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Uttalelse fra
Arne Christian og Ellinor Konradsen
Bror Atle Heimdal
Sålerud gård (Igeltjørn)
Oddmund Lauvdal
Gyrud gård (Winderen)
Oddmund Lauvdal
Nordstad gård v/ Eli Nordstad Johansen og Bjørn Erland Johansen
Gaustad går v/ Hanne og Olav Vold
Kari Dæhlin
Pål V. Tveter og Elisa Granly
Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS på vegne av Tokstad gård
Trond Olsen
Arstad nordre v/ Stein Håvard Fjerstad
Kent Nielsen
Hverven gård v/ Ole Gjestvang
Rune Kampesveen og Gry Anita Jevnaker
Rune Paulsen og Tone Sundquist
Gruåker nordre v/ Lars Gløtvold og Katrine Gløtvold-Solbu
Jemli gård v/ Endre Krogsrud
Camilla Brandt
Dangelbu v/ André Rønningen
Nøkleholm v/ Torill Nøkleholm og Per Erik Engen
Bjørg Hoel, Ingrid Olivia Hoel Fjestad
Anne Guri Mevik, Alf Gunnar Mevik og Leif Sigurd Mevik
Næsten gård v/ Lars Alhaug
Elisabeth Kielland Haug
Anders Strand Vestjordet
Hosmestad gard v/Kari L. Austlid og Eiliv Austlid
Østre Skjærden gård v/ Anine Wollebæk
Wenche Molstad
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12.09.2016
13.09.2016
13.09.2016
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12.09.2016
13.09.2016
30.08.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.07.2016
16.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
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15.09.2016
16.09.2016
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16.09.2016
15.09.2016

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Arne Christian Konradsen <arnecko@gmail.com>
13. juli 2016 15:24
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no
Høingsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor, jernbane, SørliBrummunddal

Vi har lest gjennom Jernbaneverkets planforslag til utbygging av dobbeltspor gjennom Stange og
dets konsekvenser for tilstøtende boligeiendom.
Vi ønsker innløst vår eiendom, Stangevegen 1065.
Med vennlig hilsen,
Arne Christian & Ellinor Konradsen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bror Atle Heimdal
25. august 2016 16:08
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no
VS: " InterCity-prosjektet høringsuttalelser til konsekvensutredning Sørli Brumunddal".

Hallo !
Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning Sørli – Brumunddal.
Viser til min tidligere kommentar i e-post pr 11.02.16.
Jeg er nå den nye eieren av eiendommene 31/7 og 31/11 – ( Hvervagutua 137 og 139 ), nord vest for
dagens Ottestad stasjon. ( Venstre side av dagens spor ).
Jeg har valgt å ta over eiendommene etter min far som forskudd på arv , etter at han fikk svekket helse .
Han var ikke i stand til å ivareta familiens interesser .
Nå sitter jeg igjen med mange spørsmål som nevnt tidligere i e – post under.
Slik som forslaget til utredning av dobbeltspor forbi Ottestad stasjonsområde er det like aktuelt å stille
spørsmål om det er mulig å bo på eiendommene både i en
utbyggingsfase og etter ferdigbygging.
Jeg har også hatt besøk på eiendommene fra Sweco , som ser på dybde på lokale bekker , vannmengde
m.m.
Dette kan bety at bekken må senkes og eiendommene ytterligere berøres . Konsekvensen av alle
inngrep kan raskt bety at vi må se på innløsning av begge eiendommer i mine øyne !
Jeg har fått brev fra JBV – om båndlegging av begge eiendommer .
Konsekvensen av dette er at jeg bosetter meg på Hvervagutua 139 , og at Hvervagutua 137 blir stående
tomt.
Det er JBV , som har satt meg i den situasjon at 137 blir stående tomt , da nødvendig fornyelse /
oppgradering ikke kan forsvares slik det står i JBV – brev pr juni 2016.
Spørsmålet da er jo virkelig hvem som burde betale eiendomsskatt på en boenhet som ikke kan brukes
p.g.a. , JBV planer.
Jeg ber virkelig om at nytt dobbeltspor m.m. trekkes i en mer østlig retning bort fra flere berørte
eiendommer for å unngå mest mulig nærføring i Ottestad stasjonsområde.
Stange kommune og våre folkevalgte burde jo også jobbe for å få ,minst mulig nærføring ved Ottestad
stasjonsområde .
Ser frem til at vi kan starte en dialog om utbygginga , slik at vi kan få en forutsigbarhet snarest mulig.
Håper også på en tilbakemelding snarest mulig !
Mvh Bror Atle Heimdal
Fag.spes / Veileder / Verneombud – Dovrebanen Sør – Signal Hamar.
918-73140.
heibro@jbv.no
Fra: Heimdal Bror Atle
Sendt: 11. februar 2015 15:49
Til: Postmottak

