://www.banenor.no/
Prosjekter/grunneiereoggrunnerverv/

Reguleringsplan
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Offentlige instanser
1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
02.09.2020
NVE er opptatt av at behov for tiltak i vassdrag og grunnvann
blir avklart på tidlig tidspunkt i planprosessen og at det
framlegges tilstrekkelig faglig dokumentasjon slik at
de kan avgjøre om tiltaket krever særskilt tillatelse etter
vannressursloven (konsesjon). NVE påpeker at det er viktig å
belyse i hvor stor grad allmenne interesser knyttet til vassdrag
og grunnvann blir påvirket av tiltaket.
Svar: Kommunedelplanen skal dokumentere hvordan tiltaket
eventuelt berører allmenne interesser kvnyttet til vassdrag og
grunnvann. Bane NOR vil ta kontakt med NVE i god tid for å
avklare om tiltaket vil kreve konsesjon.
ОО Merknaden tas til orientering.

2. Direktoratet for mineralforvaltning, 14.09.2020
Direktoratet viser til Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023, der det påpekes at Norge
har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping
og arbeidsplasser.
Videre henviser direktoratet til at regional og kommunal
arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster og tilrettelegge
for korte transportavstander til uttak av byggeråstoffer til
bygge- og anleggsformål. I tillegg mener direktoratet at det
er viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes
som byggeråstoffer og anbefaler en helhetlig vurdering av
massehåndtering.
Det foreslåtte planområdet inneholder ifølge direktoratet
flere forekomstområder for byggeråstoff registrert av Norges
geologiske undersøkelse. Ingen av forekomstene er vurdert til
å ha høyere enn lokal betydning. Direktoratet forventer at NGU
sin grus- og pukkdatabase legges til grunn i kartgrunnlaget. t
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Svar: Bane NOR følger nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging og prøver å redusere transportbehov
knyttet til uttak av byggeråstoffer og samtidig legge til
rette for gjenvinning av byggeråstoffer. I forbindelse med
kommunedelplanen skal det gjøres en helhetlig vurdering av
massehåndtering, som ses i sammenheng med bygge- og
anleggsperioden som er et eget utredningstema.
Grus- og pukkdatabase fra NGU legges til grunn i
kunnskapsgrunnlaget. Bane NOR skal også ha dialog med
Tømten fjelltak i det videre arbeidet. Tømten fjelltak vil bli
utredet som et eget tileggstema i konsekvensutrednignen,
som omfatter både økonomiske og driftsemssige forhold og
ulemper.

4. Innlandet Politidistrikt, 15.07.2020
Innlandet Politidistrikt er positive til jernbaneutbygging og
at flere kan reise med tog istedenfor bil. Mindre biltrafikk
reduserer risikoen for trafikkulykker. I innspillet blir også
Rudshøgda nevnt som en mulig stasjon for fremst pendlere.
Svar: Rudshøgda er ikke aktuell som stasjon på strekningen
med nytt dobbeltspor mellom Brumunddal-Moelv. Dette er
fastsatt i InterCity-konseptet for Østlandet. Det er viktig å bygge
opp under dagens knutepunkter på strekningen Brumunddal
og Moelv. Ved å styrke dagens knutepunkter gir det et godt
grunnlag for å øke andelen som reiser kollektivt, går og sykler,
samtidig som det vil redusere transportbehovet.
ОО Merknaden tas til orientering.

ОО Merknaden tas til følge.
Legge til grus- og pukkdatabase i
kunnskapsgrunnlaget for naturressurser på.s.45
Tømten fjelltak utredes som eget tilleggstema.
Økonomiske og driftsmessige forhold og ulemper utredes i en
rapport. Beskrives i planprogrammet på s.53

3. Elvia AS, 01.07.2020
Elvia AS opplyser om at de har et betydelig elektrisk nett
innenfor planområdet. De ber om å bli kontaktet i videre
saksgang når planene er mer detaljerte og stiller seg til
disposisjon i planarbeidet. Når planene er mer detaljerte,
ønsker de å få tilsendt sosi-filer av planområdet.
Svar: Bane NOR er klar over et stort elektrisk nett innenfor
planområdet og skal ta kontakt med Elvia AS i neste fase som
er kommunedelplan. Bane NOR ser positivt på at Elvia AS stiller
seg til disposisjon i det videre planarbeidet.
ОО Merknaden tas til orientering.

5. Fylkesmannen i Innlandet 14.09.2020
Fylkesmannen mener at forslag til planprogram for
kommunedelplan for dobbeltspor Brumunddal – Moelv
oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Planprogrammet
med vedlegg gir en god oversikt over målsettinger med
planarbeidet, og hvilke føringer som skal legges til grunn for
arbeidet med ny kommunedelplan.
Medvirkning
Fylkesmannen uttaler at det må legges til rette for reell
medvirkning og gode informasjonskanaler og viser til
medvirknings- og informasjonsarbeidet som ble gjennomført
i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for
dobbeltspor gjennom Hamar.
Utredningskorridor
Fylkesmannen forutsetter at det avsettes en tilstrekkelig bred
utredningskorridor og minner om KU-forskriften § 19 siste
ledd: «Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de
alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og
målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av
relevante og realistiske alternativer. Valget skal begrunnes mot
de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene
for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal fremgå».
Fylkesmannen uttaler videre at dette forutsetter en bred
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nok utredningskorridor som gir mulighet for å vurdere reelle
alternative løsninger. Dette er særlig relevant dersom en
vurderingslinje berører nasjonale eller viktige regionale verdier.
Utredningsbehov
Fylkesmannen mener oversikten over utredninger dekker
de tema som vil være relevante å vurdere og vektlegge.
Fylkesmannen viser til Nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging 2019-2023, og forutsetter at
forventningene følges opp i planarbeidet. Fylkesmannen
forutsetter også at konsekvensutredningen følger krav i
Forskrift om konsekvensutredninger, med tilhørende veileder
utgitt februar 2020.
Fylkesmannen har følgende merknader til enkelttemaer:
Barn og unge
Fylkesmannen forventer at følgende føringer og retningslinjer
følges opp i planarbeidet:
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, og
ny veileder om Barn og unge i plan og byggesak (2020)
5d) i de rikspolitiske retningslinjene der det heter:
«Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til
fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek,
skal det skaffes fullverdig erstatning.»
Naturmangfold
Fylkesmannen minner om at det må redegjøres for
kunnskapsgrunnlag og hvordan naturverdiene i området er
ivaretatt når planforslaget sendes på høring.
Fylkesmannen opplyser om at NiN-kartlegging er gjennomført
for hele utredningskorridoren i 2018 og 2020. Fylkesmannen
forventer at oppdatert kunnskap om naturverdier, arter
og naturtyper, innenfor planområdet legges til grunn i
utredningsarbeidet.
Naturressurser
Fylkesmannen viser til Nasjonal jordvernstrategi, hvor
Stortinget har fastsatt et mål om at årlig omdisponering av
dyrka jord skal være mindre enn 4000 daa/år innen 2020.
Dette tilsvarer ca. 400 daa/år i Innlandet. Dette tilsier at
omdisponering av dyrka jord og generell arealutnyttelse må
vurderes strengere enn tidligere.
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Fylkesmannen forventer at det stilles krav til effektiv
arealutnyttelse ved all planlegging av bygge- og anleggstiltak.
Dersom det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar jord,
skal det også utredes alternativ som ikke medfører tap av
dyrka/dyrkbar jord.
Fylkesmannen viser til planarbeidet for dobbeltspor på
strekningen Sørli-Åkersvika der Bane NOR gjennomført en
mulighetsstudie for landbrukseiendomer. Fylkesmannen
mener det er relevant å se på metodikk, konkrete tiltak som
ble utredet i denne planen, og videreføre dette også til den
strekningen som nå planlegges.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen forutsetter at Kommunal- og
moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18Samfunnssikkerhet 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
og skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av
klimaendringer.
Fylkesmannen mener at forslag til planprogram gir gode
føringer for det videre arbeidet med risiko- og sårbarheter i
planforslaget. Fylkesmannen mener det er viktig å presisere
at risiko- og sårbarhetsanalyse skal sikre at relevante og
nødvendige tiltak blir gjennomført i planforslaget og at
dette gjøres gjennom juridisk bindende bestemmelser og
hensynssoner.
Støy
Fylkesmannen forutsetter at hensynet til støy ivaretas i
planarbeidet og viser til Forslag til endring av retningslinje for
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) som ligger
ute til høring fram til 20.09.2020. Vi forutsetter at relevante
endringer i støyretningslinjen legges til grunn, når denne er
vedtatt.
Byutvikling
Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging, og forventer at
relevante føringer her legges til grunn i planarbeidet. Dagens
stasjonsplassering i Brumunddal og Moelv skal beholdes. Dette
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ОО Merknaden tas til orientering.

gir utfordringer knyttet til nærføring til dagens bebyggelse.
Planarbeidet må sees i nær sammenheng med pågående
planlegging og prosjekter i de to byene.

Foto: Bane NOR SF

Utredningskorridor
Planprogrammet viser en utredningskorridor som er
tilstrekkelig bred for at flere alternativer skal kunne vurderes.
Konsekvensutredningen skal følge KU-forskriften med
tilhørende veileder fra 2020.

Massehåndtering
Fylkesmannen forventer at det tidlig settes fokus på
massehåndtering, overskuddsmasse og behov for tilført masse.
Landskap
Fylkesmannen forventer at utbygging av dobbeltspor mellom
Brumunddal og Moelv tilpasses landskapet på en god måte.
Fylkesmannen mener at det må stilles krav til utforming av
tiltaket og at Bane NOR bør prøve å unngå oppstykking av
sammenhengende kulturlandskap.
Svar: Bane NOR ser positivt på at Fylkesmannen mener
at forslag til planprogram for kommunedelplan for
dobbeltspor Brumunddal – Moelv oppfyller kravene i planog bygningsloven og at planprogrammet med vedlegg gir
en god oversikt over målsettinger med planarbeidet, og
hvilke føringer som skal legges til grunn for arbeidet med ny
kommunedelplan.
Medvirkning
I planarbeidet for nytt dobbeltspor Brumunddal-Moelv skal det
legges til rette for god medvirkning. Sammen med Ringsaker
kommune, har Bane NOR utarbeidet et medvirkningsplan,
som beskriver hvordan medvirkning skal gjennomføres. I
kommunedelplanarbeidet kommer det mer informasjon om
fysiske og digitale møter, muligheter for medvirkning og annet.
Medvirkningsprosess må tilpasses etter nasjonale retningslinjer
og anbefalinger i forbindelse med covid-19.
Sammenlignet med planarbeidet i Hamar (ÅkersvikaBrumunddal) er det færre berørte grunneiere og antatt
mindre konflikter med nasjonale, regionale og lokale
verdier på strekningen Brumunddal-Moelv. Plan- og
medvirkningsprosessen vil vise hvilket behov det er for ulike
typer illustrasjoner og informasjonsmateriale. Bane NOR vil
fortløpende vurdere medvirkningsprosessen slik at de som
ønsker kan komme i dialog og gi innspill til planarbeid.

omdisponering av dyrka jord må vurderes strengere enn
tidligere. Bane NOR følger tiltakshierarkiet der den første
prioriteringen er å unngå inngrep i dyrka mark. Imidlertid er det
store områder med dyrka mark på strekningen BrumunddalMoelv slik at det kan bli vanskelig å unngå omdisponering.
Områdene som er relevante for utbygging skal kartlegges,
tiltaket skal optimaliseres og tilpasses slik at mest mulig hensyn
til dyrka mark kan tas.

