LAG, FORENINGER, ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIV
Gjeldende for Stange kommune
Nr.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Uttalelse fra
Stange kommune – kultur og fritid - Stange ungdomsråd
Plan1 AS på vegne av Læringsverkstedet AS
Stange landbruksråd
Barilla Norge AS v/ Rune Nordli og Håkan Malm
Nabolag Kongsvegen (61, 65, 69 og 71)
Steinerskolen på Hedmarken v/ daglig leder Åse Katrine Johnsen
Ungdomstrinnet ved Steinerskolen på Hedmarken
Barnetrinnet ved Steinerskolen på Hedmarken
Ottestad og Stange grunneierlag og Stange Bondelag (v/ Olav Vold)
Hedmark Trafikk FKF
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Arstad skole (1.-7. trinn)
Lærerkollegiet ved Steinerskolen på Hedmarken
Jordvernalliansen i Hedmark
Helsepedagogisk ved Steinerskolen på Hedmarken
Videregående trinn ved Steinerskolen på Hedmarken
Ottestad Turstier v/ Sven Peter Sinnerud
Steinerskolen på Hedmarken v/ styreleder Børge Federley
FAU Ottestad Ungdomsskole v/ Tor Ketil Stårvik
Kausvol Gårdsbarnehage v/ Ragnhild Finden
Sandvika Vel
Stange Sportsklubb
FAU ved Steinerskolen på Hedemarken v/ leder Linn-Terese Bern

Dato
16.06.2016
26.08.2016
04.09.2016
05.09.2016
10.09.2016
08.09.2016
12.09.2016
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
13.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
12.07.2016
14.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
14.09.2016

Kultur og fritid

Jernbaneverket
v/ Maren J. Kirkebøen i Rambøll Sweco

Deres ref.

Vår ref.
16/9-17
16/23181

Saksb.
Else Bjørke
Tlf.: 62562114

Arkivkode
033/B33/
:

Dato
16.06.2016

UTTALELSE TIL JERNBANEUTBYGGING
GJENNOM STANGE OG OTTESTAD
1.

Stange Ungdomsråd vil at det skal bygges slik at jordbruket
beskyttes mest mulig, fordi dette er av den mest verdifulle jorda vi
har i landet.

2.

Tenk trafikksikkerhet, spesielt for barn og unge
skole

Arstad

elever
ansatte

275
47

Ottestad ung- Steinerskolen
domsskole
246
268
29
90

Stange skole Stange ungdomsskole
289
205
35
24

sum
1 283
225
1 508

Det er mange skoler som blir direkte berørt av jernbaneutbygginga,
og vi mener det er viktig å tenke trafikksikkerhet i anleggsperioden
og ikke minst etterpå.
3.

Gammel jernbane: omgjøres til matjord, fordi
o
vi allerede har gang og sykkelveg mellom Stange og Hamar
o Se punkt 1

4.

Kulvert er lurt for
o sikkerhet
o å bevare mest mulig dyrket jord
o slippe mange over- og underganger
Vi har ringet rundt området som bør bygges med kulvert, fra
Gubberud til Mjøsa.

_____________________________________________________________________________________________________
Adresse:
E-post:
Bankgiro:
Postboks 214, 2336 Stange
post@stange.kommune.no
1503.53.50877
Besøksadresse:
www.stange.no
Org.nr. 970 169 717 MVA

Storgata 45, 2335 Stange
Telefon: 62 56 20 00
Telefaks: 62 56 20 01

.

På vegne av Stange Ungdomsråd

Else Bjørke
Sekretær for Barn og unges kommunestyre

Kopi til: Stange kommune, planavdelinga v/Ingeborg Storbæk

Saksbehandler:
Ragnhild Storstein

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Telefon:
95 92 00 27
E-post:
rag@p1.no
Dato:
26.08.2016

Innspill til «Kommunedelplan for InterCity Dovrebanen» - Stange kommune
Det vises til Jernbaneverkets «Kommunedelplan for InterCity Dovrebanen» for dobbeltsporet jernbane Sørli
– Brumunddal som ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser er satt til 16.09.16.
Det vises også til møte den 22.08.16 hvor representanter fra Jernbaneverket, Stange kommune, Sweco AS,
Læringsverkstedet AS og Plan1 AS var tilstede.
Innspillet fremmes av Plan1 AS på vegne av Læringsverkstedet AS.
Læringsverkstedet har en eksisterende 4-avdelings barnehage, Læringsverkstedet Nerby barnehage, på
gnr. 96 bnr. 51/114 (Jernbanegata 19) i Stange sentrum. Denne ble åpnet i desember 2013, etter at
eiendommen ble regulert om fra bolig til barnehage i «Områderegulering for eiendommen Grøndal»,
vedtatt av Stange kommunestyre 24.10.12 (se vedlegg 1). Bakgrunnen til at Nye Nerby barnehage ble
etablert var at de tidligere lokalene og uteområdene på gnr. 96 bnr. 107 (Bøgutua 4) var for små for fire
barnehageavdelinger. I tillegg var bygget påbygd flere ganger, delvis nedslitte og lite hensiktsmessige. Da
planprosessen for «Områderegulering for Grøndal» pågikk så man ikke for seg å benytte gnr. 96 bnr. 107
til barnehage, og denne ble derfor regulert til bolig.
Da det foreløpig ikke har vært aktuelt å utvikle gnr. 96 bnr. 107 med boliger, og det er behov og ønske om
flere barnehageplasser i Stange sentrum, har Læringsverkstedet i samråd med Stange kommune kommet
fram til at det vil være hensiktsmessig at denne eiendommen tilbakedisponeres til barnehageformål. Fra
august 2016 ble det, som en utvidelse av Nerby barnehage, åpnet to avdelinger i Bøgutua 4. Dette ble
gjort etter at bygget på gnr. 96 bnr. 107 er renovert og utearealene oppgradert. Kommunen gav
dispensasjon for omdisponering og bruk av eiendommen til barnehage med vilkår om at det skulle
utarbeides reguleringsplan hvor eiendommen reguleres til barnehage.
Plan1 AS har fått i oppdrag fra Læringsverkstedet AS å utarbeide reguleringsplan, og det er avholdt
oppstartmøte med Stange kommune. Den 08.06.16 ble det sendt ut varsel om oppstart av planarbeid, og
kunngjøring om planarbeidet ble også varslet oppstartet i Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa.
I tillegg til gnr/bnr 96/107, 96/118 og mindre del av 96/108 som nå planlegges omregulert til barnehage,
var også eksisterende Nerby barnehage på gnr/bnr 96/51,114 innenfor planområde ved varsel om
oppstart.

P1.NO

PLAN1 AS
Postboks 373 – 2403 Elverum
Tlf:
+47 948 87 777
Orgnr: 980 336 646

ELVERUM:

GARDERMOEN

HAMAR

Lundgaardvegen 17
2408 Elverum

Balder Allè 2
2060 Gardermoen

Strandgata 31
2317 Hamer
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Ifm. varsel om oppstart kom Jernbaneverket med merknad til planarbeidet. De viste til at det
pågikk arbeide med kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal
«InterCity Dovrebanen», og at denne måtte hensyntas i vårt arbeid med detaljreguleringen for
barnehagen, bl.a. ved å innarbeide hensynssonen/båndleggingssonen fra kommunedelplanen i
detaljreguleringen. Dette er en sone som er båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur.
For eksisterende Nerby barnehage strekker denne båndleggingssonen seg over eksisterende
parkering og barnehagebygg som ble ferdigstilt i 2013. Det opplyses forøvrig at eksisterende
barnehagebygg ikke er vist i grunnlagskartet for kommunedelplanen:

Utsnitt av «Kommunedelplan for InterCity Dovrebanen» i Stange sentrum. Bøgutua 4 og Nerby barnehage er markert
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Bestemmelsene for denne hensynssonen, som får betydning for barnehagen, er i hovedsak de
som er vist nedenfor og som er markert med rødt:

Utdrag av bestemmelsene til «Kommunedelplan for InterCity Dovrebanen»

Hovedgrunnen for at også eksisterende Nerby barnehage skulle inngå i detaljreguleringen som nå
utarbeides var for bedre å vise sammenheng mellom eiendommene som skal være en felles
barnehage. I tillegg kan det være aktuelt å se på felles parkeringsløsninger for avdelingene i hhv.
Jernbanegata 19 og Bøgutua 4. Det synes likevel ikke som nødvendig at eksisterende Nerby
barnehage inngår i detaljreguleringen som nå fremmes, da reguleringsmessige forhold der
allerede er avklart i gjeldende plan. Vi har derfor, i samråd med Stange kommunes
administrasjon, kommet fram til at gnr/bnr 96/51,114 tas ut av planen i det videre
reguleringsarbeidet. Vi vil da ikke komme i konflikt med Kommunedelplan for InterCity
Dovrebanen
Vi har videre noen kommentarer/merknader til noen av de andre dokumentene som følger
kommunedelplanen.
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I «Tegningsheftet – Stange» er det vist mer detaljert hvordan Jernbaneverket ser for seg
løsningene, bl.a. hvor en ny planskilt veg under jernbanen kan plasseres sør for stasjonen. Denne
er vist omtrent vis a vis gnr. 96 bnr. 51,114. På grunn av målestokk og detaljeringsgrad er det
vanskelig å se om det er forslått endringer som vil påvirke barnehagen eller ikke, men omlegging
av Jernbanegata vil kunne få betydning for Læringsverkstedet barnehage Nerby bl.a. på grunn av
høydeforskjeller i forbindelse med en undergang. Vi ber om at Jernbaneverket hensyntar
eksisterende barnehagebygg, adkomst og parkering i den videre planleggingen og
reguleringsplanprosessen.

Utsnitt fra «Tegningsheftet – Stange». Eiendommen 96/51,114 er markert med rød firkant
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I det samme heftet er det også støykart. Kartene viser at barnehagen er/blir støyutsatt, og at
bygget og deler av uteområdet fortsatt vil ligge i gul sone også etter skjerming langs sporet. Ut
fra støysonen på disse kartene ser det ut til at det eksisterende barnehagebygget på gnr. 96 bnr.
51,114 ikke har ligget inne i grunnlagskartet når beregningene er gjort. Bygget skjermer uteområdene i relativt stor gard, og støysonene vil ikke «flyte innover» eiendommen slik det nå er vist.
Da det legges opp til betydelig hyppigere togfrekvens på jernbanesporet forbi barnehagen i
framtiden er det viktig at barnehagen skjermes tilstrekkelig mot støy. Vi går ut i fra at det i
forbindelse med reguleringsplanen for jernbanen lages nye støyberegninger/støykart der
eksisterende barnehagebygg ligger inne i beregningsgrunnlaget.

Støykart – Beregnet støynivå uten skjerming langs spor. Fra «Tegningsheftet – Stange»
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Støykart – Beregnet støynivå med skjerming langs spor. Fra «Tegningsheftet – Stange»
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Videre bemerkes det at det i «Illustrasjonshefte – Stange» er noen feil:
Den gamle barnehagen i Bøgutua 4 (som nå akkurat er gjenåpnet) er vist som barnehage, mens
eksisterende Nerby som har vært barnehage siden 2013 ikke er det (side 5). Der er heller ikke
eksisterende barnehagebygget på Nerby vist i bakgrunnskartet (side 5 og 6).
Det kan virke som om dette på et tidlig stadium i registrering av området/stedsanalysen ikke har
vært kjent. Dette gjenspeiles kanskje også på illustrasjoner/perspektiver for mulig utvikling i
Stangebyen (nederst side 9). Dette er jo selvfølgelig bare ideer og har slik sett ingen juridisk
virkning, men da det er en eksisterende relativt ny barnehage her mener vi at det er riktig at den
er vist i planene og ligger inne i illustrasjoner for videre utvikling av Stangebyen.