Kopi: Heimdal Bror Atle
Emne: " InterCity-prosjektet høringsuttalelser planprogram Sørli - Brumunddal".

Hallo !
Vil gjerne få lov til å komme med noen kommentarer - innspill til de planer som ønskes utredet.
I denne sammenheng representerer jeg eiendommene 31/7 og 31 /11 ( Hvervagutua 137 og 139 ), nord
vest for dagens Ottestad stasjon. ( Venste side av dagens spor ).
Slik jeg vurderer det er det god grunn til å stille spørsmål om eiendommene er beboelige både i en
anleggsfase og etter at evt dobbeltspor er ferdig utbygd.
Dette begrunnes med at den foreslåtte korridor som ønskes utredet starter omtrent i husveggen på våre
2 eiendommer. I dag er det min far som står som eier av våre eiendommer .
Ser for meg at vi kan måtte komme i samtaler om innløsning av disse eiendommene , med de
konsekvenser det måtte medføre.
Vil også påpeke at dagens hoved kloakk ledning fra Stange til Hias ( Sandvika ) ligger svært nære dagens
jernbanespor , men på høyre side i lange strekninger både sør og nord og forbi dagens Ottestad st. En
kloakk pumpestasjon i området er også plassert på tidligere 31/7 for overføring fra lokal ledning /
ledninger til hovedledning.
Vil tro at dette er med å gjør ting komplisert men regner med at Stange kommune har oversikt over slike
ting.
Sett i sammenheng ber jeg også om at den foreslåtte trase vest for dagens bebyggelse ved Ottestad
stasjon , tas opp til vurdering .
Slik jeg ser det vil også denne trase kunne tilpasses andre muligheter forbi Ottestad stasjons
område.
Ser frem til en tilbakemelding på mine spørsmål / betraktninger.
Mvh Bror Atle Heimdal
Fag.spes . Dovrebanen Sør , Signal - Hamar.
918-73140
heibro@jbv.no

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Marte Hveem Igeltjørn <marte@gutua.com>
4. september 2016 17:26
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no; olav@gaustadgard.no;
glotvold@hotmail.com
Høringsuttalelse kommunedelplan dobbeltspor nord i Stange - gnr. 14
bnr. 1, Sålerud gård

Marte og Jarle Igeltjørn
Gubberudvegen 87
2312 Ottestad

Jernbaneverket
postmottak@jernbaneverket.no

Ottestad, 4. september 2016

HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR NORD I STANGE - gnr. 14
bnr. 1 Sålerud gård
Viser til brev av 01.06.2016 saksref 201604343 samt orienteringsmøte mellom Jernbaneverket og
Ottestad og Stange grunneierlag torsdag 11. august og har følgende merkander til planen:
Vi forutsetter at gammelt jernbanespor blir tilbakeført til landbruksarealer og at grunneier ikke
står ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med forurensede masser i gammel trasé.
Ved tap av arealer til steinrøyser må dette erstattes.
Ved foreslått trasevalg kan det for oss bli jordbruksarealer som er så små at de blir vanskelig å
drifte. Det må sees på om det finnes alternative løsninger for arealdisponering for slike tilfeller.
Det må sikres tilgang til jordbruksarealer på østsiden av traseen.
Det må tas hensyn til grøftesystemer med avløp og vanningsanlegg.
Vi stiller spørsmålstegn til foreslått omlegging av Gubberudvegen øst for Sålerud. Det er kort tid
siden vegen ble oppgradert med ny gang- og sykkelsti og sikten i krysset ved Gubberudvegen 89
ble gjort sikker. Vi mener det ikke bør være nødvendig å bruke verdifulle jordbruksarealer til
omlegging av denne vegen og vi ser ikke hvorfor den eksisterende vegen ikke kan brukes slik den
er.
Forøvrig vises det til høringsuttalelse fra Ottestad og Stange grunneierlag.
Med hilsen
Marte og Jarle Igeltjørn
(sign)