ОО Merknaden tas til orientering
Merknaden tas til orientering.
Utredningsbehov
Fylkesmannen mener oversikten over utredninger dekker de
tema som vil være relevante å vurdere og vektlegge. Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
skal følges i planarbeidet.
Delstrekning
i Ringsaker
kommune. Foto:
Bane NOR

ОО Merknaden tas til orientering
Barn og unge
Planarbeidet skal legge til grunn føringer i Rikspolitiske
retningslinjer for barn og planlegging, og ny veileder om Barn
og unge i plan og byggesak (2020).
ОО Merknaden tas til følge.
Ny veileder om Barn og unge og retningslinjer legges
til i vedlegg 2 «Overordnete føringer og retningslinjer» s. 4.

Foto: Øystein Grue
Bane NOR SF

Naturmangfold
Forslag til kommunedelplanen skal redegjøre for
kunnskapsgrunnlaget og hvordan verdiene i området er
ivaretatt når planforslaget sendes på høring.
Bane NOR ser positivt på at NiN-kartlegging er gjennomført
for hele utredningskorridoren i 2018 og 2020 og skal legge
dette til grunn i utredningsarbeidet. Det tas forbehold om at
det foreligger anerkjent metodikk for konsekvensutredning
av naturtyper kartlagt etter NiN-systemet når arbeidet skal
gjennomføres .
ОО Merknaden tas til orientering.
Naturressurser
Fylkesmannen viser til Nasjonal jordvernstrategi og at

Som utredningskorridoren ligger nå, vil det ikke være mulig å
unngå tap av dyrka mark/dyrkbar mark. I alle alternativene som
utarbeides vil Bane NOR følge tiltakshierarkiet og i størst mulig
grad unngå inngrep i dyrka mark.
I planarbeidet for strekningen Sørli-Åkersvika utarbeidet Bane
NOR en mulighetsstudie for å se på hvordan man kunne
kompensere fysisk for tap av dyrka mark. Vi gjør oppmerksom
på at mulighetsstudiet for Sørli-Åkersvika ble utarbeidet i
forbindelse med oppstart av reguleringsplan. Bane NOR
vil i forbindelse med kommunedelplanarbeidet utarbeide
en lignende mulighetsstudie på et mer overordnet nivå
for å vurdere hvordan omdisponering av dyrka mark kan
erstattes fysisk. Her vil det være relevant å trekke erfaringer
fra mulighetsstudien for Sørli-Åkersvika. Grunneiere, aktuelle
myndigheter og interesseorganisasjoner involveres i dette
arbeidet.
I arbeidet med linjesøk og silingprosess ble mange alternative
linjer vurdert. Som beskrevet i planprogrammet ville linjen
kalt «KVU-linjen» gi minst inngrep i dyrka mark, på grunn
av høy andel tunnel. KVU-linjen ble silt ut på grunn av høye
kostnader og vanskelig gjennomførbarhet. Andre alternativer
som gikk over Åshøgda ble også silt ut på grunn av store
inngrep i miljøverdier, herunder dyrka mark, samt vanskelig
gjennomførbarhet og uhensiktsmessig linjeføring. Linjer over
Rudshøgda ble vurdert best på jernbaneteknikk, kostnader og
ble vurdert til å gi akseptable inngrep i miljøverdier.
På nåværende tidspunkt vurderes det ikke hensiktsmessig
å utrede et alternativ som ikke medfører noe tap av dyrka
mark eller dyrkbar mark. Bane NOR skal utrede alternativ som
tar hensyn til jernbanetekniske krav, miljø, natur og andre
verdier samtidig som fysisk kompensasjon skal vurderes. Dette
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vurderes som godt nok ivaretatt i denne planfasen .
ОО Merknaden tas delvis til følge.
Bane NOR utarbeider en mulighetsstudie som
vurderer fysisk erstatning av tap av dyrka mark. Dette beskrives
på s. 52 i planprogrammet.
Bane NOR legger ikke opp til å utrede et alternativ
som ikke medfører tap av dyrka/dyrkbar mark.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunal- og moderniseringsdepartementets
rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og
byggesaksbehandling blir lagt til grunn for planarbeidet.
Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med veileder
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap –
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og skal også
omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer.
Fylkesmannen mener det er viktig å presisere at risiko- og
sårbarhetsanalyse skal sikre at relevante og nødvendige tiltak
blir gjennomført i planforslaget og at dette gjøres gjennom
juridisk bindende bestemmelser og hensynssoner.
ОО Merknaden tas til følge.
Kommunal- og moderniseringsdepartementets
rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og
byggesaksbehandling legges til i vedlegg 2 «Overordnete
føringer og retningslinjer» s.4.
Støy
Bane NOR følger gjeldende retningslinjer for støy i
planarbeidet. Vi er klar over arbeidet med ny versjon av
retningslinje T-1442, og vil legge nyeste vedtatte versjon til
grunn for arbeidet med konsekvensutredningen.
ОО Merknaden tas til orientering.
Byutvikling
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging legges til grunn i planarbeidet.
Fylkesmannen påpeker at stasjonsplasseringen kan gi
utfordringer til nærføring til dagens bebyggelse og at

ОО Merknaden tas til følge.
Det utarbeides en mulighetsstudie for fysisk
kompensasjon av dyrka mark. Her inngår vurdering av mulige
arealer til deponier. Mulighetsstudiet beskrives på s. 52 i
planprogrammet.

57.
Per i dag ser vi ikke behov for å opprette en
prosjektgruppe og viser til regionalt planforum som en god
arena for involvering. I senere planfaser vil vi vurdere behov for
en prosjektgruppe.

Landskap
Nytt dobbeltspor medfører inngrep i landskapet. Negative
konsekvenser kan reduseres ved at inngrepet tilpasses
landskapsrommet. Det vil stilles krav til utforming og tilpasning
i kommunedelplanen der det er hensiktsmessig.

7. Fylkeskommunen i Innlandet, 09.10.2020
Planfaglige forhold
Fylkeskommunen har forståelse for valg av utredningsmetodikk
og forutsetter faglige og tilstrekkelige utredninger.
Fylkeskommunen forutsetter videre at barn og unge blir
tilstrekkelig utredet i konsekvensutredningstemaet Friluftsliv/
by- og bygdeliv. Fylkeskommunen påpeker at trekkeveier
for hjortevilt skal baseres på kartlegginger som er gjort og
understreker viktigheten av at viltpåkjørsler unngås og legges
til grunn i planarbeidet.

ОО Merknaden tas til orientering.

planarbeidet må sees i nær sammenheng med pågående
planlegging. Bane NOR vil søke etter en jernbaneteknisk
god løsning som tar hensyn til bebyggelse, byutvikling,
fremkommelighet og klima m.m. For at Moelv stasjon skal
være tilpasset framtidige behov , og framtidig byutvikling,
skal det utføres en mulighetsstudie. Mulighetsstudien skal se
på stasjonens funksjoner, utforming av stasjonsområdet, og
koplinger mot viktige målpunkt. Barrierevirkninger for gående,
syklende og kjørende som følge av tiltaket skal analyseres. Her
skal eksisterende forbindelser kartlegges og avbøtende tiltak
vurderes. Barrierevirkningen må sees i sammenheng med
Ringsaker kommunes planer for sentrumsutvikling og andre
planer.
ОО Merknaden tas til orientering.
Massehåndtering
Bane NOR er opptatt av å optimalisere massehåndtering ved
å for eksempel redusere transportbehov og søke mest mulig
gjenbruk av masser. Anleggs- og byggefasen vil bli utredet og
beskrevet som del av underlaget for kommunedelplanforslaget.
Mulige arealer til deponier vil også vurderes i forbindelse med
mulighetsstudiet for fysisk kompensasjon av dyrka mark, i
dialog med grunneiere og Ringsaker kommune.

6. Statens vegvesen, 22.09.2020
Statens vegvesen er spesielt opptatt av knutepunktutvikling
og generell byutvikling i dette planarbeidet. I innspillet
skriver etaten at planprogrammet gir en god oversikt over
utredningstemaer, antatte problemstillinger og metodikk.
Statens vegvesen ber om at prosjektet vektlegger involvering
av aktører knyttet til utredningstemaene, siden metodikken er
noe annerledes enn hva V712 legger opp til. Statens vegvesen
anbefaler at det etableres en felles prosjektgruppe bestående
av regionale myndigheter, kommune og tiltakshaver.
Svar: Bane NOR vil involvere aktuelle aktører som har ansvar
for de ulike utredningstemaene. Prosjektet har tidligere
informert og presentert utredningstemaer, silingsprosess og
planprogram i regionalt planforum og mener dette er en god
arena for å involvere regionale myndigheter. Per i dag ser vi
ikke behov for å opprette en prosjektgruppe. Det kan imidlertid
bli behov for særmøter med flere aktuelle aktører, som for
eksempel rundt temaet knutepunktutvikling. Dette må sees i
forbindelse med mulighetsstudien for By, eventuell etablering
av nytt hovedsykehus, kommunale planer og andre relevante
planer.
ОО Merknaden tas delvis til følge.
Bane NOR skal ta initiativ for involvering av aktuelle
aktører/myndigheter med ansvar for fagområder med tanke
på at metodikken kan bli noe annerledes enn i V712, fremst i
regionalt planforum. Dette presiseres i planprogrammet på s.