Fra «Illustrasjonshefte – Stange» - side 5
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Fra «Illustrasjonshefte – Stange» - side 6

Fra «Illustrasjonshefte – Stange» - side 9
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Vi ønsker også å påpeke viktigheten av å ivareta sikkerhet og miljø både i anleggs-/byggeperioden samt
etter at anlegget er ferdig og satt i drift, samt at det er viktig for Læringsverkstedet at barnehagens
adkomst og parkering løses i anleggsperioden og vil bli like funksjonell etter ferdigstillelse.
I kommunedelplanprosessen har det blitt sendt informasjon og invitasjon om møter etc. til
Læringsverkstedet barnehage Nerby v/Styrer, samt leder av FAU i barnehagen. Vi ber om at slik
informasjon og kontakt også sendes til Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS, Postboks 215, 2051
Jessheim, evt. på e-post til: kontor@laringsverkstedet.no.
Avslutningsvis ønsker vi lykke til med det videre kommunedelplanarbeidet og etterfølgende
reguleringsplanarbeidet.

E-post: rag@p1.no
Tlf.nr.: 95 92 00 27
Med vennlig hilsen

Ragnhild Storstein
Arealplanlegger

Vedlegg: «Områderegulering for eiendommen Grøndal», vedtatt av Stange kommunestyre 24.10.12
Kopi:
Kopi P1:

Læringsverkstedet AS
Stange kommune
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Jembaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Ottestad, 5. september 2016

Høringsuttalelse

vedrørende

InterCity utbygging av Dovrebanen,

strekning Sørll-Brumunddal

Barillakonsernet er kjent med at det planlegges å bygge dobbeltspor for jembanetransport mellom
Sørli og Brummunddal og da med delvis nye strekninger. Barilla Sverige AB og Barilla Norge AS vil
med denne høringsuttalelsen gjøre Jernbaneverket oppmerksom på og i tillegg be Dere ta i
betraktning at sidesporet som i dag finnes til Barilla Norge AS sitt lager i Stange kommune (Ideal
sidespor) anvendes flittig for godsleveranser mellom Barilla Sverige AB i Filipstad og Barilla Norge AS
i Ottestad.
I 2012 foretok Barilla Norge AS en utvidelse av sidesporet med ytterligere 22 meter og under
sommeren 2014 foretok vi en totalrenovasjon av den gamle delen av sidesporet. Her ble alt av
gammelt materiell fjernet og nytt bærelag med nyere betongsviller og skinner ble lagt. Totalt har
Barilla investert omkring NOK 1.000.000 i sidesporet de siste årene.
I løpet av 2014 transporterte vi 30.258 paller med gods fra Sverige til Norge med tog via vårt sidespor
(tilsvarende 458 fulle trailere) og i 2015 30.602 paller (tilsvarende 463 fulle trailere). I tillegg til dette,
så benyttes toget til å sende tilbake EUR-paller til Sverige. I 2014 sendte vi 66.811 paller (tilsvarende
119 fulle trailere) og i 2015 sendte vi tilbake 64.862 paller (tilsvarende 115 fulle trailere).
Uten vårt sidespor, skulle samtlige av disse 1.155 trailerne gått langs veien gjennom Ottestad, tett
befolkede boligområder. Miljøgevinsten med jernbanen er for oss omfattende og vi har under 2014 og
2015 spart 674 tonn Co2 på å anvende jembane i stedenfor trailertransport. Sidesporet er også viktig
i et økonomisk perspektiv, da transport med tog gjør at vi kan holde nede prisene på våre produkter
på det norske markedet og på denne måten opprettholde volumer og arbeidsplasser i Stange
kommune.
Sidesporet har blitt anvendt i mange år for våre godstransporter og Barillakonsernet planlegger å
fortsette med dette i mange år fremover, da vi stadig jobber med å minske vår påvirkning på miljøet.
Jernbanetransport er en viktig del i vårt arbeide for å minimere miljøbelastnirtgen fra vår globale
virksomhet.
Green Cargo i Sverige har under flere år advart mot at togvekslingen til Filipstad kan komme til å bli
lagt ned på grunn av redusert transport, men vi har gjennom vår partner Tågåkeriet i Kristinehamn,
som håndterer vekslingen og også transporten til Ottestad, lykkes i å opprettholde transporten. Ved
en eventuell ny strekning på Sørli til Brumunddal uten hensyn til vårt sidespor, der sidesporet til
Barilla Norge AS i Stange kommune ikke lenger kan trafikkeres, så er det høyst sannsynlig at all
jernbanetransport til og fra Filipstad i Sverige kommer å bli lagt ned da transporten til Ottestad utgjør
nesten en tredjedel av den totale trafikken til å fra Filipstad. Dette skulle medføre at Barilla Sverige
AB skulle behøve flytte over motsvarede 750 trailere per år fra jernbane til lastebil for gods mellom
Sverige og Tyskland som i dag i hovedsak går på jernbane. I da leveres 100% av våre biprodukter fra
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produksjonen i fabrikken i Filipstad med jernbane til mottakere i Sverige. Ved en nedleggelse av
sidesporet i Ottestad og derigjennom vekslingen til og fra Filipstad, så skulle I tillegg også disse
produktene tvinges over til lastebil motsvarende 300 lastebiler per år.
Dersom ny strekning av dobbelsporet skulle innebære at vårt sidespor ikke lenger kan fortsette å
anvendes, så forventer vi at Barillakonsernet holdes skadeløst for en slik beslutning. Det vil være mot
sin hensikt at en satsning på jernbane skal medføre at denne ikke kan anvendes i fremtiden på
samme måte som den er blitt utnyttet til nå.

Med vetpnlighilbøn
Barilla Norge AS
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Rune Nordli
administrerende direktør

Kopi:
Stange kommune
Hamar kommune
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Håkan Malm
Logistic Manager North & Central Euro$

Ottestad 12.9.2016

Høringsuttalelse kommunedelplan
Trasévalg for jernbane i Ottestad/ Bekkelaget

Fra ungdomstrinnet ved Steinerskolen på Hedemarken

Innledning
Det foretrukne trasevalget for jernbaneutbyggingen Bekkelaget nord vil ramme ungdomstrinnet på
Steinerskolen med sine ca.60 elever.
Båndleggingsperioden
Ungdomskolen har stort behov for mer rom. Vi mistet forrige skoleår avtalen med en gård i
nærheten der elevene har hatt skolekjøkken. Skolens behov for et skolekjøkken/kantine og andre
fagrom er akutt. Det mest aktuelle stedet for nybygget ser nå ut til å være uaktuelt på grunn av
nærheten til jernbanen og båndleggingsarealet. Dette setter skolen i en kritisk situasjon med hensyn
til fremtidig forsvarlig romsituasjonen for våre elever.
Skolens vurdering er at nytt bygg må ferdigstilles før båndleggingsperioden er over. Det medfører at
det snarest må avklares hvor dette bygget skal stå. Enten må foreslått båndlagt areal endres og
tilpasses slik at det blir mulig å gjennomføre bygging ut fra skolens planer, ellers vil skolen trenge nytt
areal som kompenserende og/eller avbøtende tiltak slik at planlegging og gjennomføring av nytt bygg
kan starte så snart som mulig.
Anleggstiden
Anleggstiden vil gå over flere skoleår og ut fra de tegningene som foreligger nå, ser vi det ikke som
forsvarlig å drive undervisning i det som er skolens bygg for videregående, bare noen få meter fra der
nærmeste spor er planlagt. Salen i bygget, som ligger nærmest jernbanesporet, vil ikke kunne brukes.
Salen brukes mye av ungdomsskolens elever. Skolens vurdering er at det må skaffes et alternativt
undervisningsbygg for anleggsperioden.

Valg av løsninger
Trasevalget vil, avhengig av løsning, kunne påføre steinerskolen et stort kvalitetsmessig tap.
Ungdomstrinnet benytter seg av jordet til bevegelse og lek når det ikke er stengt av
landbruksmessige årsaker. Da vi ikke har gymsal på skolen og må leie Ottestadhallen, er jordet et
alternativ for bevegelse i nærområdet i vinterhalvåret.
Slik skolen ser det, vil en miljøkulvert være et helt nødvendig avbøtende tiltak. Lengden på denne
kulverten vil også være avgjørende for fremtidig verdi av skolens beliggenhet. Også jernbaneverkets
egne utredninger peker på at skolen vil bli sterkt berørt, og i fagrapport anbefales det klart at det bør
opparbeides kulvertløsning forbi skolen.

Konklusjon
Ungdomstrinnet ved Steinerskolen oppfatter det som svært viktig at de samlede og entydige
anbefalinger, vedtak og opinionsoppfatninger om miljøkulvert legges inn som en klar premiss for
videre planlegging.
Det er også avgjørende for å lykkes med en god gjennomføring av tiltaket at jernbaneverket, i dialog
med skolen, snarest mulig kan avklare arealer til bygging av planlagt nybygg. Dette må skje enten
gjennom justering av båndlagt areal eller ved tilbud om erstatningsareal.
Videre ber vi om en tidlig og tett dialog med jernbaneverket i den videre planleggingen for å sikre så
optimale forhold i gjennomføringsfasen som mulig.

Ottestad 8.9.2016

Anne Mari Paulsrud
Trinnleder for ungdomstrinnet
Steinerskolen på Hedemarken

Kopi til Stange kommune

Ottestad 12.9.2016

Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplanen
Trasevalg for jernbane i Ottestad/Bekkelaget

Barnetrinnet ved Steinerskolen på Hedemarken

Innledning
Det foretrukne trasevalget for jernbaneutbyggingen «Bekkelaget nord» vil i sterk grad ramme
barnetrinnet ved Steinerskolen med sine 150 elever. Særlig gjelder det 1., 2. og 3.klasse som befinner
seg nærmest de tre planlagte sporene.
1.klasse: Steinerskolen 1. klasse er delt i to grupper, hvor den ene gruppa har uteskole hele dagen
gjennom hele skoleåret. De holder til i området nærmest jordet der framtidig trase skal gå.
2. og 3.klasse: Disse elevene har klasserom i det rosa bygget og rommene vender ut mot jordet og
framtidig trase. Elevenes lekeområde er i skogen ved jordet og bak det rosa bygget. Det legges stor
vekt på lek og fysisk aktivitet på disse klassetrinnene.
Steinerskolen er en friskole med egen læreplan. Det er steinerskolens pedagogiske praksis foreldrene
velger når de melder barna sine inn i steinerskolens 1.klasse. Vi er derfor bekymret for selve
driftsgrunnlaget for skolen, både i forhold til båndleggingsperioden, anleggsperioden, og i forhold til
valg av løsninger.
Skolen har stor søkning og mange elever med behov for spesialpedagogiske tiltak i grupperom. Det er
derfor planer om å bygge ut skolen.

Båndleggingsperioden
Skolen har stort behov for et nybygg, og planleggingen av dette startet høsten 2015 med en
arbeidsgruppe i kollegiet som kartla behov og mulig plassering av nytt bygg. Fremdriften i dette
arbeidet stoppet opp i påvente av avklaringer rundt jernbanesporet.
Barnetrinnet: Økt rombehov gjelder for hele barnetrinnet. Barnetrinnet har mange elever med
spesialpedagogiske tiltak, og det er akutt behov for flere rom til undervisning av enkeltelever og
mindre grupper.
De siste årene har elevtallet på barnetrinnet økt kraftig. På grunn av klasserommenes
størrelse/inneklima er vi nødt å begrense elevtallet til 25 i hver klasse. Vi har venteliste på flere
klassetrinn. I noen klasser har det vært venteliste helt fra 1.klasse. Vi vet at det vil bli stor
tilstrømming av elever de neste årene. Allerede nå er det 30 påmeldte elever til 1.klasse 2017/18. Vi
trenger flere klasserom slik at vi kan dele større klasser ved behov.
Det mest aktuelle stedet for nybygget ser nå ut til å være uaktuelt på grunn av nærheten til
jernbanen og båndleggingsarealet. Dette setter skolen i en kritisk situasjon med hensyn til fremtidig
forsvarlig romsituasjonen for våre elever.