Samferdselsfaglige forhold
Fylkeskommunen opplyser om at drift, utbygging, planlegging
og forvaltning av fylkesvegene er overført fra Statens vegvesen
til fylkeskommunene. I tillegg til at fylkeskommunen uttaler
seg som forvalter av fylkesveger, har de også ansvar for å sørge
for at regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging, miljø og klima, samt
tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir
ivaretatt i planleggingen.
I merknaden viser fylkeskommunen til tilleggstemaet By der
det skal utføres en mulighetsstudie knyttet til Moelv stasjon.
Fylkeskommunen ønsker tett involvering i dette arbeidet med
bakgrunn i overordnet ansvar for kollektivknutepunkt, behov
for utvikling av kollektivtransporten i Mjøsområdet og konkrete
transport- og vegløsninger som inngår i flere andre pågående
planarbeid i Moelv.
Fylkeskommunen legger til grunn at gjeldende KDP for Sørli –
Brumunddal ligger fast, og viser til tidligere mulighetsstudie og
prinsippløsninger for nytt kollektivknutepunkt og omliggende
transportsystem i Brumunddal. Videre skriver fylkeskommunen
at planarbeidet må ta hensyn til annet pågående planarbeid
og nevner planarbeid for ny adkomstveg i Strandsagvegen i
forbindelse med E6-prosjektet.
Fylkeskommunen merker at utredningskorridoren berører
flere fylkesveger og vil at konsekvensene for trafikksikkerhet
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og fremkommelighet blir belyst. Videre må behovet for
omlegginger av veger vurderes.
Kulturvernfaglige forhold
I merknaden påpeker fylkeskommunen at det er vanskelig
å utrede samlede konsekvenser for tema landskap da dette
vurderes under både kulturarv, landskapsbilde og friluftsliv, byog bygdeliv. Fylkeskommunen ønsker ikke at planprogrammet
legger opp til annen metodikk og temainndeling enn i
forslaget til planprogram men vil bare påpeke dette. Videre
merker fylkeskommunen at Prestevegen skal behandles
sammen med Pilegrimsleden.

en arkeologisk registrering i området rundt Tolvsteinsringen og
ønsker dialog med Bane NOR om dette.

Antatte problemstillinger
Fylkeskommunen mener det er positivt at det pekes på antatte
problemstillinger på forhånd, men at det er viktig at dette ikke
begrenser mulighetene til å fange opp nye kulturminnetemaer
underveis. Fylkeskommunen er enig i at de to viktigste og
kjente automatisk fredete kulturminnene er Tolvsteinsringen
nord for Moelv og bygdeborgen på Domstuguberget.
Fylkeskommunen ser det som sentralt at man unngår direkte,
eller indirekte konflikt med disse kulturminnene.

ОО Merknaden tas til følge.
Tilleggstemaet barn og unge tas ut fra
planprogrammet. Det spesifisereres at barn og unge blir
tilstrekkelig konsekvensutredet under temaet ”Friluftsliv, by- og
bygdeliv”” på 48.

Kunnskapsgrunnlaget
Fylkeskommunen mener kunnskapsgrunnlaget som nevnes
i forslaget til planprogram er tilstrekkelig. Fylkeskommunen
foreslår derimot at man allerede i kommunedelplanfase gjør

Svar:
Planfaglige forhold
Planprogrammet sikrer faglige og tilstrekkelige utredninger
som grunnlag for planlegging av nytt dobbeltspor.
Utredning av konsekvenser for barn og unge inngår i
konsekvensutredningstemaet Friluftsliv/by- og bygdeliv. For å
unngå eventuell dobbelttelling vil vi ta ut tilleggstemaet barn
og unge.

I konsekvensutredningen for temaet naturmangfold vil
hjortevilt med flere arter bli kartlagt og vurdert. Dette vil
utgjøre et grunnlag for prosjektering, løsninger og planarbeid.
Vilt er et viktig tema i regionen som Bane NOR skal ta hensyn til.
ОО Merknaden tas til orientering.
Samferdselsfaglige forhold
Fylkeskommunen skal sørge for at regionale føringer
innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, miljø og klima, samt tilrettelegging
for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir ivaretatt
i planleggingen og vil involveres i arbeidet med
mulighetsstudien knyttet til Moelv stasjon.
Bane NOR ser på gjeldende KDP for Sørli – Brumunddal
med tilhørende mulighetsstudie og prinsippløsninger for
nytt kollektivknutepunkt og omliggende transportsystem i
Brumunddal som førende.
Konsekvenser for trafikksikkerhet og fremkommelighet
samt behov for omlegging av veier vil belyses som del av
kommunedelplanarbeidet.
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ОО Merknaden tas til følge.
Under tillegstemaet «By» på s. 52 i planprogrammet
spesifiseres at fylkeskommunen involveres i mulighetsstudiet.
Kulturvernfaglige forhold
Temaet landskap blir utredet i henhold til v712, Statens
vegvesens håndbok i konsekvensutredninger. I arbeidet
med konsekvensutredninger skal Bane NOR gi en god
tekstlig beskrivelse av de ulike temaene slik at innbyggere
og myndigheter får en god innsikt i utredningene og
vurderingene som er gjort.
Antatte problemstillinger
Bane NOR har i forbindelse med planprogrammet kartlagt
områder for kulturminnerverdier basert på eksisterende og
tilgjengelig kartgrunnlag. I det videre arbeidet vil Bane NOR
være oppmerksom på eventuellt nye kulturminnetemaer.
Bane NOR vil prøve å unngå konflikt med Tolvsteinsringen
og bygdeborgen på Domstuguberget i det videre plan- og
prosjekteringsarbeidet.
Kunnskapsgrunnlaget
Bane NOR er enig med Fylkeskommunen at det er
hensiktsmessig å gjøre arkeologiske registreringer av området
rundt Tolvsteinsringen i forbindelse med kommunedelplanen
og har kontaktet fylkeskommunen om temaet.
ОО Merknaden tas til følge.
Det utføres arkeologiske registreringer av området
rundt Tolvsteinsringen i forbindelse med kommunedelplanen.
Dette presiseres i planprogrammet s.49.
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Organisasjoner og foreninger
8. Venner av MO, 14.09.2020
Foreningen Venner av Mo har sendt opplysninger om Nedre
Bruvold, jernbanestasjon i Moelv og Celluloseroa. I innspillet
står det at bygningen i nedre Bruvold ble bygget før 1861 og
ønskes å bevares som en av de eldste bygningene i Moelv.
Foreningen mener videre at jernbanestasjonen i Moelv
er et viktig og sentralt punkt i Moelv hvor tømmerhuset
som hadde godsoppbevaring, bryggerhus og bolig for
stasjonsbetjenter i annen etasje er bevart. Foreningen
opplyser om at stasjonsbygningen har fått tildelt den engelske
Isambard Brunell-prisen for sitt utseende og innredning.
Videre mener foreningen at stasjonsområde bør bevares for
persontogtrafikken og at eventuelle omkjøringsspor kan
legges nordover. Foreningen opplyser til sist om boligområdet
«Celluloseroa» som ligger inntil jernbanen.
Svar: I det kommende arbeidet med kommunedelplan vil disse
punktene sammen med flere andre bli kartlagt og utredet.
Utforming av stasjonsområdet vil utarbeides i forbindelse med
utrednings- og prosjekteringsarbeid, og vil ta hensyn til både
jernbanetekniske forhold og lokale, regionale og nasjonale
verdier.
ОО Merknaden tas til orientering.
9. Jordvernalliansen Innlandet 28.09.2020
Jordvernalliansen opplyser at de er positive til fremtidig
dobbeltspor. Videre viser de til at det nasjonale jordvernmålet
er ventet å bli innskjerpet ved neste revidering og at
dette bør hensyntas i planprosessen for nytt dobbeltspor.
Jordvernalliansen er fornøyde med at det innledende linjesøket
har utelukket linjer over Åshøgda som ville gjort store inngrep i
dyrka mark og støtter korridoren over Rudshøgda.
Jordvernalliansen mener at planprogrammet har en
tilfredstillende beskrivelse av utfordringene knyttet til
jordvern og hva som skal vektlegges i videre arbeid. De
viser deretter til planarbeidet i Hamar (KDP nytt dobbeltspor
Åkersvika-Brumunddal) og bestillingen fra KMD som
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beskriver jordvern som en av hovedutfordringene som
skal utredes: «Konsekvenser for matjord og muligheter for
avbøtende jordverntiltak». Videre henviser Jordvernalliansen
til Jernbaneverkets brev datert 19. des 2017 som
presiserer at planarbeidet for dobbeltspor i Hamar på
noen tema detaljeres på reguleringsplannivå for å gi et
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Dette gjelder blant annet
gjennomførbarhet for avbøtende og kompenserende tiltak
(landbruk, våtmarksområder m.m).
Jordvernalliansen minner også om at Bane NOR tar med seg
erfaringene fra mulighetsstudiet for fysisk kompensasjon
av dyrka mark som ble gjennomført i Stange. Videre vil
Jordvernalliansen stille krav om at alt beslag av dyrka mark må
erstattes av minst tilsvarende areal med nydyrkning.
I det videre planarbeidet mener Jordvernalliansen at det må
legges vekt på løsninger som i størst mulig grad tar vare på
jordbruksarealene. Avslutningsvis oppfordrer Jordvernalliansen
til et nært samarbeid med grunneiere og andre med
lokalkjennskap om området for å sikre at minst mulig
jordbruksarealer blir berørt av dobbelstporet samt å finne gode
avbøtende jordverntiltak.
Svar: Planprosessen og prosjekteringsarbeidet følger
overordnete retningslinjer om jordvern og tiltakshierarkiet.
Bane NOR har en ambisjon om null netto tap av dyrka mark,
der mulighetsrommet vurderes i det enkelte prosjektet.
Ringsaker kommune har store landbruksarealer og mange
gårdsbruk som det er viktig å ta hensyn til. Da strekningen
Brumunddal-Moelv går gjennom landbruksareal er det aktuelt
å erstatte eller kompensere for tap av dyrka mark i størst mulig
grad.
Erfaringene fra mulighetsstudiet i Stange vil ligge til grunn i
plan- og prosjekteringsarbeidet der jordvern vil være en viktig
faktor å ta hensyn til. Bane NOR vil i kommunedelplanarbeidet
utarbeide et mulighetsstudie for å vurdere hvordan
omdisponering av dyrka mark kan erstattes fysisk på et
overordnet nivå. Berørte grunneiere, aktuelle myndigheter og
interessegrupper involveres i dette arbeidet. I arbeidet med
kommunedelplan vil det også være medvirkningsprosesser
med grunneiere og andre med lokalkjennskap om området .

22

23

ОО Merknaden tas delvis til følge.
Bane NOR vil utarbeide et mulighetsstudie for å
vurdere fysisk kompensasjon av dyrka mark. Dette beskrives i
planprogrammet på s.52.
Bane NOR vil prøve å unngå inngrep i dyrka mark og
i størst mulig grad kompensere for eventuelt tap, men mener
det ikke er hensiktsmessig på dette stadie å sette krav til at alt
beslag av dyrka mark må erstattes med minst tilsvarende areal
med nydyrkning.

Private aktører
10. Lu Frøysaa, 02.07.2020
Frøysaa stiller spørsmål til hvor dobbeltsporet skal gå mellom
stasjonen og Tolvsteinsringen.
Svar: Bane NOR skal utrede hvor dobbeltsporet
mellom Brumunddal og Moelv skal gå i planarbeidet. I
planprogrammet som ligger på høring kan man se
utredningskorridoren som viser hvor dobbeltsporet skal
gå innenfor. Utredningskorridoren omfatter også plass til
anlegg- og riggområde. Planprogrammet er planlagt fastsatt
i kommunestyret desember 2020. Utredningskorridoren
vil avgrenses ytterligere i takt med mer informasjon og
kartlegging av området i løpet av 2021/2022. Føringer
for dobbeltsporet er at dagens stasjonsplasseringer er
tenkt opprettholdt og at man skal unngå konflikt med
Tolvsteinsringen.
ОО Merknaden tas til orientering.
11. Knut Solberg, 28.07.2020
Solberg gjør oppmerksom på at planområdet går over
Tande gård i Ringsaker kommune. I innspillet vises det til
at grunnlaget for gårdens drift risikerer å forsvinne hvis
dobbeltsporet blir lagt mellom nåværende jernbanespor og E6.
Solberg ber Bane NOR om å unngå å legge traseen over dyrka
mark på Tande.
Svar: Utredningskorridoren i planprogrammet viser hvilket

område som kan bli berørt av dobbeltsporutbygging,
men usikkerheten er foreløpig stor. I kommende planfaser
vil vi ha mer detaljer om hvor dobbeltsporet skal gå. Bane
NOR jobber aktivt for å unngå inngrep i dyrka mark og vil i
kommunedelplanarbeidet vurdere nøye hvordan sporet kan
legges mest mulig skånsomt men samtidig opprettholde krav
til hastighet, kurvatur og kostnader.
Se også svar til Fylkesmannen og Jordvernalliansen der vi
forklarer mer om hvordan Bane NOR skal arbeide for å nå
målsetninger om jordvern.
ОО Merknaden tas til orientering.
12. Sten og Tove Sæther, 26.08.2020 (tsjs2016@outlook.
com)
Avsender stiller spørsmål til om Bane NOR tar hensyn til
kulturlandskapet, kulturminneverdier, naturressurser og
landskapsbilde. Blant annet nevnes Fagerhøy og Solbakken
pensjonat, Veldre stasjon og bebyggelse fra 1900-tallet.
Avsender opplyser at de har flaggermus på eiendommen som
har gode solforhold og uteareal. Avsender er bekymret for at
nytt dobbeltspor kan påvirke dyreliv i området og nevner at det
finnes hauker, ugler, hakkespetter, elg, rådyr, rev, hjort, gaupe
og frosker Videre i innspillet nevnes også at Fangbergvegen
er mye brukt av treningssyklister og øvelsekjøring. Avsender
påpeker videre at dagens trase gir togreisende god utsikt og at
fremtidens togreisende kan være turister som vil se landskapet
i Norge.
Svar: Bane NOR har i forbindelse med planprogrammet gjort
en siling av aktuelle korridorer. Gjennom silingsarbeidet
konkluderte Bane NOR med at korridor over Rudshøgda
kom best ut. Dette begrunnes med lave kostnader, god
jernbaneteknisk, mulighet for trinnvis utvikling og akseptable
konsekvenser for verdier knyttet landskapsbilde, kulturverdier,
naturressurser, by og bygdeliv- og friluftsliv. I det videre
planarbeidet skal området kartlegges og undersøkes, slik at
tiltaket kan tilpasses omgivelsene og gi minst mulig inngrep.
Nytt dobbeltspor planlegges med høy hastighet og stiv
kurvatur slik at person- og godstog får god fremkommelighet.
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Dette gjør at mulige linjer for nytt dobbeltspor er «rettere»
enn dagens spor som svinger seg gjennom landskapet.
Reiseopplevelse for togreisende vil blant annet påvirkes av hvor
det nye dobbeltsporet går og hvor det blir tunnel.
i Norge.
ОО Merknaden tas til orientering.
13. Berit Viken, 02.09.2020
Avsender mener prosjektet Brumunddal-Moelv er en
omfattende sak som det er vanskelig å sette seg inn i. Videre
mener Berit Viken at det er et demokratisk problem at berørte
grunneiere ikke blir direkte varslet. Avsenders eiendom ligger
innenfor utredningskorridoren og ønsker ikke at dobbeltsporet
skal berøre boligområdet «Celluloseroa». Det vises i innspillet til
Fylkeskommunens uttalelse til «Områderegulering Moelv nord»
der boligområdet er nevnt:
«Boligområdet som kalles Celluloseroa er en del av Moelv
sin industrihistorie, med bygninger fra 1917-1945 som var
arbeiderboliger for Moelven Cellulosefabrikk. Hagene ble
brukt til dyrkning, og uthus med plass til noen dyr er i dag
sjeldne og har høy kulturminneverdi. For å hindre rivning og
fortetting, bør kommunen legge en hensynssone for bevaring
av kulturmiljø over dette boligområdet».
Avsender mener også at det vil være behov for støyskjerming
både under og etter anleggs- og byggeperioden. Videre
opplyser avsender om planovergangen i Boligveien som gir
lett tilgang til friområdet Moskogen, og stiller spørsmål til om
dobbeltsporet vil påvirke tilgjengelighet til friområdet.
Svar: Vi har forståelse for at planarbeidet med dobbeltspor
skaper usikkerhet og ulemper for innbyggere som bor innenfor
utredningskorridoren. Når vi i kommende planfaser vet mer om
plassering av dobbeltspor vil utredningskorridoren reduseres i
størrelse. Da vil mest sannsynlig færre boliger bli berørt.
Planarbeidet er i tidligfase hvor det er vanlig praksis
å annonsere planoppstart i aviser og invitere til
informasjonsmøter for alle. I forbindelse med
kommunedelplanarbeidet vil det bli ytterligere
medvirkningsprosesser med større innslag av dialog mellom
innbyggere, interesseforeninger, myndigheter mm. Bane NOR
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vil ta direkte kontakt med berørte grunneiere lenger frem i
planprosessen, men senest ved oppstart av reguleringsplan.
Kulturmiljøret rundt boligområdet Celluloseroa vil være et tema
som konsekvensutredes. Bane NOR viser til tiltakshierarkiet
som legges til grunn ved eventuell konflikt med kulturverdier
og bebyggelse ved planlegging av nytt dobbeltspor. Når det
gjelder støy under og etter bygge- og anleggsperioden følger
Bane NOR gjeldende nasjonale retningslinjer for støy. I denne
står det om støy ved anleggsarbeider og boligområder. Støy
er et utredningstema i kommunedelplanen som vil vise om
tiltaket fører til endringer i støynivå og om det er aktuelt med
avbøtende tiltak. Bane NOR vil opprettholde tilgjengelighet til
friområdet Moskogen.
ОО Merknaden tas til orientering.
14. Trond Aspelund, 06.09.2020
Avsender stiller spørsmål til om avgrensningen som er vist i
planprogrammet kunne vært mindre og at det er unaturlig
å ha et anleggsområde på nordsiden av vei 228. Videre i
innspillet stilles det spørsmål til hvor eventuelt tunnelinnslag
er planlagt og etterspør mer detaljer om dobbeltsporets
utforming i området rundt Tande gård.
Svar: Utredningskorridoren i planprogrammet er en
avgrensing av området som vi gjennom arbeidet med
kommunedelplanen skal søke etter nytt dobbeltspor innenfor.
Anleggsområdet skal også være innenfor utredningskorridoren,
omfang og lokalisering skal utredes. Utredningskorridoren
er avgrenset på bakgrunn av linjesøket som Bane NOR har
utført, og som er beskrevet i planprogrammet. Uansett om
dobbeltsporet planlegges på bakken eller tunnel under
bakken, så må søkeområdet omfattes av korridoren. I dag vet vi
ikke eksakt hvor nytt dobbeltspor skal ligge, og kan dessverre
derfor ikke si noe om tunnelinnslag. Det vi vet, er at et nytt
dobbeltspor skal ligge innenfor utredningskorridoren som er
vist i planprogrammet. Det blir mest sannsynlig noe tunnel,
men hvor det blir tunell og hvor innslagene blir, er ikke planlagt
per i dag.
ОО Merknaden tas til orientering.

15. ANKR rådgiving AS på vegne av grunneiere GMM
Eiendom Norge AS, 15.09.2020
Avsender er positiv til nytt dobbeltspor gjennom Moelv og ser
positivt på at Bane NOR vil samarbeide med næringslivet og
eiere av næringseiendommer i Moelv. Avsender har eiendom
på motsatt side av jernbanen for Moelv industrier og legger
til grunn at eiendommen håndteres like skånsomt som andre
industrieiendommer i området. Grunneier opplyser om at
den aktuelle eiendommen i dag er i god drift, og utleid, med
full aktivitet i lokalene og at det foreligger planer for utvikling
av eiendommen. Videre opplyser grunneier at det vil være av
stor betydning at arealbeslaget inkludert byggegrenser og
støysoner blir så lite som mulig.
Grunneier ønsker en god dialog med Bane NOR om løsning og
plassering av nytt dobbeltspor, samt tilgrensende arealbruk.
Videre står det i innspillet at grunneier legger til grunn at
eiendommen kan benyttes slik som i dag, og i tråd med
fremtidige utviklingsplaner og påpeker at det er viktig at
jernbanetraseen ikke legger vesentlige begrensninger på
eiendommen. Avsender ønsker et møte med Bane NOR når
planprogrammet er vedtatt og når første utkast til linjeføring
gjennom Moelv foreligger.
Svar: Bane NOR skal i størst mulig grad ta hensyn til
bebyggelse og grunneiere samtidig som jernbanetekniske
krav til hastighet og sikkerhet ivaretas. Bane NOR skal i
forbindelse med kommunedelplanarbeidet ha ytterligere
medvirkningsprosesser der næringsliv og eiere av
næringseiendommer er en viktig målgruppe, sammen med
flere andre. Eiendommen som det vises til kan benyttes som
i dag. Hvis grunneier ønsker å gjennomføre søknadspliktige
tiltak må dette sendes kommunen, som også sender søknaden
til Bane NOR for uttalelse. Bane NOR vil legge til rette for
medvirkning med grunneiere med flere i forbindelse med
oppstart av kommunedelplanarbeidet.
ОО Merknaden tas til orientering.

Les mer om grunnerverv og planprosesss
på s.6-7 og på:
https://www.banenor.no/Prosjekter/grunneiereoggrunnerverv/

26

27

Merknadsbehandling

Veien videre

Planprogrammet med merknader er grunnlaget
for kommunedelplanen. Planprogrammet med
merknadsdokument er planlagt behandlet i Ringsaker
kommune desember 2020. Arbeid med kommunedelplan
er planlagt å starte opp vinter/vår 2021. Forslag til
kommunedelplan er planlagt ferdistilt 2022.