Skolens vurdering er at nytt bygg må ferdigstilles før båndleggingsperioden er over. Bygget må stå
ferdig til anleggsarbeidet starter slik at de nye fagrommene kan brukes som klasserom som en
overgangsløsning for elevene på videregående og elevene i 1., 2. og 3.klasse. Dette medfører igjen at
det snarest må avklares hvor dette bygget skal stå. Enten må foreslått båndlagt areal endres og
tilpasses slik at det blir mulig å gjennomføre bygging ut fra skolens planer, eller alternativt vil skolen
trenge nytt areal som kompenserende og/eller avbøtende tiltak, slik at planlegging og gjennomføring
av nytt bygg eventuelt også utearealer kan starte så snart som mulig.
Anleggstiden
Anleggstiden vil gå over flere skoleår, og slik vi kan se det nå er det spesielt elevene i to bygg som vil
berøres sterkt. Ut fra de tegningene som foreligger, ser vi det ikke som forsvarlig å drive undervisning
i 1., 2. og 3. klasse. Blant annet vil uteskole i 1. klasse ikke kunne gjennomføres. Barna vil daglig bli
utsatt for støy, vibrasjoner og lydforurensing over tid. Anleggsarbeidet vil forstyrre undervisningen i
stor grad og forutsetningene for læring vil bli helt annerledes, om ikke umulig.
Uteområdene i skogen og mot jernbanetraseen vil bli sterkt påvirket i anleggsperioden. Disse
områdene brukes til undervisning i flere fag, til lek og fysisk aktivitet i mange timer hver dag.
Skolens vurdering er at dersom undervisningen skal kunne foregå i dette bygget med tilhørende
uteområder, må skjermingstiltakene være optimale. Det kreves at dette blir prioritert i
reguleringsplanen. Skolen må få beskjed i god tid slik at det eventuelt blir mulig å skaffe andre lokaler
og uteområder dersom god nok skjerming ikke er mulig.

Valg av løsninger
Trasevalget vil, uavhengig av løsning, påføre Steinerskolen et stort kvalitetsmessig tap. Hvordan dette
vil se ut i praksis med tanke på støy, vibrasjoner og andre plager vet vi ikke med sikkerhet før det
hele er i drift. Det unike og fredelige uteområdet, som i sin tid var viktig for at vi valgte stedet for
skolen, vil bli endret for alltid.
Slik skolen ser det, vil en miljøkulvert være et helt nødvendig avbøtende tiltak. Lengden på denne
kulverten vil også være avgjørende for fremtidig verdi av skolens beliggenhet. Også jernbaneverkets
egne utredninger peker på at skolen vil bli sterkt berørt, og i en fagrapport anbefales det klart at det
bør bli en kulvertløsning forbi skolen. Ideelt sett burde denne kulverten strekke seg fra Åkersvika og
opp til Rudolf Steiners veg.
I behandlingen av kommunedelplanen den 22.06.16, fattet Kommunestyret i Stange følgende vedtak
(utdrag):

Stange kommune vil i forbindelse med Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan i
tillegg fremme og understreke følgende:
1. Miljø kulvert:
Kulverten ved Steinerskolen er anbefalt som et avbøtende tiltak men ikke tatt med i
planforslag som legges ut på høring. Kommunestyret vil sterkt understreke behovet for
kulvert og viser også til Planutvalgets tidligere vedtak fra 3. mai og den 2. februar, der
utvalget understreket dette behovet sterkt.

Konklusjon
Skolen oppfatter det som avgjørende for skolens framtid at de samlede og entydige anbefalinger,
vedtak og opinionsoppfatninger om miljøkulvert legges inn som en klar premiss for videre
planlegging.
Det er også avgjørende for å lykkes med en god gjennomføring av tiltaket at jernbaneverket, i dialog
med skolen, snares mulig kan avklare arealer til bygging av planlagt nybygg. Dette må skje enten
gjennom justering av båndlagt areal eller ved tilbud om erstatningsareal.
Videre ber vi om en tidlig og tett dialog med jernbaneverket i den videre planleggingen for å sikre så
optimale forhold i gjennomføringsfasen som mulig.

Med vennlig hilsen,

Sabine Niebuhr
Leder på barnetrinnet
Steinerskolen på Hedemarken

Kopi til Stange kommune

Ottestad og Stange Grunneierlag
Stangevegen 1020
2335 Stange

13.september 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

InterCity-prosjektet høringsuttalelse KDP for strekningen Sørli

Brumunddal.

Viser til kommunedelplan for strekningen Sørli Brumunddal som ble lagt ut til offentlig ettersyn i
perioden 1. juli til 16. september 2016. Følgende merknad er felles for Ottestad og Stange Grunneierlag
og Stange Bondelag. Merknaden omhandler forhold knyttet til Dovrebanen i Stange kommune.
Merknad omhandler jordbruksfaglige forhold som må belyses i det videre planarbeidet. Deler av
merknaden er likelydende med merknad sendt ved høring av planprogrammet.
Stangebygda er en av de rikeste landbruksbygdene i hele landet. De naturgitte forholdene med kalkrike
bergarter fra kambrosilur gir næringsrik og fruktbar jord, dette har gitt grunnlag for bosettingen i området i
uminnelige tider. Det er de store, frodige og velholdte jordbruksområdene som gjør at området er
klassifisert som et viktig kulturlandskap. Disse omgivelsene er ikke rene kulisser, men de danner
grunnlag for betydelig verdiskapning gjennom matproduksjon og videre foredling av råvarene. For at
området skal opprettholde sin attraktivitet som kulturlandskap og spiskammer er det viktig at utbyggingen
tar hensyn til landbrukets betydning.
Konklusjonen i konsekvensvurderingen for naturressurser viser at dobbeltsporet gjennom Stange har
svært stor negativ virkning. Dette gjør at både utbygger og myndigheter må ha stort fokus på
landbruksfaglige forhold i det videre planarbeidet. Dobbeltsporet vil gi store varige arealbeslag og
gjennom anleggsperioden vil enorme landbruksarealer være beslaglagt som anleggsområder. Vi mener
at Jernbaneverket må vurdere hvilke avbøtende tiltak som gir minst ulempe med tanke på de samlede
arealbeslag og for den enkelte grunneier.

Vi mener at utbygger må sette av ressurser til oppfølging av forhold knyttet til landbruket i
planleggings- og byggefasen for ny jernbane. Denne ressursen bør tilknyttes Hedmarken
landbrukskontor i en prosjektstilling.
Hver enkelt landbrukseiendom må så raskt som mulig etter vedtak av KDP få en ny
landbruksfaglig gjennomgang (Gårdsregistrering del II). Denne gjennomgangen foreslås
gjennomført som et samarbeid mellom landbruksfaglig kompetanse fra Hedmarken
Landbrukskontor, grunneier og utbygger (Grunneierlaget og Bondelaget kan også bidra i
prosessen).
Grunneierlaget, Stange Bondelag, Hedmarken landbrukskontor og utbygger bør revidere
den sjekklisten som tidligere er brukt på landbrukseiendommene for å kunne gjøre en ny
gjennomgang av de berørte landbrukseiendommene. Den reviderte sjekklista samt
eksisterende registreringer må legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet.
Denne gjennomgangen må også gjennomføres på eiendommer i tilknytning til
traseen(influensområdet) der disse kan bli påvirket av valgte løsninger. Dette gjelder
f.eks ved omlegging av bekker og endring i vannføring.
Alle grunneiere må få tilgang til lengdeprofiler og tverrprofiler for sine eiendommer i en
målestokk som gir god lesbarhet. Lengdeprofilene bør være 1:1000 i A1 og tverrprofilene
bør være i 1:100 i A1 med profiler hver tiende meter.
Det bør i denne kartleggingen legges særlig vekt på muligheter og utfordringer som
anleggsfasen medfører på den enkelte eiendom.
Det gjøres oppmerksom på at eksisterende jordsmonnskart har vist seg svært mangelfullt
for deler av Stange kommune. Grunneierlaget er kjent med at det i 2014 er gjort nye
kartlegginger av jordsmonnet i deler av kommunen, men resultatene fra kartleggingen er
ikke tilgjengelig

Det må gjøres en kartlegging av matjorddybde på den enkelte eiendom, dette kan gjøres
i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene.
Sjekklista og tidligere registreringer må gjøres tilgjengelig for grunneier i forkant av
gjennomgang på eiendommen.
Vi mener at er det svært viktig at dagens trasé fjernes etter at anlegget er ferdigstilt og at den
tilbakeføres til landbruksareal.
Dagens jernbanetrasé må saneres for å unngå at arealer oppstykkes
Stange er ei viktig landbruksbygd, og det er en målsetning at produksjonsevnen i
området ikke svekkes. Dette er også viktig med hensyn til annet næringsliv i kommunen
som er tett knyttet til primærnæringen.
Fjerning av gammel trasé bør også vurderes ut fra hensyn til landskapsbilde og helheten
i kulturlandskapet.
Stange Vestbygd er et helhetlig kulturlandskap og en ny jernbanetrasé vil være en
barriere i dette landskapet, og føre til fragmentering av området. For å unngå en større
fragmentering av kulturlandskapet må dagens trasé tilbakeføres til landbruk.
Matjord som fjernes i den nye linja kan flyttes inn i dagens jernbanetrasé for å reetablere
landbruksareal her.
Det må foretas miljøundersøkelser av traseen for å klargjøre hvordan evt. forurensning
skal håndteres. På prinsipielt grunnlag må det være forurenser som betaler for
opprydding.
Grunneierlaget mener at Statsråd Kjetil Solvik Olsens svar (datert 18.5.2016) på
spørsmålet fra Stortingsrepresentant Knut Storberget må tillegges stor vekt i det videre
arbeidet
Ved eventuell omlegging av Brenneribekken må denne legges ned på nivå under jernbanen og
ikke etableres oppe på terreng ovenfor jernbanetraseen.
Vi er kritiske til å etablere bekken oppe på dagens nivå da det vil være stor risiko for at
vann vil finne nye veger og trenge ned i jernbanetraseen med de enorme konsekvensene
det vil måtte ha. Vi kan ikke se at risikoen og eventuelle konsekvenser ved å etablere en
bekk på et høyere nivå enn jernbanen er utredet i denne planfasen.
Ved å legge bekkeløpet ned på nivå under jernbanen vil det heller ikke være tilsvarende
store behov for arealbeslag av dyrket mark.
Vi ønsker at det legges opp til bruk av støttemurer der hvor traseen ligger tungt i terrenget for å
redusere det varige beslaget av dyrket mark.
Vi ønsker at den framtidige driftsvegen langs Dovrebanen og driftsveger for landbruket langs
traseen ses i sammenheng. Sambruk vil redusere behovet for parallelle veger og det totale
arealbeslaget.
Vi er fornøyd med at JBV ikke trenger gjennomgående driftsveger på hele strekningen.
Det må likevel legges opp til tett dialog mellom grunneierne og JBV med tanke på best
mulig utnyttelse av driftsveger for landbruket og ny jernbane
Eiendommer som deles som følge av traseen må få tilstrekkelig tilgang til
overganger/underganger for å unngå driftsulemper.
Over- og underganger må dimensjoneres slik at de tilfredsstiller kravene til
framkommelighet for dagens store landbruksmaskiner. Vegbredde for slike over-,
underganger må være minimum 6 meter og med frihøyde minimum 4,5 meter.
Vi mener at anleggsveger og framtidige driftsveger i hovedsak skal være sammenfallende for å
unngå større strukturskader på dyrka mark.
Vi mener at massehåndtering i anleggsfasen skal foretas på en skånsom måte. Alle jordsjikt må
ivaretas (ikke blanding av A- og B-sjikt ved mellomlagring/oppranking).
Skader og ulemper på eiendom, dyr og avling i anleggsfasen må belyses gjennom det videre
planarbeidet. Herunder forhold som støy, støv, forurensing og rystelser fra anleggsaktiviteten.
Det må stilles krav til at anleggsområdet skal gjerdes inn
Der hvor eiendommer deles i anleggsperioden må grunneier få tilgang til å drifte sine
arealer gjennom hele denne perioden. Dette gjelder også tilgang til beiter. Hvordan JBV