Generelle spørsmål til planarbeidet sendes til
Ringsaker_Utbygging@banenor.no

Fastsatt planprogram

Kommunedelplan

2020

2021/
2022

Reguleringsplan

Ibruktagelse

28

Inkomne
merknader
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BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato: 02.09.2020
Vår ref.: 202007581-2
Arkiv: 323
Deres dato: 26.06.2020
Deres ref.: 201917505-3

Saksbehandler:
Sigrid Johanne Langsjøvold
1

NVEs innspill til varsel om oppstart og planprogram for
kommunedelplan - Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv Ringsaker kommune
Vi viser til dokumenter datert 26.6.2020.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). 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
(pbl). 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, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Vi merker oss at våre ansvarsområder inngår i flere utredningstema i planprogrammet.
Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane vil være en overordnet plan med begrenset
detaljeringsgrad. NVE er likevel opptatt av at behov for tiltak i vassdrag og grunnvann blir avklart på
tidlig tidspunkt i planprosessen og at det framlegges tilstrekkelig faglig dokumentasjon slik at vi kan
avgjøre om evt. tiltak krever særskilt tillatelse etter vannressursloven (konsesjon). Det er viktig at det
avdekkes om og i hvor stor grad allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann blir påvirket av
tiltaket. Dette kan gjelde for både midlertidige (f.eks. massedeponi) og varige tiltak (f.eks. bru, tunell).
Vannressursloven åpner for å samordne tillatelser etter flere lovverk, bl.a. kan tiltak tillatt i
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven erstatte konsesjonsbehandling etter vannressursloven.
Samordning benyttes for å unngå dobbeltbehandling, noe som vil være både tid- og ressurskrevende.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:
15.09.2020
Vår ref:
20/02729-2
Deres ref: 201917505-3 - Sverre
Setvik

Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram
Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Brumunddal - Moelv med
KU i Ringsaker kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 29. juni 2020.
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.
Om planen
Bane NOR har igangsatt planarbeid for nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv
i Ringsaker kommuner. Kommunedelplanen er første ledd etter første grovsiling av
mulige korridorer. Foreslått korridor er basert på en passering over Rudshøgda, til
forskjell fra linje fra Konseptvalgutredning (KVU), som ville være basert på utstrakt
bruk av tuneller. Tre alternative linjer over Åshøgda er også silt vekk gjennom
grovsiling.
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av
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massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare
dette.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.
Uttalelse fra DMF
Det foreslåtte planområdet inneholder flere forekomstområder for byggeråstoff
registrert av Norges geologiske undersøkelse (NGU)1. Ingen av forekomstene er
vurdert til å ha høyere enn lokal betydning. I planprogrammet 8.3.2
Kunnskapsgrunnlag og utredningsmetodikk står det at kunnskapsgrunnlaget som
legges til grunn for videre arbeid er NGU sin database Mineralressurser. DMF forventer
at det også legges til grunn NGU sin grus- og pukkdatabase.
Mineraluttak har lang tidshorisont, og det er behov for forutsigbarhet knyttet til
investeringer, uttak og opprydding. I kapittel 7 av foreslått planprogram er Tømten
fjelltak og Dokken grustak oppført som problemstillinger som må sees videre på.
Tømten fjelltak er tildelt driftskonsesjon jf. mineralloven § 43 pr 20.12.2019, med en
estimert driftstid på 50 år, basert på dagens uttakstakt. Området som tas ut har en
dybde på over 50 meter fra øverste uttakskant på rundt 260 moh, til nedre uttakskote
på rundt 187 moh. Dette representerer en stor barriere i terrenget, og det er
potensiale for et stort tap av verdisatte ressurser med den korridoren som er foreslått.
Det er rimelig å anta at høydedata er sentralt i analysene for å vurdere korridorvalg,
spesielt mht. stigningsgrad. DMF stiller derfor spørsmål om det er tatt inn i analysen
oppdaterte høydedata for driftsområdet, ved analysetidspunkt eller forventet
dybde/omfang innen byggestart. DMF vil her anbefale dialog med tiltakshaver ved
etablert steinbrudd for god datautveksling, og forhåpentligvis også finne grunnlag for
både videre drift og utbygging av bane.
DMF forventer at verdigrunnlaget i Tømten blir konsekvensutredet blant de prissatte
konsekvensene. Datagrunnlaget tiltakshaver og DMF har tilgjengelig har bedre
detaljeringsgrad enn det som legges til grunn i Vegvesenets håndbok 7122, og bør
forhåpentligvis kunne legges til grunn. Ved tildeling av driftskonsesjon til et uttak med
etablert drift, er det foretatt mer konkrete vurderinger av ressursenes verdi
sammenlignet med der det kun er avgrenset en forekomst med byggeråstoffer. Der
deler av korridoren berører eller kommer i konflikt med uttaksområdet, bør dette også
vurderes i sammenheng med detaljering og utredning. Kanskje spesielt gjennom
parselldeling på Rudshøgda.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som

NGU sin grus-, pukk- og steintippdatabase;
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=3411
2
Vegvesenets Håndbok 712; https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/
1

2
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er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen
Dragana Beric Skjøstad

Håvard Hammerstad

seksjonssjef

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad

Mottakere:
Bane NOR SF

Postboks 4350

2308 HAMAR
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Retur: Elvia AS
Postboks 4100, 2307 Hamar

Side 1 av 1
Foretaksregister
Vår referanse
20/00176-39
Saksbehandler
Engen

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres referanse
Dato

980 49 698 MVA
Jan Erik
201917505-3
30.06.2020

Elvia - Ringsaker kommune - Kommunedelplan Brumunddal - Moelv - varsel om
oppstart og høring av planprogram
Elvia As har et betydelig elektrisk nett i planområdet. I og med at planen omfatter et så stort
område så blir det ikke sendt med noen kartskisser på nåværende tidspunkt.
I og med at dette er en omfattende reguleringsplan som dekker et større område, er det
vanskelig for oss å være mer detaljert på nåværende tidspunkt. Vi venter derfor å bli
kontaktet i forbindelse med den videre saksgang, og stiller oss som nevnt til disposisjon i
planarbeidet.
Dersom det blir behov for å flytte på noen av elnettet tilhørende Elvia må dette i sin helhet
bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger andre avtaler. Skal det graves nær
eksisterende kabler, vil vi etter forespørsel påvise kablene.
Det er ønskelig at det blir sendt over SOSI-filer over aktuelt område når det er avklart. Da
kan Elvia legge dette inn i sitt kartverk og dermed får bedre oversikt over berørte anlegg.
Med vennlig hilsen
Elvia AS
Jan Erik Engen
Planingeniør
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopimottakere:
Ringsaker kommune
Stefan Mathiassen, Eidsiva Nett - Porteføljestyring
Trond Ivar Veskje, Eidsiva Nett - Porteføljestyring

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 20/00176-39

Elvia AS
Postboks 4100
2307 Hamar

Besøksadresse
Vangsveien 73
2317 Hamar

Kontakt
02024
firmapost@elvia.no

Følg oss på
elvia.no
facebook.com/elviaoffisiell
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40
Vår dato:

Vår ref:

14.09.2020

2020/7552

Deres dato:

Deres ref:

5.

26.06.2020
Saksbehandler, innvalgstelefon

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Gunhild Haugum, 62 55 11 91

Side: 2/4

Nytt dobbeltspor gjennom Ringsaker er et infrastrukturtiltak som vil berøre mange, i ulik grad. Det
kan være vanskelig å sette seg inn i hvilke konsekvenser tiltaket vil få for de som bor i området, eller
som har interesser her. Det må legges til rette for reell medvirkning, og gode informasjonskanaler.
Fylkesmannen viser til medvirknings- og informasjonsarbeidet som ble gjennomført i forbindelse
med utarbeiding av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Her ble det lagt godt til rette
gjennom mange møtepunkt, og gode måter å illustrere/visualisere planforslagene på. Dette gode
arbeidet bør videreføres også for traseen mellom Brumunddal og Moelv.
Utredningskorridor
Det er gjennomført en innledende siling av aktuelle linjer mellom Brumunddal og Moelv. Ved siling
er det lagt vekt på tekniske krav, kostnader, kompleksitet, landskapsbilde, naturressurser,
naturmangfold, by-, bygde- og friluftsliv, og kulturmiljø og kulturarv. Utredningskorridorer over
Åshøgda og over Rudshøgda, i tillegg til KVU-linjen, er vurdert.

Uttalelse til varsel om oppstart - Ringsaker - Kommunedelplan Dobbeltspor Brumunddal - Moelv
Vi viser til brev datert 26.06.2020 med varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for nytt
dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Sammen med varsel om oppstart legges forslag til
planprogram ut til høring.
Det er gjennomført en silingsprosess som har resultert i en utredningskorridor. En rekke linjer er
vurdert i silingsprosessen, med korridorer over Rudshøgda, over Åshøgda og KVU-linjen fra 2012.
Korridor over Rudshøgda er lagt til grunn for det videre planarbeidet.
Planprogrammet ble presentert for regionale etater i Regionalt Planforum 01.09.2020.
Merknader til planprogrammet
Fylkesmannens rolle i arealforvaltningen er, som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og
samfunnssikkerhet, å sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. Videre skal Fylkesmannen sikre
at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.
Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger, jfr plan- og bygningsloven § 4-1.
Fylkesmannen mener at forslag til planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor Brumunddal –
Moelv oppfyller kravene i plan- og bygningsloven.
Planprogrammet med vedlegg gir en god oversikt over målsettinger med planarbeidet, og hvilke
føringer som skal legges til grunn for arbeidet med ny kommunedelplan.
Medvirkning
Ringsaker kommune og Bane NOR ønsker å sikre en åpen og inkluderende medvirknings - og
informasjonsprosess. Følgende interessegrupper er pekt på: Grunneiere, politikere, barn og unge,
næringslivet, innbyggere, interessegrupper og offentlige instanser.