ser for seg at dette løses må framgå av faseplaner. Disse faseplanene må utarbeides på
gårdsnivå.
Vatningsanlegg som berøres i anleggsperioden må være operative gjennom hele fasen.
Strukturskader utover anleggsperioden må håndteres av utbygger. Jernbaneverket må
avsette penger i sine budsjetter til å kunne håndtere slike senskader uten at dette går ut
over grunneier som opplever slike skader.
Det forutsettes at utbygger håndterer jorda på en måte som ikke bidrar til spredning av
plantesykdommer, herunder blant annet floghavre.
Det må gjøres støyberegninger for å vurdere støybelastningen gjennom
anleggsperioden. Kravene i T-1442/2012 må overholdes gjennom anleggsperioden.
Drenering/uttrekk/stikkrenner/vanningsanlegg gjennom framtidig trasé må etableres slik at det
ikke medfører framtidige driftsulemper for landbrukseiendommene i området.
Det må etableres kummer som muliggjør tilkobling på hver side av traseen.
Tilstrekkelige rørdimensjoner for å håndtere framtidige behov og endringer i
klima/nedbørshendelser.
Stikkrenner må ha tilstrekkelig dybde for å tilfredsstille framtidige behov.
Rettighet til drift og vedlikehold av kummer og stikkrenner må avklares i planarbeidet.
Flere gårder har vatningsanlegg som i dag er tilknyttet Brenneribekken. Hvis bekken
legges om slik at dagens vannkilde endres/reduseres må de grunneierne som berøres få
en alternativ forsyning med tilsvarende kapasitet.
Tur- og skiløyper gjennom framtidig trasé må etableres slik at det ikke medfører nye driftsulemper
for landbrukseiendommene i området.
Det vil være nødvendig å gjennomføre kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeidet.
Vi mener at arbeidet må planlegges på en slik måte at man unngår sjakting og større tiltak på
dyrka mark i vekstsesongen.
Viltover-/underganger må etableres i områder med registrerte vilttrekk, det bør gjøres en
kartlegging av vilttrekk langs hele traseen.
Det skal etableres sikkerhetsgjerder langs traseen. Disse gjerdene må også fungere som
avgrensning mot beitearealer uten at grunneier påføres ytterligere gjerdeplikt.
Vedlikehold av gjerder er Jernbaneverkets ansvar
Det er ønskelig med dialog mellom grunneierlag og utbygger for å finne gode løsninger for
massehåndtering og evt. kunne tilby områder for større og/eller mindre massedeponier der dette
er hensiktsmessig.
Vi mener at dette prosjektet er av et slikt omfang at utbygger/myndighetene bør sette i verk ett
større arbeid med tanke på hvordan man på en optimal måte skal håndtere dyrket mark i
anleggsfasen, dette for å unngå skader og reduserte avlinger i etterkant av anlegget. Et slikt
arbeid vil kunne være med på å sette standarden for andre samferdselsprosjekter.
Vi anbefaler at man vurderer makeskifte og tilbud om erstatningsjord i størst mulig grad. Skog bør
også vurderes som mulig erstatning. Det bes om at JBV posisjonere seg i forhold til strategiske
oppkjøp av eiendom.
I forbindelse med anleggsarbeidene må man se på muligheten for å samordne infrastrukturtiltak
langs jernbanen. Kabler og røranlegg må i hovedsak legges i det som blir offentlige trafikkarealer
da slik anlegg svært ofte er til hinder for bruk og vedlikehold av dyrket mark.
Vi mener at man gjennom grunnervervet må vurdere jordas produksjonsevne og potensial
framfor en vurdering av hva som dyrkes på arealene. Jordbruksarealene i området er blant
Norges beste og grunnervervet må ta hensyn til dette.
Nydyrking på den enkelte eiendom kan være aktuelt for å opprettholde produksjonen.
Det er viktig å benytte seg av den lokalkunnskapen som den enkelte grunneier, Stange Bondelag
og Hedmarken landbrukskontor representerer ved utarbeidelsen av konsekvensutredningen.

Tillitsvalgte fra grunneierlaget vil delta under befaring på hver enkelt eiendom for å sikre en
effektiv gjennomgang av spørreskjemaet og likebehandling. Det må ytes vederlag for denne
bistanden.
Landbrukseiendommer blir til gjennom generasjoner, og driftsforhold på gårdene endres over tid.
Traseen for den nye Dovrebanen vil bli liggende i mange generasjoner framover. Grunneierlaget
vil derfor presisere at JBV må vurdere forholdet til landbruket i et langsiktig perspektiv, for å
unngå at utviklingsmulighetene på gårdene reduseres.

Med hilsen

Olav Vold (Styreleder grunneierlaget)(sign)

Kopi:
Stange kommune

Thor L. Løken (Leder Bondelaget)(sign)

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no
Kopi til:
Stange kommune
Postboks 214
2337 Stange
post@stange.kommune.no (att: Ingeborg Storbæk)

Ottestad, 13.09.2016

Saksnr. 20167050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor SørliBrumunddal
Bakgrunn
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Arstad skole (1.-7. trinn) ønsker å gi en uttalelse til
konsekvensutredningen i kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal.
Drøfting
FAU ved Arstad skole er innforstått med at utbygging av dobbeltsporet på Dovrebanen er avgjørende for
videreutvikling av Innlandet som region. Vi ser at Jernbaneverkets anbefalte trasé 2A vil skåne området rundt
selve Arstad skole mer enn ved alternativ trasé 1A. Det er imidlertid uheldig at trasé 2A passerer så nær et
annet skolemiljø i bygden, Steinerskolen. Våre barns skolevei og lokalmiljø er også i dette området, og vi er
svært bekymret med tanke på utemiljøet. Vi ser at jernbanetraséen har svært mange negative konsekvenser
for tettstedet Ottestad. Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Arstad ber derfor om at det settes inn tilstrekkelige
avbøtende tiltak for å motvirke disse konsekvensene.
Vi krever en miljøkulvert med lokk mellom Nordstad og Steinerskolen. Lokket på kulverten må være langt nok
til å verne nærmiljøet. Argumentene for en slik miljøkulvert med lokk akkurat her er mange. Det er mye
ferdsel og aktivitet i det tettbebodde området i Sandvika i dag. Storparten av Arstad skoles elever bruker
området som skolevei og fritidsområde til lek. En åpen jernbanetrasé av foreslått dimensjon vil fysisk splitte
nærmiljøet vårt i to. En kulvert med lokk er helt nødvendig for å ikke forringe utemiljøet for barn og voksne
fullstendig.
Støy er vår andre, store bekymring. Vi har levd med jernbane i Sandvika i mange år, og vi ser godt for oss hva
det innebærer når det nå blir dobbeltspor. Når avstand mellom skole og støykilde blir så liten som ved
foreslått trasé i Ottestad, forventer vi svært stor grad av skjerming. Dette kan en kulvert med lokk løse.
Vi er også alvorlig bekymret for sikkerheten til våre barn når et dobbeltspor plasseres midt i leke- og
ferdselsområdene deres. Vi ser for oss at de vil ta seg inn på sporområdet og utsette seg for fare dersom det
ikke er skjermet bedre enn ved foreslåtte tiltak. Igjen; en kulvert med lokk vil løse utfordringen.
Det er viktig at Jernbaneverket forstår at Ottestad med Sandvika er et tettsted i enorm vekst, og at det ikke
kan sammenlignes med områder i Stange forøvrig. Konsekvensutredning av Stange generelt har slått galt ut
for oss. Ottestad med Sandvika er, i motsetning til andre områder i Stange, preget av utbygging med
fortetting og svært stor tilflytting. Området er attraktivt med sin nære beliggenhet til Hamar. Om noen år vil
rundt 10 000 innbyggere ha sitt bosted og/eller sin skolevei i nær tilknytning til jernbanetraséen. For Ottestad
vil en kulvert med lokk ha alt å si.

Vi har nylig blitt orientert om et tredje spor, ventesporet, der godstog skal stoppe, vente og kjøre i gang igjen.
I Norge kjenner vi ikke godt nok til konsekvensene for luftforurensing i form av metall- og svevestøv i
forbindelse med kjøring på et slik spor i nærheten av barns uteområder. Vi ønsker derfor mest mulig av dette
støvet begrenset inne i en kulvert, slik at ikke støvet når skolens uteområde som bare er noen meter unna.
Det knytter seg også mye bekymring til utbyggings- og anleggsperioden. Vi i Arstad FAU krever at
Jernbaneverket gjør sitt ytterste for å sikre at barn og voksne kan ferdes trygt i Ottestad. Vi ber om at
anleggstrafikk ikke legges til lokale veier som hindrer tilkomst til hjem og skole, men at det i stedet bygges
midlertidige avlastingsveier på dyrket mark. Videre forventer vi at arbeidet legges til vanlig arbeidstid, og at
ikke elevenes boligområder rammes av støy på kveldstid og nattestid i anleggsperioden.
Konklusjon
Foreldrerådet ved Arstad barneskole forventer at Jernbaneverket reduserer konsekvensene for
skoleområdene i Ottestad ved å legge inn en lengst mulig nærmiljøkulvert med lokk ved Steinerskolen.
Vi forventer også at Jernbaneverket gjør nødvendige tiltak i anleggsfasen knyttet til sikkerhet, tilkomst og
støyskjerming.
Etter fullmakt
Randi Elisabeth Hagen (FAU-representant) og Guri Bjørke (FAU-leder)
FAU Arstad skole
arstad.fau@gmail.com

Lærerkollegiet ved
Steinerskolen på Hedemarken
Rudolf Steiners Veg 26,
2312 Ottestad

Stange 15.9.2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Kopi:
Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Høringsuttalelse kommunedelplan IC Sørli - Brumunddal
Innledning
Den planlagte jernbanetraseen gjennom Bekkelaget nord ligger svært tett
inntil Steinerskolen på Hedemarken. Bygging av jernbanetrasé kommer til
å påføre Steinerskolens elever og ansatte store belastninger, både i
båndleggingsperioden, i anleggsfasen og etter ferdigstillelse. Spesielle
hensyn og kompensasjoner, samt tett oppfølging og løsningsorientert
samarbeid er nødvendig i alle faser, for å ivareta elever og ansatte.
Steinerskolen på Hedemarken er et stort skolekompleks som består av en
barnehage med fem avdelinger, grunnskole, ungdomsskole og
videregående. I tillegg har skolen en egen helsepedagogisk avdeling, med
elever på alle årstrinn, for elever med spesielle behov. Skolen er i vekst
og har venteliste på flere klassetrinn. En steinerpedagogisk barnehage
med fem avdelinger ligger i forlengelsen av skolens område inngår som en
del av skolekomplekset.
Steinerskolens lærerkollegium er svært bekymret for at skolens
uteområde skal forringes av støy, støv og vibrasjonsplager. Vår
pedagogikk stiller særlige krav til uteområdenes kvalitet. En del av
undervisningen gis utendørs og skolegården er en sentral læringsarena. I
første klasse har elevene uteskole hele året og tilbringer det meste av
skoledagen ute.
Vi krever derfor at spesielle hensyn tas for å minimere støyplager i
anleggsfasen, samt at området sikres og skjermes i tilstrekkelig grad, slik

at situasjonen blir tilfredsstillende både i byggeperioden og etter
ferdigstillelse, både innendørs og utendørs.

Før utbygging
På grunn av stor pågang av nye elever har skolen begynt planleggingen
av et nytt bygg på skoletomta. Det mest aktuelle stedet for nybygget var
tett på den nye traseen. Dette er dermed ikke lenger en aktuell
plassering. Planleggingen av et nytt skolebygg har nå stanset opp i
påvente av avklaringer rundt jernbanesporet.
Som en følge av utbygging av ny jernbanetrasé vil vi trolig ikke kunne
drive undervisning i alle bygg i anleggsfasen. Særlig vil 1., 2., 3. klasse og
videgående bli berørt. Etableringen av ny jernbanetrasé setter skolen i en
svært vanskelig situasjon, hvor vi frykter at vi hverken kan imøtekomme
etterspørselen etter nye elevplasser eller sørge for en forsvarlig
romsituasjonen for våre elever i anleggsfasen.
For å unngå dette er det nødvendig at skolen får gjennomført en utvidelse
av bygningsmassen før anleggsfasen begynner. Vi ser for oss at skolen får
tilgang på nye arealer i forlengelse av den eksisterende skoletomta, slik at
det blir mulig med en gunstig tomteutvidelse, der skolen kan tilføres nye
landskapsmessige, romlige og bygningsmessige kvaliteter. Dette ville i
noen grad kunne kompensere for de store kvalitetsmessige tapene skolen
påføres ved jernbaneutbyggingen. Vi ønsker vi en tett og åpen dialog om
plasseringen av et nytt skolebygg slik at prosessen med å oppføre et nytt
bygg raskt kan bli igangsatt.

I anleggsfasen
Ut ifra det fremlagte materialet vurdere vi at skolens videregåendebygg,
som også inneholder en sal som brukes av alle skolens elever, ikke vil
kunne benyttes i anleggsfasen. Bygget for 1., 2., 3. klasse og
helsepedagogisk skole kommer også til å berøres i sterk grad i
anleggstiden. Elevene i 1.klasse, som har uteskole på østsiden av bygget
risikerer å få sitt aktivitets- og læringsområde rasert av støy. De andre
60-70 elevene i dette bygget bruker også det sørøstvendte uteområdet til
lek og fysisk aktivitet mange timer hver dag. Vi mener at dersom
undervisningen skal kunne foregå i dette bygget med tilhørende
uteområde må skjermingstiltakene være optimale. Det innebærer at
denne saken prioriteres i reguleringsplanen, slik at skolen får tid til å
eventuelt å skaffe andre lokaler og uteområder dersom fullverdig
skjerming ikke er mulig.

Miljøkulvert
Den fredelige og samtidig sentrale beliggenheten og de landskapsmessige
kvalitetene som gjorde at skolen ble etablert her vil for alltid bli endret.
For å sikre at skolen også i framtiden kan tilby barn en god skolehverdag,
og de ansatte en godt arbeidsmiljø, er det helt avgjørende at de
avbøtende tiltakene blir så gode som overhodet mulig. En miljøkulvert vil
være et absolutt nødvendig avbøtende tiltak. Lengden på denne kulverten
vil være avgjørende for skoleområdets fremtidige kvalitet. I fagrapporten
«Nærmiljø og friluftsliv» (Statens vegvesen) anbefales det at traseen
legges i kulvert forbi Steinerskolen:
Som del av alternativ 2a anlegges det lokk/ kulvert over dobbeltspor på
hele strekningen mellom Nordstad og frem til forbi Steinerskolen, slik at
jordene fortsatt enkelt kan brukes av skolen seinhøstes og vinterstid
Vi viser til at også kommunestyret i Stange har gitt klar tilbakemelding om
krav til miljøkulvert forbi Steinerskolen i kommunedelplanen:
Kulverten ved Steinerskolen er anbefalt som et avbøtende tiltak men ikke
tatt med i planforslag som legges ut på høring. Kommunestyret vil sterkt
understreke behovet for kulvert og viser også til Planutvalgets tidligere
vedtak fra 3. mai og den 2. februar, der utvalget understreket dette
behovet sterkt. (22.06.16)
Byggingen av miljøkulvert er også avgjørende for skolens forbindelse til
nærområdet, både med tanke på god tilgjengelighet for elever fra
lokalmiljøet og med tanke på bruk av nærområdene i pedagogisk
sammenheng. Dette fremgår tydelig av saksfremlegget til
kommunedelplanen:
For nærmiljøene til særlig skoler og fritidsanlegg i Ottestad, men også
rekreasjonsområder og boligområder, er det knyttet bekymring også til
den permanente driftsfasen med ferdig utbygd jernbane. Krav om
miljøkulvert har vært tydelig uttrykt både fra politisk hold og berørte
nærmiljøer.
(…) Tiltaket ligger svært nær Steinerskolen. På dette punktet er det tre
spor som i kombinasjon med en dybde på 12,5 meter utgjør et massivt
inngrep i terrenget tett på et læringsmiljø der også uteområdene er en
viktig arena.
(…) Ved å innlemme anbefalte utstrekning av kulvert allerede ved vedtak
av kommunedelplan, vil det spare lokalmiljø og skolemiljøer for mye
usikkerhet. En kulvert av dette omfanget kan dekke ulike behov, noe som
bør være tema i videre utrednings- og planarbeid. (7.6.16)

Oppsummering
På bakgrunn av den uholdbare situasjonen steinerskolens elever og
ansatte blir satt i, ved at jernbanetraseen legges så tett opp til våre
eksisterende bygninger og vårt uteområde, forventer vi at det tas særlige
hensyn til skolen i alle faser, både før, under og etter bygging av ny
jernbanetrasé.
Vi ønsker oss et tett og løsningsorientert samarbeid om etablering av nytt
skolebygg og utvidelse av skoletomt før anleggsfasen begynner.
Vi ber om at særlige hensyns tas med tanke på skjerming og sikring under
anleggsfasen, samt beskjed i god dersom fullverdig skjerming ikke er
mulig, slik at vi får mulighet til å gjøre nødvendige omrokkeringer.
Vi krever en miljøkulvert av tilstrekkelig lengde som ivaretar behovet for
sikring, støyskjerming og tilgang til nærområdene for våre skoleelever og
ansatte, slik at skolens unike verdier kan sikres inn i framtiden.

På vegne av alle medarbeidere ved Steinerskolen på Hedemarken, med
vennlig hilsen

Vilde Stabel

JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD
2322 RIDABU
TLF: 62 55 53 10
HEDMARK@JORDVERN.NO
WWW.JORDVERN.NO

Kopi: Stange kommune, pb 214, 2336 Stange

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal,
Stange kommune
Jordvernalliansen i Hedmark merker seg at framlagt plan fører til et stort beslag av høyproduktive jordbruksarealer i
Stange. Infrastrukturutbygginger bør i utgangspunktet legges til eksisterende traseer for å minimere arealbeslag og
arronderingsulemper. Vi erkjenner like fullt at for østlandsområdet i sin helhet er utbygging av høyhastighetsbane
viktig. Vi anser jernbanetransport som en mindre arealkrevende transportform enn vegtransport, og ser derfor at
utbygging av moderne og konkurransedyktig bane samla sett og over tid som regel sparer nedbygging av matjord.
Siden kurvaturen på eksisterende bane gjennom Stange ikke er forenlig med høyhastighetsbanens krav til
kurveradier, vil vi akseptere det framlagte forslaget til trasé.
Vi mener at den foreslåtte traseen 2A kan aksepteres. Når det gjelder de uunngåelige inngrep i jordbruksarealene
har vi følgende merknader:
Planen må ta inn en bestemmelse om at jernbanegrunn som etter omlegging ikke lenger er i drift, må tilbakeføres
til jordbruk.
Planen må innta som prinsipp at dype skjæringer over dyrka mark konstrueres på måter som minimerer
arealbeslaget. Kommende reguleringsplaner vil måtte spesifisere på hvilke skjæringsdyp det skal bygges
betongtrau, eventuelt kulvert. Vi anser at utslaking av skjæringer, slik det er beskrevet i fagrapport til planen, ikke
er forenlig med god jordbruksdrift.
Planen må begrense det midlertidige arealbeslaget. Et midlertidig arealbeslag av fulldyrka jord på 818 da bare i
Stange er ikke akseptabelt. Det må søkes etter løsninger i byggeperioden som krever mindre areal, både til
deponiplasser og riggplasser. Det må videre nedfelles som prinsipp at landbruksrådgivningen og grunneiere skal ha
avgjørende innflytelse på metoder og tidspunkt for reetablering av midlertidig beslaglagt kulturjord, for å unngå en
langvarig forringelse av jorda. Det er også viktig å ta vare på jord som må fjernes, og søke å finne nye
dyrkingsområder i samråd med, og som ivaretar den enkelte grunneier, på en slik måte at dette fører til rettferdige
og naturlige arronderinger.

JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK
HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD
2322 RIDABU
TLF: 62 55 53 10
HEDMARK@JORDVERN.NO
WWW.JORDVERN.NO

Planen anslår at arealbeslaget for omlegging av Brenneribekken i Ottestad kan bli på 109 da. Det kan ikke
aksepteres. Det må søkes løsninger som reduserer forbruket av dyrka jord betraktelig. Om nødvendig må deler av,
eller hele, bekken legges i rør under dyrket mark.

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

Lars Mæhlum

Esten Segbø Løvaas

JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK ER DANNET AV FØLGENDE ORGANISASJONER:
NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK – HEDMARK BONDELAG – HEDMARK NATUR OG UNGDOM – LO I HEDMARK – KOKKENES MESTERLAUG HEDOPP
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND I HEDMARK – HEDMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG – HEDMARK BYGDEKVINNELAG
INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET AVDELING HEDMARK/OPPLAND – HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER INNLANDET – NORGES MILJØVERNFORBUND REGION ØSTLANDET
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Høringsuttalelse for den Helsepedagogisk Steinerskolen på Hedemarken
Helsepedagogisk skole er et forsterket
spesialpedagogisk alternativ

skoletilbud ved Steinerskolen på Hedemarken. Den er et

for elever med spesielle behov og har tilbud fra 1.klasse til og med

videregående trinn. Skolen har pr. i dag 25 elever. Undervisningen

foregår i varierende

i enetimer, i små-grupper, og sammen med klassen de tilhører. Vi har en «skole i

gruppestørrelser,

skolen» modell og er eneste skolen med denne løsningen.
Den helsepedagogiske skolen er derfor et unikt tilbud, som gir barn og unge med spesielle behov
mulighet for å få et alternativt
læringsarenaer

undervisningstilbud.

enn i klasserommet.

Mye av undervisningen

Blant annet brukes skolens uteområde

foregår i andre
aktivt.

Våre elever har i enda større grad behov for trygge rammer og sikkerhet når vi oppholder
utendørs. Under anleggsperioden

vil det, på grunn av sikkerhetsmessige

oss

årsaker, være påkrevd med

tettere oppfølging av elever som ikke er i stand til å se alle konsekvenser av sine handlinger. Dette
fører til at elevene får innskrenket sin bevegelsesfrihet
og lærere. Enkelte typer aktiviteter
Også undervisningen
trasen

og dermed også økt belastning på både elever

som foregår utendørs vil i verste fall måtte avsluttes.

som foregår innendørs vil bli påvirket både under anleggsperioden

blir tatt i bruk. Bygget vårt vender ut mot jordet, der hvor trasen

elever er mer påvirkelig i forhold til forstyrrelser

og når

skal legges. Mange av våre

og støy. Enkelte har store konsentrasjonsvansker

har behov for skjerming i forhold til støy og andre forstyrrelser.
krevende for både voksne og elever å opprettholde

og

Dette gjør det uforsvarlig og svært

en god og forutsigbar

undervisning

i

klasserommene.
For oss er det derfor viktig med Miljøkulvert

for å sikre et like trygt og godt alternativt

skoletilbud

for

våre helsepedagogiske elever.
Vi er også en skole i vekst, og vi har til nå sett oss nødt til å avslå søknader fra elever på grunn av
plassmangel. Skolen har derfor et stort behov for et nybygg, og planleggingen av dette startet høsten
2015 med en arbeidsgruppe
Fremdriften

i kollegiet som kartla behov og mulig plassering av nytt bygg.

i dette arbeidet stoppet opp i påvente av avklaringer rundt jernbanesporet.