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

Ved valg av korridor er det lagt vekt på at linjer over Rudshøgda kommer best ut kostnadsmessig.
Linjer over Rudshøgda berører i mindre grad enn Åshøgda viktige miljøverdier. KVU-linja kommer
best ut i forhold til miljøverdier og naturressurser, i hovedsak fordi denne var tenkt lagt i tunell på
store deler av strekningen. Rudshøgda gir mulighet for trinnvis utbygging.
Det er anbefalt en bred utredningskorridor over Rudshøgda. Linjer innenfor utredningskorridoren
skal optimaliseres og utredes videre i planarbeidet.
Fylkesmannen forutsetter at det avsettes en tilstrekkelig bred utredningskorridor. Vi minner om KUforskriften § 19 siste ledd: Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming,
teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av
relevante og realistiske alternativer. Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger
av virkningene for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal fremgå. Dette forutsetter at det settes
av en utredningskorridor som gir mulighet for å vurdere reelle alternative løsninger. Dette er særlig
relevant dersom en vurderingslinje berører nasjonale eller viktige regionale verdier.
Utredningsbehov
Fylkesmannen viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og
forutsetter at forventningene følges opp i planarbeidet.
Planprogrammet beskriver metodikken som skal legges til grunn i konsekvensutredningen.
Fylkesmannen forutsetter at konsekvensutredningen gjennomføres i tråd med de krav som følger av
Forskrift om konsekvensutredninger, med tilhørende veileder utgitt februar 2020.
Planprogrammet gir en oversikt over de tema som skal konsekvensutredes og vurderes i
planarbeidet. Fylkesmannen mener oversikten dekker de tema som vil være relevante å vurdere og
vektlegge. Vi har følgende merknader til enkelttema:
Barn og unge
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, og ny veileder om Barn og
unge i plan og byggesak (2020). Viktige tema i utredningsarbeidet vil være virkninger for areal og
ferdselslinjer som brukes av og er viktige for barn og unge. Vi forventer at planprosessen legger til
rette for medvirkning for barn og unge.
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Fylkesmannen minner om punkt 5d) i de rikspolitiske retningslinjene der det heter: Ved
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet
for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Fylkesmannen forutsetter at dette følges opp i
planprosessen.
Naturmangfold
Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen 2020. Bevaring av
sentrale leveområder for artene vil være viktig for å nå dette nasjonale målet. Vi viser til prinsippene
nedfelt i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. Disse prinsippene skal legges til grunn ved utøvelse av
offentlig myndighet som berører natur. Fylkesmannen minner om at det må redegjøres for
kunnskapsgrunnlag og hvordan naturverdiene i området er ivaretatt når planforslaget sendes på
høring.
I planprogrammet er det særlig pekt på viktige forekomster av naturtyper og rødlistearter i
Fangberget, ved Tande og nord for Moelva. Det er vist til tre verneområder som ligger innenfor
planområdet, Tokstad naturminne, Tømten naturminne og Bruvollhagan naturreservat. I tillegg er
det pekt på vassdragsverdier knyttet til bekker og Moelva som er et verna vassdrag. Tiltakshierarkiet
skal legges til grunn i planarbeidet.
NiN-kartlegging er gjennomført for hele utredningskorridoren i 2018 og 2020. Når årets kartlegging
er fullført, vil det foreligge et svært godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere konsekvenser for
naturverdier i området. Fylkesmannen forventer at oppdatert kunnskap om naturverdier, arter og
naturtyper, innenfor planområdet legges til grunn i utredningsarbeidet.
Naturressurser
Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt.
Fylkesmannen viser til Nasjonal jordvernstrategi, hvor Stortinget har fastsatt et mål om at årlig
omdisponering av dyrka jord skal være mindre enn 4000 daa/år innen 2020. Dette tilsvarer ca. 400
daa/år i Innlandet. Dette tilsier at omdisponering av dyrka jord og generell arealutnyttelse må
vurderes strengere enn tidligere.
Utredningskorridoren går gjennom et område med store sammenhengende areal med dyrka jord av
svært god jordkvalitet. Fylkesmannen forventer at det stilles krav til effektiv arealutnyttelse ved all
planlegging av bygge- og anleggstiltak. Dersom det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar
jord, skal det også utredes alternativ som ikke medfører tap av dyrka/dyrkbar jord.
Fylkesmannen viser til Mulighetsstudie kompensasjon landbruk som ble gjennomført i forbindelse med
planlegging av dobbeltspor på strekningen Sørli-Åkersvika. Det er relevant å se på metodikk, og
konkrete tiltak som ble utredet i denne planen, og videreføre dette også til den strekningen som nå
planlegges.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planarbeidet 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 Kommunalog 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.
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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.
Forslag til planprogram gir gode føringer for det videre arbeidet med risiko- og sårbarheter i
planforslaget. Fylkesmannen mener det er viktig å presisere at risiko- og sårbarhetsanalyse skal sikre
at relevante og nødvendige tiltak blir gjennomført i planforslaget. Dette gjøres gjennom juridisk
bindende bestemmelser og hensynssoner.
Andre tema
Støy – Fylkesmannen forutsetter at hensynet til støy ivaretas i planarbeidet. Vi viser til Forslag til
endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) som ligger ute til høring
fram til 20.09.2020. Vi forutsetter at relevante endringer i støyretningslinjen legges til grunn, når
denne er vedtatt.
Byutvikling - Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, og forventer at relevante føringer her legges til grunn i planarbeidet. Dagens
stasjonsplassering i Brumunddal og Moelv skal beholdes. Dette gir utfordringer knyttet til nærføring
til dagens bebyggelse. Planarbeidet må sees i nær sammenheng med pågående planlegging og
prosjekter i de to byene.
Massehåndtering – Fylkesmannen forventer at det tidlig settes fokus på massehåndtering,
overskuddsmasse og behov for tilført masse.
Landskap – Fylkesmannen forventer at utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv
tilpasses landskapet på en god måte. Det må stilles krav til utforming av tiltaket, og en bør søke å
unngå oppstykking av sammenhengende kulturlandskap.

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Gunhild Haugum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Ringsaker kommune
Statens vegvesen
Norges vassdrags- og energidirektorat
Innlandet fylkeskommune

Pb 13
Postboks 1010 Nordre Ål
Postboks 5091 Majorstua
Pb. 4404

2381
2605
0301
2325

BRUMUNDDAL
LILLEHAMMER
OSLO
HAMAR
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2
forbindelser kartlegges og avbøtende tiltak vurderes. Barrierevirkningen må sees i
sammenheng med Ringsaker kommunes planer for sentrumsutvikling, og vedtatt
kommuneplan.

Bane NOR SF

Postboks 4350

Statens vegvesen sin rolle og merknader

2308 HAMAR

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Elin Johanne Slettum / 62553715 20/166931-2

Deres referanse:

Vår dato:

21.09.2020

planleggingen.

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig fagmyndighet med

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse

Innspill til høring av planprogram og varsel om oppstart- Kommunedelplan
for dobbeltsporet jernbane Brumunddal – Moelv i Ringsaker kommune

BaneNOR og Ringsaker kommune har sendt planprogram på høring, og varsler om oppstart
av kommunedelplan. Planprogrammet er første steget i en planprosess for å få på plass en

kommunedelplan som avklarer plassering av nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv
i Ringsaker kommune

at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet.

I denne saken er vi spesielt opptatt av knutepunktutviklingen, og generell byutvikling.
Vi mener planprogrammet gir en god oversikt over utredningsteam, antatte problemstillinger
og metodikk. Siden metodikken det legges opptil ikke er tilsvarende metodikk i V712 ber vi
om at prosjektet vektlegger involvering av aktuelle aktører for de ulike temaene.

Anbefalt korridor over Rudshøgda Korridoren som planlegges for nytt dobbeltspor er ca. 15

Vi har god erfaring med felles prosjektgruppe bestående av regionale myndigheter,

strekningen ligger i Ringsaker kommune. Planarbeidet fortsetter der vedtatt

prosjektgruppe.

km og går fra Strandsagvegen nord for Brumunddal stasjon, til Vea nord for Moelv. Hele

kommunedelplan Jessnes-Brumunddal). Korridoren tar utgangspunkt i mulige linjer over
Rudshøgda, med en buffer for å ta høyde for optimalisering av linje.

kommune og tiltakshaver i lignende prosjekter. Vi anbefaler at det etableres en felles

Seksjon transportforvaltning

Stasjonen i Moelv er tenkt opprettholdt med samme eller omtrent samme plassering som
dagens stasjon. Det er et krav at Moelv stasjon skal planlegges med

Med hilsen

Hans Martin Asskildt

forbikjøringsspor/ventespor for gods.

Seksjonsleder

Elin Johanne Slettum

Med bakgrunn av tidligere erfaringer foreslår Bane NOR at konsekvensutredningen kun

delvis baserer seg på håndbok konsekvensanalyser V712. Planprogrammet omtaler også

prosjekttilpasset utredningsteam og metodikk som baseres på gjeldende utredningskrav.

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

For at Moelv stasjon skal være tilpasset framtidige behov, og framtidig byutvikling, skal det

utføres en mulighetsstudie. Mulighetsstudien skal se på stasjonens funksjoner, utforming av
stasjonsområdet, og koplinger mot viktige målepunkt.

FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER

Barrierevirkninger for gående, syklende og kjørende (i prioritert rekkefølge) som følge av
jernbanetraseen i Brumunddal og Moelv skal belyses i en analyse. Her skal eksisterende
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

2317 HAMAR

Regnskap

2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

Kopi

Parkgata 81

Statens vegvesen
Postboks 702
9815 Vadsø

INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
RINGSAKER KOMMUNE, Postboks 13, 2381 BRUMUNDDAL
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Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan

Planprogrammets pkt. 8.4.1 viser til at temaet By er et tilleggstema som skal undersøkes.
Planprogrammet viser til at det skal utføres en mulighetsstudie knyttet til Moelv stasjon.
Fylkeskommunen ønsker tett involvering i dette arbeidet med bakgrunn i overordnet ansvar
for kollektivknutepunkt, behov for utvikling av kollektivtransporten i Mjøsområdet og konkrete
transport- og vegløsninger som inngår i flere andre pågående planarbeid i Moelv.

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref:

Brumunddal stasjon inngår i utredningskorridoren. Vi oppfatter at gjeldende KDP for Sørli –
Brumunddal ligger fast, og viser til tidligere mulighetsstudie og prinsippløsninger for nytt
kollektivknutepunkt og omliggende transportsystem i Brumunddal.
Vår ref:
2020/44150-5
Elise Bringslid
Kjetil Skare

Dato:
09.09.2020

Varsel om oppstart og høring av planprogram - Kommunedelplan
Brumunddal - Ringsaker kommune
Det vises til oversendelse av varsel om oppstart og høring av planprogram for
kommunedelplan dobbeltspor Brumunddal – Moelv, mottatt 02.09.2020.
Frist for uttalelse er satt til 08.10.2020
Planfaglige forhold
Saken har vært presentert og drøftet to ganger i regionalt planforum. Utredningsmetodikk har
vært et tema, utfra et ønske om å fokusere på helhet og det som er beslutningsrelevant,
gjennom kvalitativ vurdering av ikke prissatte konsekvenser, framfor en kvantitativ
sammenstilling. Fylkeskommunen har forståelse for denne vinklingen i planarbeidet. Det
forutsettes at konsekvensutredningen baseres på faglige- og tilstrekkelige utredninger, både
for prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Under punkt 8.4.2 beskrives inngår tema «barn og unge» i tilleggstemaer som ikke er så
omfattende at de krever full konsekvensutredning. Det ble i regionalt planforum 29.09.2020
avklart at denne nedvurderingen av temaet ikke var tilsiktet Punkt 8.4.2 er tatt med i tillegg til
at hensynet til barn og unge også skal konsekvensutredes som del av temaet 8.3.5
Friluftsliv/by- og bygdeliv.
Det framkommer under punkt 8.3.3 Naturmangfold at elgen har sesongtrekk ut til
Neshalvøya, og korridoren går på tvers av dette trekket. Trekkveier for hjortevilt skal
vurderes basert på kartlegginger som er gjort. Fylkeskommunen vil understreke viktigheten
av at viltpåkjørsler unngås, og at dette legges til grunn i planarbeidet.
Samferdselsfaglige forhold
Fra 01.01.2020 ble drift, utbygging, planlegging og forvaltning av fylkesvegene overført fra
Statens vegvesen til fylkeskommunene. Disse oppgavene utføres nå av
Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. I tillegg til at fylkeskommunen uttaler seg
som forvalter av fylkesveger, har vi samferdselsfaglig også ansvar for å sørge for at
regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
miljø og klima, samt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir ivaretatt i
planleggingen.
Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar
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Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