Det mest

aktuelle stedet for nybygget ser nå ut til å være uaktuelt på grunn av nærheten til jernbanen
båndleggingsarealet.

og

Dette setter skolen i en kritisk situasjon med hensyn til skolens behov for

undervisningsrom.
Skolens vurdering er at nytt bygg må ferdigstilles før båndleggingsperioden

er over. Dette medfører

igjen at det snarest må avklares hvor dette bygget skal stå. Enten må foreslått
og tilpasses slik at det blir mulig å gjennomføre
trenge nytt areal som kompenserende

båndlagt areal endres

bygging ut fra skolens planer. Alternativt

og/eller avbøtende tiltak slik at planlegging og gjennomføring

av nytt bygg eventuelt også utearealer kan starte så snart som mulig.
Vennlig hilsen
Kristin Stavenes
I erier fnr rien Helsepedagnejske

tr
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Høringsuttalelse kommunedelplan
Trasévalg for jernbane i Ottestad/ Bekkelaget

Fra Videregående trinn ved Steinerskolen på Hedemarken
Innledning
Det foretrukne trasevalget for jernbaneutbyggingen Bekkelaget nord vil få store og alvorlige
konsekvenser for vår videregående skole. Vårt skolebygg ligger bare noen få meter fra den planlagte
traseen.

Anleggstiden
Skolebygget til videregående trinn ligger bare noen få meter fra der nærmeste spor er planlagt. Ut fra
de tegningene som foreligger, virker det på ingen måte rimelig at vi skal kunne bruke bygget vårt som
undervisningslokale i anleggsperioden. Skolens vurdering er at det må skaffes et alternativt og
likeverdig undervisningsbygg for videregående trinn i anleggsperioden. Flytting fra ett
undervisningsbygg til et annet kan ikke skje innenfor eller i løpet av et skoleår fordi slik flytting er en
omfattende prosess som kan føre til vesentlige tap for elevene, både når det gjelder tid og kvalitet på
undervisningen. Alternativt undervisningslokale må altså være disponibelt for hele skoleår av gangen.

Valg av løsninger
Trasevalget vil, avhengig av løsning, kunne føre til et enormt kvalitetsmessig tap for vår videregående
skole. Vi er sterkt i tvil om bygget vårt vil kunne brukes som undervisningsbygg i fremtiden dersom
det ikke blir en miljøkulvert over sporet. Støy, vibrasjoner og kontinuerlig trafikk bare få meter fra
husveggen vil representere en vesentlig kilde til distraksjon for både elever og lærere. I vårt bygg
undervises også musikk og bevegelsesfag med levende musikk til. Både grunnskole- og
videregåendeklasser får slik undervisning i bygget. Kvaliteten i denne undervisningen vil gå kraftig
ned ved støy og distraksjoner utenfra. Dette er fag som krever ro, lytting og innlevelse.
Undervisningsbyggets beliggenhet og utforming er bevisst valgt og planlagt for å understøtte de krav
vi setter til god undervisning, til estetiske omgivelser og til trivsel for elever og lærere. En
jernbanetrase i kort avstand fra husveggen vil kunne medføre en klar kvalitetsforringelse av
undervisning, læring og trivsel.
Videregående trinn benytter seg av jordet til kroppsøvingsaktiviteter når jordet ikke er stengt av
landbruksmessige årsaker. Da vi ikke har gymsal på skolen og må leie Ottestadhallen, er jordet et
alternativ for bevegelse i nærområdet i vinterhalvåret.

Konklusjon
Videregående trinn ved Steinerskolen oppfatter det som svært viktig at de samlede og entydige
anbefalinger, vedtak og opinionsoppfatninger om miljøkulvert legges inn som en klar premiss for
videre planlegging.
I anleggsperioden må det skaffes et alternativt undervisningsbygg for videregående trinn.

Hanne M. Teigen
Leder for videregående trinn
Steinerskolen på Hedemarken

Kopi til Stange kommune
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Til jernbaneverket
Fra Ottestad Turstier org.nr. 986 224 270
Ottestad Turstier, kalt Ottestadstien, blir veldig mye brukt av turgåere for rekreasjon og derav
bedre helse. De naturskjønne omgivelser i et bølgende kulturlandskap gir mye til de som
benytter seg av dette tilbudet. Det er 18 grunneiere som har avgitt areal som er tilrettelagt for
vandring og noen strekninger er det muligheter for sykling.
I forbindelse med utbygging av dobbeltspor Sørli – Brumunddal vil den opparbeidede
Ottestadstien bli berørt. Det gjelder spesielt ca. 1 km nord for Ottestad stasjon og ved Nordstad
gård 15/1, uavhengig av linjevalg, vest eller øst for gårdstunet.
Vi tar til etterretning den endelige utformingen og hvor valget av dobbeltsporet skal gå. Det
anføres imidlertid at så langt stien blir berørt av utbyggingen, må det lages
erstatningsløsninger som avbøtende tiltak.
Vi ønsker lykke til med prosjektet og vi håper på god konstruktiv dialog med de beste løsninger
for begge parter.
Med vennlig hilsen
For styret i Ottestad Turstier
Sven Peter Sinnerud
Leder.

Høringsuttalelse kommunedelplan

Innledning
Det foretrukne trasevalget for jernbaneutbyggingen Bekkelaget nord vil ramme Steinerskolen med
sine ca.280 elever og ca.80 ansatte hardt. Steinerskolen er en privat virksomhet som er avhengig av
løpende ivaretakelse av attraktivitetsfaktorene for å kunne opprettholde elevgrunnlaget. I tillegg til
vårt ønske om å ivareta våre elever og ansatte på best mulig måte. Derfor er vi også bekymret for
selve driftsgrunnlaget for skolen, både i forhold til båndleggingsperioden, anleggsperioden, og i
forhold til valg av løsninger. Steinerskolen på Hedemarken er en skole som utmerker seg ved å
praktisere likeverd og inkludering i sitt daglige virke, noe som bekreftes gjennom at skolen nå i år er
nominert til Dronning Sonjas skolepris. Prisen deles ut til en skole som utmerker seg gjennom å
praktisere likeverd og inkludering. Skolen er nominert av Fylkesmannen i Hedmark.
Jeg representerer i denne forbindelsen Styret ved Steinerskolen på Hedemarken, hvor vi sitter med
det øverste økonomiske ansvaret for skolens virke. Vi er i den forbindelse meget bekymret for
påvirkningen utbyggingen kan ha på skolens økonomi og drift fremover.

Båndleggingsperioden
Skolen er i stor utvikling både innenfor Helsepedagogisk skole, grunnskole og den videregående
skolen, noe som medfører at skolen pr i dag har venteliste på elever som ønsker å begynne ved
skolen vår. Dette i sin tur gjør at skolen har store behov for utvidelse av den bygningsmessige
kapasitet i form av nybygg tilknyttet skolen. Skolen har hatt et arbeidsutvalg i gang i forbindelse med
plassering av nye bygg for skolen, men har avventet videre utvikling fra Jernbaneverket og
kommunen i forhold til dette. Behovene er i første omgang skolekjøkken, kantine og fagrom. Den
mest naturlige plasseringen av disse bygninger er i nær tilknytning til jernbanen og innenfor
båndsleggingsarealet. Dette setter skolen og skolens utvikling i en meget vanskelig posisjon, siden
behovet er akutt i forhold til at det må ferdigstilles før båndleggingsperioden er over.
I den forbindelse må beliggenheten av nytt bygg umiddelbart avklares. Dette må da gjøres enten ved
at båndlagt areal endres eller at skolen får tilgang på nytt areal som kompensasjon eller avbøtende
tiltak. Dette må gjennomføres snarest så planlegging og gjennomføring av nytt bygg og uteareal kan
påbegynnes og gjennomføres.
Anleggstiden
Skolen vil bli sterkt påvirket under anleggsperioden, spesielt bygget for videregående med tilhørende
felles sal for hele skolen, i tillegg til småklassebyggene og Helsepedagogisk skole. Både anleggstrafikk,
støy og endringer av området rundt vil påvirke disse i sterk negativ grad. I byggingsperioden må det
skaffes et alternativt bygg for Videregående og tilhørende sal, da dette bygget ligger så nær
jernbanen at undervisning og annen aktivitet i anleggsperioden ikke vil la seg gjennomføre.
Småklassene vil bli sterkt påvirket av både støy, støv og sikt i perioden, og her må det gjennomførings
tiltak i forhold til skjerming. Dette for å sikre våre elevers undervisning og skolehverdag på best mulig
måte.
Vi ber om at tiltak for dette prioriteres inn i reguleringsplanene allerede nå og utredes i forhold til
tiltak som kan iverksettes for å sikre skolens drift på best mulig måte. Dette må gjøres i god tid, slik at
skolen har anledning til både å planlegge og gjennomføre dette i god tid.

Trasevalg og løsning
Vi mener at det er helt avgjørende og nødvendig ved valg av løsning at jernbanen legges i
miljøkulvert gjennom hele området forbi skolen. Dette både for å skjerme skolen og dens virke i
tillegg til å bevare mest mulig av landskapet og området rundt. Området rundt skolen benyttes i stor
grad både av skolen og befolkningen, og det er viktig å opprettholde denne aktiviteten i størst mulig
grad.
Også jernbaneverkets egne utredninger peker på at skolen vil bli sterkt berørt, og i fagrapport
anbefales det klart at det bør opparbeides kulvertløsning forbi skolen.
I protokollen fra Planutvalget som ligger vedlagt saken som ble lagt ut på høring på Stange Kommune
sine sider, ble følgende vedtak fattet 14/6.
1. Miljø kulvert:
Kommunestyret stiller et tydelig krav om kulvert forbi Steinerskolen. Kulverten er anbefalt som et
avbøtende tiltak, men ikke tatt med i planforslag som legges ut på høring. Det krever kommunestyret
nå. Samtidig som vi viser til planutvalgets tidligere vedtak fra 3. mai og den 2. februar, der
planutvalget understreket dette behovet sterkt
Konklusjon
Skolens Styre oppfatter det som avgjørende for skolens framtid at de samlede og entydige
anbefalinger, vedtak og opinionsoppfatninger om miljøkulvert legges inn som en klar premiss for
videre planlegging.
Det er også avgjørende for å lykkes med en god gjennomføring av tiltaket at jernbaneverket, i dialog
med skolen, snarest mulig kan avklare arealer til bygging av planlagt nybygg. Dette må skje enten
gjennom justering av båndlagt areal eller ved tilbud om erstatningsareal.
Videre ber vi om en tidlig og tett dialog med jernbaneverket i den videre planleggingen, for å sikre
optimale forhold i gjennomføringsfasen.