Planarbeidet må ta hensyn til andre pågående planarbeid som kan ha betydning inn i
arbeidet med KDP for dobbeltspor Brumunddal – Moelv. Vi nevner i den forbindelse
planarbeid og utbygging av ny adkomstveg i Strandsagvegen i forbindelse med E6
prosjektet.
Utredningskorridoren berører flere fylkesveger. Konsekvenser for fylkesvegene er først og
fremst aktuelt i bygge- og anleggsperioden. Det er viktig at konsekvensene for
trafikksikkerhet og fremkommelighet blir belyst. Videre må behovet for omlegginger av veger
vurderes.
Kulturvernfaglige forhold
Forslaget til planprogram viser at kulturarv og kulturmiljø er et av temaene som skal
konsekvensutredes. Dette inkluderer også kulturhistorisk landskap, men temaet omfatter ikke
landskapets mangfold (behandles under by- og landskapsbilde), eller hvordan forekomst av
kulturminner påvirker opplevelsen av et område for folk som ferdes der (behandles under
friluftsliv / by- og bygdeliv). Fylkeskommunen ser at det kan bli utfordrende å få framstilt
landskap samlet, når ulike undertemaer er spredt på ulike utredningstemaer. Vi merker oss
at Prestvegen skal behandles sammen med pilegrimsleden.
Antatte problemstillinger
Det er positivt at det pekes på antatte problemstillinger på forhånd, men det er viktig at dette
ikke begrenser mulighetene til å fange opp nye kulturminnetemaer/miljøer underveis. Med
hensyn til arkeologiske kulturminner er vi enige i at de to viktigste, kjente, automatisk fredete
kulturminnene er Tolvsteinsringen nord for Moelv og bygdeborgen på Domstuguberget.
Fylkeskommunen ser det som sentralt at man unngår direkte, eller indirekte konflikt med
disse kulturminnene.
Kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget som nevnes i forslaget til planprogram er tilstrekkelig. Det er også
korrekt at detaljerte arkeologiske registreringer etter § 9 i kulturminneloven normalt gjøres i
forbindelse med reguleringsplanen. Vi foreslår at man her gjør et unntak fra dette, ved at det
foretas arkeologisk registrering i forbindelse med KU rundt Tolvsteinsringen. Årsaken til dette
er at dette kulturmiljøet er så viktig at det er en fordel for alle parter å få en tidligst mulig
kartlegging av området. Fylkeskommunen ønsker en dialog med Bane NOR om dette.

Med vennlig hilsen
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Ingvild Beate Røise
Elise Bringslid
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I INNLANDET
STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR KONTORSTED
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Notat vedr. Regulering av dobbeltspor i Moelv.
Jernbanen gjennom Moelv berører tre punkter som har betydning:
Nedre Bruvold
Jernbanestasjonen
«Celluloseroa»
Nedre Bruvold
Bygningen i nedre Bruvold ble bygget noe før 1861 i én etasje. Den ble senere påbygget til 2
etasjer slik den er i dag. Bygningen ligger utsatt til, men det er ønskelig at den bevares som en
av de eldste bygningene i dagens Moelv.
Jernbanestasjonen
Jernbanestasjonen er et viktig, sentralt punkt i Moelv. Jernbanen har selv bevart det gamle
tømmerhuset som hadde godsoppbevaring, bryggerhus og bolig for stasjonsbetjenter i annen
etasje. Tidligere boligrom er i dag kunstgalleri.
Stasjonsbygningen som er ny, har høstet internasjonal anerkjennelse ved at den ble tildelt den
engelske Isambard Brunell prisen for sitt utseende og innredning.
Nåværende stasjonsområde bør bevares for persontrafikken. Eventuelle omkjørings/vikespor
kan legges nordover. På vestsiden under gangbrua er det et eldre industrispor nordover,
halvveis nord til Boligvegen. Det er også mulig å legge inn spor på østsiden.
«Celluloseroa»
Dette er et boligområde inntil jernbanen på østsiden nordover fra gnr. 381/4 Vollum mot
grunnen til gnr. 381/1 Smestad.
Det er to boligområder, hvor Boligvegen 1 og 3, samt Storgata 58 ligger mot jernbanen. Eldst
er eiendommen Boligvegen 3 fra 1913. Nr. 1 fra 1921. Storgata 58 ble bygget ut fra 1935.
Lenger nord ligger ei grend, Storgata 18, 20, 22, 24 og 26. Bygget mellom 1911 og 1926.
Nordover forbi disse er det arealer på vestsiden av nåværende jernbanelinje som er ubebygget.
Sør for Moelv stasjon ligger det nyere bebyggelse vest for jernbanelinja, for det meste bygget
ut fra 1960-tallet.
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Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no
Kopi: postmottak@ringsaker.kommune.no

53

JORDVERNALLIANSEN I INNLANDET
HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD

JORDVERNALLIANSEN I INNLANDET

2322 RIDABU

HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD

TLF: 62 55 53 10

2322 RIDABU

EPOST: INNLANDET@JORDVERN.NO

TLF: 62 55 53 10

NETT: WWW.JORDVERN.NO/INNLANDET

EPOST: INNLANDET@JORDVERN.NO
NETT: WWW.JORDVERN.NO/INNLANDET

28.09.2020

Høringsuttalelse til planprogram for dobbeltspor Brumunddal – Moelv
Jordvernalliansen i Innlandet, bestående av en rekke organisasjoner innen landbruk, naturvern og fagbevegelse,
arbeider for bevaring av kulturjord og mot en stadig forverring av norsk sjølforsyningsgrad og matsikkerhet.
La det først være klart at vårt utgangspunkt er at en moderne jernbane for Østlandsområdet er nødvendig og riktig.
Vi mener det er viktig å styrke togets konkurransekraft vis-à-vis vegtransport, ut fra den forutsetning at jernbane
som regel er mindre arealkrevende enn veg. Det er derfor viktig at et framtidig dobbeltspor skal være en effektiv
transportvei for både gods-, tømmer- og persontrafikk. Det er imidlertid viktig at hensynet til jordvern må veie
tungt i planleggingen. Dobbeltsporprosjektet gjennom Hedmarken kan ikke bli kjennetegnet ved å pløye seg
gjennom noe av det beste Norge har av dyrket mark. Stortinget har vedtatt et jordvernmål, som ventes innskjerpet
ved neste målrevidering, og dette må også få konsekvenser for dobbeltsporprosjektet.
Jordvernalliansen er tilfreds med at det innledende linjesøket har utelukket bygging av dobbeltspor over Åshøgda.
Vi mener det er grunn til å tro at en korridor her vil berøre langt mer enn de 150 dekar som er beskrevet i
presentasjonen Bane NOR brukte under informasjonsmøtene i august. I alle fall ville en i anleggsfasen beslaglagt
arealer langt utover dette tallet, i et svært fruktbart jordbruksområde.
Jordvernalliansen støtter anbefaling til planprogram fra Bane NOR om å gå videre med korridor over Rudshøgda.
Det er imidlertid store jordvernutfordringer også med denne traseen, særlig fra Rudshøgda og nordover. Bane NOR
anslår selv at ca. 100 dekar dyrka mark beslaglegges varig. I tillegg kommer selvsagt midlertidig beslag i
anleggsfasen. Det er derfor svært viktig at en i det videre planarbeidet jobber med ulike tiltak for å holde beslagene
av dyrka mark på et absolutt minimum. Vi mener videre at planprogrammets kapittel 8.3.2 Landbruk og
naturressurser, på en god måte beskriver utfordringene rundt jordvern, og hva som skal vektlegges i videre
planarbeid.

jernbane og veier, fundamentering av konstruksjoner, men også gjennomførbarhet for avbøtende og kompenserende
tiltak (landbruk, våtmarksområder m.m.) (vår utheving).
Jordvernalliansen vil påpeke at en også må ta med seg erfaringene fra mulighetsstudiet «Kompensasjon landbruk»,
som ble gjennomført under planarbeidet i Stange kommune. Dette gjelder alt fra detaljerte gårdsregistreringer, til
plassering av massedeponier og identifisering av potensielle nydyrkingsarealer.
Jordvernalliansen vil stille krav om at som et minimum må alt beslag av dyrka mark erstattes av minst
tilsvarende areal nydyrking.
I det videre planarbeidet må det legges vekt på å beskrive løsninger som i størst mulig grad tar vare på de
eksisterende jordbruksarealene. Vi tenker da på skråningsutslag og fundamentering som gjør det mulig å dyrke
jorda helt inntil dobbeltsporet. Ved behov for støydempende tiltak må støyskjermer benyttes og ikke arealkrevende
jordvoller e l.
Avslutningsvis vil vi oppfordre til et nært samarbeid med grunneiere og andre med lokalkjennskap om
området, for å sikre at minst mulig jordbruksarealer blir berørt av dobbeltsporet og best mulig avbøtende
jordverntiltak.

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet,
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Lars Opsal jr
Hedmark Bondelag

Lars Mæhlum
Naturvernforbundet i Hedmark

Odd Erik Kokkin
LO i Innlandet

Lars Arne Mjørlund
Oppland Bondelag

I så måte minner vi om at det i bestillingen til «omstarten» av planarbeidet i Hamar fra KMD i sin tid, ble pekt på
følgende som en av hovedutfordringene i det videre planarbeidet:
• Konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak.
Videre merker vi oss at Jernbaneverket i sitt brev av 19.12.2017, som utdyper og presiserer bestillingen fra KMD,
framhever at det er ønskelig at planarbeidet for noen tema detaljeres på reguleringsplannivå for å sikre
beslutningsgrunnlag for valg av alternativ og for å sikre gjennomførbarhetskontroll. Dette gjelder tekniske løsninger for

DISSE ORGANISASJONENE DELTAR I JORDVERNALLIANSEN I INNLANDET REGIONALT ELLER PÅ FYLKESNIVÅ:
NATURVERNFORBUNDET – BONDELAGET – NATUR OG UNGDOM – LO INNLANDET – KOKKENES MESTERLAUG HEDOPP
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND – BONDE- OG SMÅBRUKARLAGET – BYGDEKVINNELAGET
INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET AVDELING HEDMARK/OPPLAND – BYGDEUNGDOMSLAGET
NORGES MILJØVERNFORBUND REGION ØSTLANDET
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From:
Sent:
To:

lfroysaa@bbnett.no
torsdag 2. juli 2020 16:33
Postmottak Bane NOR SF

hvordan tenkes å legge dobbeltspor mellom stasjonen og tollsteinene?
mvh. lu Frøysaa

11.

From:
Sent:
To:
Subject:

Knut Solberg <knut.solberg@bbnett.no>
tirsdag 28. juli 2020 12:07
Postmottak Bane NOR SF
Dovrebanen

Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv . Banenor har lagt dobbeltspor over Tande gård
sin grunn ( 250/1 ) i Ringsaker.Viss dere legger dette imellom nåværende jernbane og E6, vil
hele grunnlaget for gården Tande gå nedenom. Jeg ber dere legge traseen en annen plass
enn over dyrket mark på Tande. Mvh. KNUT SOLBERG
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From:
Sent:
To:

t s <tsjs2016@outlook.com>
onsdag 26. august 2020 08:51
Ringsaker_Utbygging; Postmottak Bane NOR SF

Tar dere hensyn til kulturlandskapet og verdier?
Hus fra tidlig på 1900-tallen (mulig før) som har mye å si for historien , hus med gamle hager i et
unikt område som ikke er erstattelig
Dette har med historie ,kulturlandskapet sin tidligere historier bl.a FAGERHØY og SOLBAKKEN
pensjonat
Tar dere hensyn til planter og dyr/fugleliv?
Noe arter er faktisk fredet
Her finnes flere typer hakkespetter
,flaggermus
,ugler, og andre 20-30 talls fugler. Og bl.a gamle planter -epletrær
------Hvorfor kan ikke toget få lov å kjøre sakte den lille stubben i Fangberget og lage spor2 ved siden av ?
og la vær å ta folk sitt hjem når det ligger til rette og ta noen meter fra jordet og skog
De har mer nytte av god erstatning går til gårdbrukere som har nok skog i fangberget til å event uelt
får erstatte skogen til å bli nye jorder om det trengs eller de får ny mulighet til å tenke nytt med en
klekkelig god erstatning
Her har togreisende fin utsikt, er ikke fortest mulig frem som er viktig bestandig ,det å ta togert
handler om å kunne se landskapet i Norge, framtiden har også turister som vil se Norge fra toget og
Fangberget har fin utsikt der det er i dag
noen steder i Fangberget er vel det allerede plass til det fra tidligere arbeid ,
mye VANNÅRER er det ovenfor eksisterende jernbane som vil gi utfordringer for vannårer som bli
forstyrret og påvirker eiendommer
p
H
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«Dobbeltspor Brumunddal – Moelv»

13.

Innspill til planprogrammet.
Viser til deltagelse på Informasjonsmøte om planarbeidet for nytt dobbeltspor,
Brumunddal-Moelv, Herredshuset, Moelv 25.august.2020.
Aller først vil jeg be om at høringsfristen som er satt til 15.september 2020, blir utsatt.
Fra informasjonsmøte ble holdt den 25. august fram til høringsfristens utløp er det tre
uker, som er svært knapp tid til å orientere seg i en så omfattende og viktig sak.
Planprogrammet er storlinjet, det er vanskelig å ane rekkevidden av de store
forandringene dette vil medføre, for fellesskapet og for den enkelte. Vil derfor be om
en høringsfrist tidligst 30. oktober.
Det er et grunnleggende og demokratisk problem at vanlige mennesker uten
planfaglig kompetanse forventes å skulle sette seg inn i en så stor saksmengde og
komme med uttalelser med svært korte frister. Dette at plandokumentet blir publisert
uten at direkte berørte grunneiere/beboere gjøres eksplisitt oppmerksom på det
vitner om det samme.
Jeg spør meg, - hva er så konsekvensene for min egen del?
Min eiendom (Boligveien 1A) ligger i et boligområde på østsida av
jernbanesporet/traseen, cirka 1km nord for Moelv stasjon. I planprogrammet på side
36 og side 37 vises et makro-kart, der det er avmerket et stort skravert område på
både øst og vestsida av eksisterende spor. Innenfor det skraverte feltet er det mao
tenkt at et evt dobbeltspor skal ligge. Det vil mao si at både min eiendom og grenda
den er en del av, i høy grad vil kunne berøres av en evt utbygging.
Det viktigste for meg er (også for samtlige i boliggrenda), og som vi ber innstendig
om, er at dobbeltsporet legges til vestsida av eksisterende spor (mot
industriområdet), fordi det ellers vil berøre og i verste fall frarøve oss eiendommene
våre! Dette er et gammelt, godt opparbeidet og vedlikeholdt boligområde fra tiden
Cellulosefabrikken ble etablert i Moelv tidlig på 1900 tallet. Her bor og trives vi, og her
vil vi fortsatt bo!
At grenda, i tillegg til å være våre kjære hjem, også har betydelige kulturhistoriske
verdier, påpekes i et nylig skriv fra Fylkeskommunen: Viser her til Innlandets
Fylkeskommunes innsigelser i brev av 04.08.2020 til Ringsaker Kommune angående:
Høring og offentlig ettersyn av Områdeplan for Moelv nord-kulturminne
uttalelse.
De bemerker følgende om dette boligområdet: Sitat: «Boligområdet som kalles
Celluloseroa er en del av Moelv sin industrihistorie, med bygninger fra 1917-1945
som var arbeiderboliger for Moelven Cellulosefabrikk. Hagene ble brukt til dyrkning,
og uthus med plass til noen dyr er i dag sjeldne og har høy kulturminne verdi. Det er
derfor viktig for kulturmiljøet at boligområdet ikke blir fortettet, for å bevare både
bygningene og omgivelsene. For å hindre rivning og fortetting, bør kommunen legge
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en hensynssone for bevaring av kulturmiljø over dette boligområdet». Videre, sitat:
«Fylkeskommunen minner om at lokale verdier også ligger i hverdagslivets
kulturminner formet og endret av lokalbefolkningen.»
Utover å imøtese avklaring på hvor dobbeltsporet skal ligge, vil behovet for støyvern
melde seg, både under anleggs- og byggeperioden. Det er trolig sannsynlig at det
også etter ferdigstilling vil være behov for støyskjerming.
Boligområde har en planovergang i Boligveien som gir lett tilgang til friområde
Moskogen, som inneholder turveier for gående og syklende, men lett aksess for
bevegelseshemmede, samt badestrender, - noen av dem planerte med sand og
dermed svært egnet for barefamilier. Hvordan tilgangen for disse gruppene bli til
dette friområdet, må en også stille spørsmål om. Vil utbyggingen sperre for adgangen
til det aller mest sentrale friområdet i Moelv nord?
Jeg ser fram til svar på spørsmålene jeg stiller.

Moelv. 2.9.2020

Med vennlig hilsen
Berit Viken

E-postadresse : trond.aspelund20@outlook.com
Mobiltelefon : +47 90179009

Trond Aspelund
Hans Hansensvei 157 /Tandeskogvegen 275
3022 Drammen /2360 Rudshøgda

Med vennlig hilsen

et er svært mange eiere av enebolig i området fra Tandeskogvegen via Tandevegen, Tande gård, gamle Ringsaker stasjon Ringsaker Folkehøgskole og bort til Dokken som gjerne vil vite hvor tunnelinnslag er
anlagt, kanskje flere mulige innslag ?
m anleggsområde er planlagt og som dere svarte på møte i Brumunddal tyder alt på en lengre tunnel. Det virker på meg som at det her i dette området skapes unødvendig frykt hos de mange som har bolig
årder i området?
ere si noe mer detaljert om tunnel her ?

g bor på øversiden (nordsiden) av vei 228 nærmere bestemt i i Tandeskogvegen 275.
ligger på høyde 250 meter over havet. Det vil si omtrent akkurat på samme høyde som Rudshøgda stasjon.
irker det som svært unaturlig å trekke aktuelt anleggsområde opp på nordsiden av vei 228. Er dere enig i det ?

spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på før høringsfristens utløp.

Trond Aspelund <trond.aspelund20@outlook.com>
søndag 6. september 2020 20:54
Postmottak Bane NOR SF
Dobbeltspor Brumunddal - Moelv og forhold ved Tandestuekrysset/Tandevegen.
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på et tidlig stadium. Vi vil be om første særmøte når planprogrammet er vedtatt, og
utredningsarbeidet skal begynne. Vi ønsker også et møte når første utkast til linjeføring
gjennom Moelv foreligger.
Vår dato:

2020-09-15

Vår ref.:

NKR

På vegne av GMM Eiendom Norge AS imøteser vi en god og inkluderende prosess, med
mulighet for medvirkning og deltakelse.
Med hilsen

Bane Nor SF
Postboks 4350
2308 Hamar

Nils Kristian Raddum
Arealplanlegger / Daglig leder

HØRING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR
BRUMUNDDAL – MOELV I RINGSAKER KOMMUNE – MERKNAD FRA
GRUNNEIER PÅ GNR/BNR 381/41

Kopi: Ringsaker kommune
GMM Eiendom Norge AS

Vi viser høring av planprogram for kommunedelplan fro dobbeltspor Brumunddal – Moelv. Vi
viser også til presentasjon på Teams den 26.08.2020. Herværende brev er et innspill til
planprosessen på vegne av grunneiere GMM Eiendom Norge AS på eiendommen gnr/bnr
381/41 i Moelv.
Eiendommen ligger sentralt i området nord i Moelv sentrum, og har dagens jernbanetrasé
som nærmeste nabo. Eiendommen er en del av industrivirksomheten i Moelv sentrum.
Grunneier er positiv til at det kommer dobbeltspor jernbanetrasé gjennom Moelv. De ser
også positivt på at dere ønsker å samarbeide med næringslivet og eiere av
næringseiendommene sentralt i Moelv.
Eiendommen ligger på motsatt side av jernbanen for Moelv Industrier, og vi legger til grunn
at denne eiendommen håndteres like skånsomt som andre industrieiendommer i området.
Eiendommen 381/41 er i dag i god drift, og utleid, med full aktivitet i lokalene. Det foreligger
også planer for utvikling av eiendommen. Det vil derfor være av stor betydning for grunneier
at arealbeslaget inkludert byggegrenser og støysoner blir så lite som mulig.
Som det påpekes i planprogrammet så er det flere store investeringer som er i prosess, som
vil skape en stor vekst på Moelv. Vi nevner pågående E6 utbygging, etablering av nytt
storsykehus, mm. Dette er forhold som naturlig nok vil gi en betydelig verdiøkning til en så
sentral tomt som er under transformasjon.
Vi ønsker en god dialog med Bane Nor om løsning og plassering av jernbanetrasé, samt
tilgrensende arealbruk.
Grunneier legger til grunn at eiendommen kan benyttes slik som i dag, og i tråd med
fremtidige utviklingsplaner, som er i prosess. Det er viktig at jernbanetraseen ikke legger
vesentlige begrensninger på eiendommen. I denne sammenheng vil de ta forbehold om
erstatning for tap.
Dere skriver i planprogrammet at dere vil legge til rette for særmøter underveis i prosessen.
Vi ønsker å delta i særmøter, der vi kan holdes orientert om den videre prosessen, og
hvordan traseen kan påvirke grunneiers eiendom. Vi ønsker videre å bidra inn i prosessen
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