Ottestad 15/9-2016

Børge Federley
Styreleder
Steinerskolen på Hedemarken

Jernbaneverket
Pb 4350
2308 Hamar
Kopi
Stange Kommune
Pb 214
2336 Stange

Dato
15. september 2016

Høringsinnspill kommunedelplan Stange kommune - dobbeltsporet jernbane - Inter
City utbyggingen Sørlie - Brummundal
Bakgrunn
Foreldrenes Arbeidsutvalg(FAU) ved Ottestad Ungdomsskole viser til kommunedelplan for Inter City
utbyggingen vedtatt av kommunestyret i Stange 22. juli 2016, og høringsfristen til Jernbaneverket fastsatt til
16. september 2016.
Drøfting
FAU Ottestad U-skole er tilfreds med JBVs foreslåtte trase gjennom Ottestad, og erkjenner at valget som
sådann ikke skaper store kontroverser i Ottestad. På mange måter var valget et valg mellom to onder, og vi
registrerer at hensynet til Ottestadhallen og skoleområdet til Ottestad U-skole og Arstad skole er en del av
begrunnelsen for valget av den vestre traseen.
Samtidig har FAUene ved Arstad, Steinerskolen og Ottestad U-skole uavhengig av endelig trase, i fellesskap
målbært behovet for tilstrekkelige avbøtende tiltak forbi det skoleområdet som tilslutt blir mest rammet. I
dette tilfelle en lengst mulig kulvertløsning med lokk forbi Steinerskolen. Nettopp for å redusere
konsekvensene av tiltaket og verne barnehagen, skoleområdet og nærmiljøet i Sandvika og Ottestad mest
mulig. Konsekvenser som vil medføre støy, støv, forurensning, en fysisk barriere for naturmangfoldet,
friluftslivet og en begrensning i bruk av området til jordbruk og alle typer aktiviteter. Med en lengst mulig
kulvert med lokk reduseres disse konsekvensene, og området vil igjen bli åpnet opp for naturlig bruk.
Sikkerhet er også et viktig moment, for uansett alle typer sikring vil barn og unge kunne ta seg inn på
sporområdet og utsette seg for fare. Spesielt med tanke på at det i Ottestad og langs traseen om få år vil bo
mere enn 10 tusen innbyggere. En kulvertløsning vil bida til å redusere faren for slike handlinger i tillegg.
Jernbaneverkets egen fagrapport for Friluftsliv- og nærmiljø beskriver også behovet for en lang kulvert i
området for å redusere konsekvengraden av tiltaket mest mulig. Samtidig mener vi at fagrapporten er lite
nyansert i fremstillingen av konsekvensgrad, da den beskriver konsevens av tiltaket generelt i kommunen, og
ikke diffrensierer mellom Ottestad og Stange forøvrig. Hadde konsekvensen av utbyggingen for Ottestad blitt
individuelt vurdert, ville konsekvensgraden av et tiltak av typen kulvert med lokk blitt enda tydeligere. Slik
det fremstilles nå endres ikke de negative konsekvensene med en kulvert nevneverdig, nettopp fordi
konsekvenen av tiltaket og utbyggingen er vurdert for hele Stange generelt. At en kulvert med lokk forbi
Steinerskolen reduserer konsekvensgraden av tiltaket betraktelig er vel hevet over enhver tvil.

Samtidig er konsekvensen av et tredje spor, eller ventesporet betydelig underkommunisert. Et ventespor vil
bety ytterligere en belastning på nærmiljøet når godstog skal stoppe, vente og kjøre i gang igjen på det tredje
sporet opp eller ned gjennom Ottestad. Samtidig er det i dag lite forskning på konsekvensene av metall- og
svevestøv så tett opp til et uteområde for barn og unge. Ved et føre var prinsipp synes det naturlig å få mest
mulig av dette støvet begrenset inne i en kulvert. Spesielt forbi et område hvor banehage og skole har sitt
naturlige uteområde bare meter fra traseen.
I utbyggings- og anleggsperioden forventer vi også at JBV reduserer konsekvensene mest mulig for nær-og
oppvekstmiljøet. Sikkerhet for barn og unge som på dag og kveldstid beveger seg frem og tilbake til skole,
kultur og idrettsaktiviteter MÅ ivaretas. Samtidig må befolkningen og nærmiljøet skånes mest mulig for
massetransport, sprengning og generel anleggstrafikk. Anleggstrafikk bør derfor foregå i utbyggingstraseen,
og ikke belaste nærmiljøet og lokale veier. Alternativt må det bygges avlastningsveier for masse og
anleggstrafikk over dyrket mark som senere kan fjernes og tilbakeføres til normalt bruk.
Konklusjon
Foreldrerepresentantene ved Ottestad Ungdomsskole forventer at nødvendige tiltak i anleggs- og bruksfasen
kommer på plass for å redusere konsekvensen av tiltaket mest mulig. Støyskjerming av hus, bygging av voller
og gjerder er nødvendige avbøtende tiltak som må på plass langs hele traseen uansett. Samtidig krever vi, på
lik linje med politikerne og kommunestyret i Stange, at Steinerskolen og nedre del av Ottestad og Sandvika
beskyttes med en lengst mulig nærmiljøkulvert. Sammenlignet med de tiltak som uansett må på plass, mener
vi dette er en billig investering og ivaretakelse av et skole- og nærmiljø som blir rammet hardt. Et slik tiltak vil
også bidra til å binde bygda sammen, og åpne opp området for friluftsliv og naturlig bruk. Traseen vil uansett
dele resten av bygda i to, og bety et enormt inngrep i nærmiljø, i lokalt landbruk og i natur- og
kulturlandskap.
Å svikte nå, og ikke ta tilstekkelig samfunnsansvar vil være en skandale. Manglende avbøtende tiltak vil bli
stående de neste hundre årsom et vitnesbyrd over storsamfunnets manglende evne til å ta tilstrekkelige
lokale hensyn. Vi ber derfor om at JBV som seriøs statlig samfunnsaktør tar oppvekst- og nærmiljøet i
Ottestad på alvor, og får nødvendige avbøtende tiltak på plass.
Etter fullmakt
Tore Ketil Stårvik
Leder FAU Ottestad Ungdomsskole.

Ragnhild Finden
Stangevegen 925
2335 Stange
Gnr./bnr. 60/1 og 60/4
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Kausvol, 14.09.16

Høringsuttalelse kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal
På garden Kausvol er det 300 da korn- og grønnsaksareal, og en tre-avdelingsbarnehage med 55 barn og ca
20 ansatte. Barnehagen er 15 år i år, og er en barnehage som bygger sin pedagogiske profil på utearealene
og gardstunet. Vi planlegger nå å bygge ut barnehagen og flytte avdelingene inn under ett tak. Vi bruker
størstedelen av tiden ute, og Holmen er vårt absolutt viktigste turmål. Det er en stor ulempe for oss at
jernbanen kommer i mellom tunet og Holmen, både i byggefasen og driftsfasen. Der har vi hatt vårt rolige
fristed, og en dobbeltsporet jernbane vil medføre både støy, visuell barriere og sikkerhetsproblematikk. Det
er spørsmål om vi blir nødt til å få avtaler med naboer for å lage nye turplasser, både midlertidig i byggefase
og mer permanent, da vi ikke på Kausvol har andre muligheter enn Holmen. Dette vil vi komme tilbake til.
Det er av største viktighet at dagens jernbanegrunn blir tilbakeført til jordbruk. Utbyggingen krever mye
dyrket areal, og vi må sikre at sporet som avvikles igjen blir dyrkbart. For oss vil det være helt uaktuelt og
stor ulempe å bli «innestengt» mellom to jernbanespor. Jeg har også spilt inn i møte med Jernbaneverket
som en mulighet at vegen som går fra Granheim til dagens jernbaneundergang kan tilbakeføres til Kausvol
som jordbruksareal. Det forutsetter vel at de på Granheim er interessert i å få sin veg ned mot Skjerden.
Grunnen til den vegen ble på 90-tallet avstått fra Kausvol til Jernbaneverket. Med en omdisponering av vegog banegrunn, vil Kausvol få en best mulig sammenhengende driftsenhet.
Det aller viktigste er å få en funksjonell driftsundergang for dagens og framtidas maskiner til
jordbruksarealer på vestsida av det nye sporet, samt at barnehagen må også ha en god tilgang til Holmen.
Jeg har sett en foreløpig illustrasjon av sporet slik det kan bli, og er bekymret over hvor høyt sporet kommer
over eiendommen, særlig skjæringen på mer enn 15 meter ved bekken. Det blir en stor barriere og en visuell
vegg mellom tunet og Holmen som vil endre sikten veldig i forhold til slik det er nå. For barna i barnehagen
vil dette endre deres opplevelse av å se og gå over til vårt mest brukte turmål. Vi må få god informasjon om
byggehøyder.
Byggefasen:
Vi må i alle deler av byggeperioden være tidlig og godt informert om hvordan utbyggingen forløper.
Holmen er barnehagens viktigste turmål, og som brukes flere dager i uka. Dersom vi må belage oss på lengre
tid uten å kunne bruke Holmen så blir det en vesentlig ulempe for oss som må løses med et
erstatningsområde. Da vil vi søke å få etablert et nytt turmål på naboens Næstenhaugen. En slik løsning vil
medføre kostnader for barnehagen, som må kompenseres gjennom utbyggingsprosjektet.

Sikkerhet, støv og støy; disse ulempene, samt sikkerhet for en barnehage må bli grundig utredet i
reguleringsplanen. Det vil være nødvendig å se våre planer i sammenheng med jernbaneutbyggingen, også
med tanke på eventuell støyskjerming.
Grøftesystem: Som alle grunneiere er vi også opptatt av at grøftesystemet undersøkes grundig og settes i
stand til å takle endrede vannveier etter en slik stor utbygging. Viser ellers til høringsuttalelse fra Ottestad og
Stange Grunneierlag.
Grunnavståelse og muligheter til makeskifte: For å sikre en optimal driftsenhet også for neste generasjon, er
makeskifte førstevalget. Jeg ser det som en god mulighet at gammel jernbanegrunn og den vegen kan
tilbakeføres til landbruk og slik kan være en del av makeskifte for eiendommen.

Med hilsen
Ragnhild Antonie Finden

SANDVIKA VEL
TILSLUTTET VELFORBUNDET
http://www.sandvikavel.no/

2312 OTTESTAD

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Sandvika, 15. september 2016

Høringsuttalelse InterCity – Dobbeltspor Ottestad
Sandvika vel i Ottestad viser til kommunedelplan for InterCity-utbyggingen vedtatt av
kommunestyret i Stange 22. juni 2016 og høringsfristen til Jernbaneverket satt til 16.
september 2016.
Velet er enig i at den foreslåtte vestre trasé 2A gjennom nordre del av Ottestad gir minst
ulemper for innbyggerne i Ottestad og Sandvika vels område, og dermed er det beste valget.
Når det gjelder avbøtende tiltak, mener Sandvika vel at det ikke er tilstrekkelig med en 150
meter lang kulvert ved boligområdene i Skolevegen. Med en åpen løsning vil traséen dele
nordre del av Ottestad i to, og gi unødige begrensninger i bruk av området for jordbruk og
innbyggernes aktiviteter. Et planlagt ventespor parallelt med dobbeltsporet øker belastningen
ytterligere.
Ottestad, og spesielt den nordre delen med Sandvika og Bekkelaget, er det mest befolkede
området i Stange kommune. Området har en stor befolkningsvekst med tilflytting av mange
barnefamilier. Trygghet, fravær av støy og et godt bomiljø er viktige verdier som denne
høringsuttalelsen ønsker å støtte opp om. Ved å lage en åpen løsning gjennom dette området
vil det som i dag fremstår som trygge friområder og lekeplasser ikke nødvendigvis være dette
i fremtiden.
Ottestad er et svært populært boområde. Nye utbyggingsområder etableres og det er en
fortetting av bebyggelsen i villaområdene. En åpen løsning kan være til hinder for at en slik
utbygging i området kan forsette av hensyn til sikre løsninger og skjerming mot støy. En
løsning med kulvert vil kunne gi en mye mer effektiv utnyttelse av arealene og legge bedre til
rette for et godt bomiljø tettere opp til traséen. I et langsiktig samfunnsøkonomisk perspektiv
fremstår derfor en åpen løsning som et kortsiktig og svært lite lønnsomt alternativ.

SANDVIKA VEL
TILSLUTTET VELFORBUNDET
http://www.sandvikavel.no/

2312 OTTESTAD

Traséen er foreslått nedsenket om lag 10 meter i kulvert i det aktuelle området. Et avbøtende
tiltak med lukket kulvert fra Norstad gård til Åkersvika vil redusere støynivået fra togtrafikk
på den nye traséen til et minimum.
Konklusjon
Sandvika vel mener at en kulvert fra Norstad gård og forbi Steinerskolen er helt nødvendig i
dette området. Vi slutter oss dermed til Stange kommunes fagrapport nærmiljø og KUhovedrapport, samt rådmannen i Stange kommunes oppfordring med vedtak i planutvalget
03.05.2016 som understreker et sterkt behov for kulvert forbi berørte skoler, barnehager og
boliger i området.

På vegne av styret i Sandvika vel

Anders W. Skumsnes, leder

Kopi:
Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Vidar Moen, sekretær

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

16.9.2016

Høring- Forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli-Brumunddal
1

Oppsummering

Jernbaneutbygging vil medføre store konsekvenser for idrettsparken. Slik eksisterende
planverk foreligger vil båndlegging av areal som er planlagt utviklet være en utfordring i
likhet med fremtidig areal-tap. Dette gjør det nødvendig å vurdere utvikling av hele
idrettsparken på nytt, noe som bør gjøres i en tidlig fase i samarbeid med Stange kommune
og Jernbaneverket. Dette for at sportsklubben kan opprettholde tidsplanen i utvikling av
idrettsparken uten å måtte vente på ferdigstillelse av jernbaneutbygging.

2

Utfordringer og muligheter

Jf. tidligere planer har sportsklubben et langsiktig perspektiv for utvikling av hele
idrettsparken. Bl.a. er følgende spilt inn i siste rullering av kommunedelplan:
1. Helhetsvurdering av hele idrettsparken med henblikk på parkeringsplasser,
publikumsarealer samt generell forskjønning av anlegget.
2. Videreføre ikke oppstartede eller ferdigstilte prosjekter i tidligere plan (tribuneanlegg
ved 11’erKG, framtidig treningsbane 7’er 60x40
3. Fotballhall
4. Oppgradering av skøytebanen
5. Oppgradering av dekke i ballbingen
6. Lokaler til lager i idrettsparken
Alle ovennevnte punkter vil være berørt av jernbaneutbyggingen.
Det er nødvendig med snarlig avklaring av hvilken innvirkning plan- og bruksperioden vil ha
på virksomheten til sportsklubben. Dette gjelder både for hvilket areal som blir båndlagt og
evt. permanent nedbygd, samt videre framdrift for planlagte prosjekter.
Som skissert over vil den planlagte jernbaneutbyggingen ha innvirkning på det meste av
idrettsparken planlagte utvikling. Foreløpig kan de se ut som om det er usikkerhet rundt
11’er gressbane som vil være krevende å håndtere for sportsklubben. Dette har årsak i flere
ting. Bl.a. er denne gressbanen i sin tid bygd med blant annet spillemidler som finansiering.
Det betyr at banen må være disponibel til det planlagte formålet. Hvorvidt dette vil påvirkes
under anleggsperioden er usikkert og en eventuell reduksjon av gressbanens areal vil

medføre flytting av aktivitet på denne banen til andre baner som allerede har lite ledig
kapasitet.
I tillegg har sportsklubben lenge planlagt bygging av en fotballhall. Båndlegging av areal gjør
det vanskelig med en hensiktsmessig plassering av hall uten å måtte gjøre større endringer
med evt. flytting av parkeringsplass e.l. Dette vil igjen medføre både et atskillig lenger
tidsperspektiv i tillegg til økte kostnader.
Det beskrives at det ved bygging av nytt dobbeltspor vil oppstå behov for arealer også
utenfor det ferdige anlegget: til rigg- og anleggsområder i tilknytning til selve
jernbaneanlegget, midlertidige og permanente vegomlegginger, midlertidige og permanente
deponiområder for masser. SSK er en av tre grunneiere av området øst for eksisterende
jernbanelinje. Det aktuelle arealet er tidligere planlagt med opparbeidelse av fotballbane
samt tribuneanlegg. Grunnet båndlegging og evt. annen bruk av område vil dette da ikke
kunne gjennomføres. Det vil ha stor innvirkning på sportsklubbens samlede areal, og vil
eventuelt medføre nødvendig omprioritering av areal internt i idrettsparken.
Det forutsettes at det ved et eventuelt rigg- eller anleggsområde i nær tilknytning til
idrettsparken, sikres egnet adkomst utenfor idrettsparkens område. Dette av hensyn til stor
aktivitet i idrettsparken. Dette vil imidlertid kunne løses ved den skisserte atkomstveien.
Avslutningsvis vil sportsklubben presisere at det er viktig å finne helhetlige gode løsninger.
Idrettsparken er sentral for hele kommunen, ikke bare tettstedsutviklingen i sentrum. I
tillegg er arealet i idrettsparken en del av en større helhet sammen med Stangehallen og
Stange videregående skole. Det bør være i alles interesse å sikre en fortsatt god bruk og
nødvendig utvikling av området, parallelt med planlegging og utbygging av jernbanen.

Vi imøteser nærmere dialog med Jernbaneverket og Stange kommune om videre utvikling av
idrettsparken innenfor gjeldende rammer.

Med vennlig hilsen

Stange Sportsklubb
Jan Tyrberget (sign.)
styreleder

Torild Jacobsen
styremedlem

Jernbaneverket
Pb 4350
2308 Hamar
Kopi
Stange Kommune
Pb 214
2336 Stange

Ottestad
14. september 2016

Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan
IC SØRLI - BRUMUNDDAL
Innledning
I kommunedelplanen IC Sørli – Brumunddal som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist
16. september 2016 har Jernbaneverket anbefalt en trase som går svært tett inn på Steinerskolens
bygninger og uteområder. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Steinerskolen på Hedemarken er
bekymret for konsekvensene dette vil få for skolens drift og utbyggingsbehov. Vi tar trasevalget til
etterretning, men understreker at tilstrekkelige avbøtende tiltak må legges inn i reguleringsplanen
for å sikre skolens videre drift.

Anleggsfasen
Anleggsarbeidet vil i sin helhet gå over flere skoleår, med ulik belastning på skoleområdet i
løpet av anleggsfasen. Ut fra de tegningene som foreligger nå er det spesielt to
undervisningsbygg som vil berøres sterkt; videregående trinn og bygningen der 1.-3.klasse
og Helsepedagogisk skole holder til. Vi frykter at det ikke vil være forsvarlig å drive
undervisning i videregåendebygget, bare noen få meter fra der nærmeste spor er planlagt. I
denne bygningen ligger også skolens største samlingsrom som brukes av alle skolens elever.
Skolens vurdering er at det må skaffes et alternativt undervisningsbygg for anleggsperioden,
da dette bygget etter all sannsynlighet ikke vil kunne brukes til undervisning under hele eller
deler av anleggsperioden.
Barnetrinnet og Helsepedagogisk skole vil også berøres kraftig i anleggstiden. 1.klasse drives
i stor grad som uteskole med sitt aktivitets- og læringsområde bekymringsfullt tett på
planlagt spor, med tanke på både støy, støv og sikkerhet. Disse elevene vil altså kunne
berøres av ulempene fra anleggsarbeidet hele dagen. De andre 60-70 elevene i dette bygget
vil ha en viss skjerming i innetiden, men de bruker også det mest berørte uteområdet til lek
og fysisk aktivitet mange timer hver dag. Skolens vurdering er at dersom undervisning skal
kunne foregå i dette bygget med tilhørende uteområde, må skjermingstiltakene være
optimale. Det er høyst nødvendig at denne saken blir prioritert i arbeidet med

reguleringsplanen slik at skolen får beskjed i nok god tid til eventuelt å skaffe andre lokaler
og uteområder, dersom god nok skjerming ikke er mulig.

Ferdig anlegg og konsekvenser - for skolen og nærmiljøet
Både Ottestad generelt og Steinerskolen spesielt vil få nærområdet sitt vesentlig endret
etter ferdigstilling av jernbaneanlegget. Hvis traseen legges i åpen skjæring vil et stort
nærmiljø i praksis bli delt i to. For Steinerskolens del vil dette påvirke hele skolehverdagen.
Tilgangen til naturområdene rundt begrenses. Både jordene rundt skolen som brukes til
skilek i vinterhalvåret, og de små skogsområdene som brukes til tur og uteundervisning, vil
bli så å si utilgjengelige i hverdagen. Støy og støv vil også forringe kvaliteten på skolens egne
uteområder. Der det også drives mye undervisning, i tillegg til frilek og pauser.
Vi vet ikke sikkert hvilke konsekvenser utbyggingen vil få, men vi mener det er god grunn til å
frykte at den vil kunne påføre Steinerskolen et stort kvalitetsmessig tap, i form av støy,
vibrasjoner og andre belastninger. Skolen har i alle år nyttiggjort seg av det unike fredelige
uteområdet, nærmiljøet og friluftsområdene rundt skolen i tråd med skolens pedagogiske
grunnsyn og plattform. Utbyggingen som nå planlegges vil endre miljøet rundt skolen for
alltid.

Valg av løsninger og avbøtende tiltak
Slik foreldrene ved Steinerskolen ser det, er miljøkulvert et helt nødvendig avbøtende tiltak.
Lengden på kulverten vil også være avgjørende for i hvilken grad konsekvensene av
trasevalget reduseres. I begrunnelsen for valg av trase legger jernbaneverket vekt på de
negative konsekvensene ved nærføring til skoler og flerbrukshall.
Nærføring til skoler, flerbrukshall og kulturminner på Arstad, mer omfattende
omlegging av Brenneribekken, og større fragmentering av jordene mellom Gyrud og
Tokstad, er også faktorer som medfører at variant Stange øst 56-1a gir noe mer
negative konsekvenser enn alternativ Stange vest 2a.
(InterCity Sørli – Brumunddal Kommunedelplan Stange, Hamar og Ringsaker.
Sammenstilling og anbefaling juni 2016, avsnitt 4.1 STANGE, side 14)
Vi mener at tilsvarende hensyn må tas til Steinerskolen gjennom avbøtende tiltak.
Jernbaneverkets egne utredninger peker på at skolen vil bli sterkt berørt, og i fagrapportene
anbefales det klart at det bør opparbeides kulvertløsning forbi skolen. (Fagrapport Nærmiljø
og friluftsliv s.10, F1.7)
Også kommunestyret i Stange har enstemmig understreket betydningen av at utbyggingen
må skje med kulvert. I behandlingen av kommunedelplanen den 22.06.16, fattet
kommunestyret i Stange følgende vedtak (utdrag):
Stange kommune vil i forbindelse med Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan i
tillegg fremme og understreke følgende:

1. Miljø kulvert:
Kulverten ved Steinerskolen er anbefalt som et avbøtende tiltak men ikke tatt med i
planforslag som legges ut på høring. Kommunestyret vil sterkt understreke behovet
for kulvert og viser også til Planutvalgets tidligere vedtak fra 3. mai og den 2. februar,
der utvalget understreket dette behovet sterkt.
(Kommunestyremøte, Stange kommune 22.06.2016, Saksnummer 62/16)

Konklusjon
Steinerskolens foreldre forventer et godt og tett samarbeid mellom Jernbaneverket, Stange
kommune og skolen, slik at vi kan opprettholde og utvikle skolen videre både under
planlegging, utbygging og drift av dobbeltsporet. Og slik at alle nødvendige tiltak blir gjort for
å sikre en fortsatt god og trygg skolehverdag for de ca 280 elevene mens utbyggingen
foregår.
Vi oppfatter det som avgjørende for skolens framtid at de samlede faglige anbefalinger, de
kommunale vedtak og lokalsamfunnets ønske om miljøkulvert tas på alvor, og at miljøkulvert
legges som premiss for videre planlegging og utbygging. Da vil både skolemiljøet ved
Steinerskolen og oppvekst- og nærmiljøet i Ottestad fortsette å vokse og utvikle seg.

På vegne av FAU ved Steinerskolen på Hedemarken
Linn-Terese Bern, FAU-leder