Kopi: Stange kommune, post@stange.kommune.no
Ottestad og Stange grunneierlag v/leder Olav Vold

HØRINGSUTTALELSE VEDR. DOBBELTSPOR NORD I STANGE
Fra:

Oddmund Lauvdal , 2335 Stange (e-post: olauvdal@online.no)

Dato: 06.09.2016
TEMA: DEPONI VÅLE LANDBRUKSEIENDOM
Det vises til rapporten Mulige deponiområder, hvor aktuelle deponiområder for strekningen Stange –
Ottestad er beskrevet. Med tanke på deponering av jord (overskuddsmasser) er Våle
landbrukseiendom foreslått som et alternativ. Landbrukseiendommen Våle ligger sør for Stangebyen,
og det virker noe underlig at man ikke finner egnede deponiområder langs den aktuelle strekningen
(jeg oppfatter det slik at det i all hovedsak dreier seg om masser fra strekningen Stange stasjon –
Ottestad), men foreslår å transportere massene til et område sør for Stange sentrum. Da nye
adkomstalternativer ikke er foreslått, er det nærliggende å anta at transporten skal foregå gjennom
Stange sentrum og 2 – 3 km sørover, via jernbanebru over på østsiden av eksisterende- og planlagt
spor, og opp til deponiområdet.
I beskrivelsen av deponiet er det operert med et totalareal på ca. 150 daa, som med en fyllingshøyde
på 5 meter skal kunne gi plass til ca. 750.000 m3. I detaljbeskrivelsen heter det at området består av
et dårlig arrondert jorde på 7 daa, et myrareal på ca. 25 daa, og et randsoneareal på 5 daa. Hva de
resterende 113 dekarene består av er ikke nevnt i beskrivelsen, men det antas at dette dreier seg om
skog(?).
I planens kart- og illustrasjonsdel, derimot, er det skravert et båndlagt område som er langt større
enn hva som framkommer i ovennevnte beskrivelse; nordgrensen går i låveveggen på gården
Grøtholm og området strekker seg sørover til Tallbergrovegen. I vest følger grensen omtrent
jernbanekorridoren/dagens spor, mens grensen i øst ligger inne på Våle. Innenfor dette området,
som anslås til å være på vel 300 daa, er det godt arrondert dyrket mark, skog- og myrarealer samt
veger og flere boliger.
Med utgangspunkt i ovenstående har jeg følgende spørsmål og kommentarer:
1. Har en foretatt en grundig undersøkelse av hvorvidt det finnes aktuelle deponiområder for
disse massene nord for Stangebyen, altså langs den aktuelle strekningen?
2. Hva er årsaken til at det er skravert inn et langt større båndlagt areal enn det som er
beskrevet i planen? Dersom deler av det skraverte området er tiltenkt andre formål enn som
deponi må det være opplyst om dette annet sted i planen, noe undertegnede ikke kan se er
gjort. Forutsatt at det båndlagte arealet kun omfatter deponiområdet slik det er beskrevet,
bør skraveringen på kartet endres slik at det blir samsvar mellom beskrivelse og kart.
3. Deponering av masser på Våle vil naturligvis medføre stor trafikk gjennom Stangebyen,
langs Jernbanegata, over jernbanebrua ved Nøkleholm og langs gårdsveien til Grøtholm,
Våle og Våleødegården. Regner en 15 m3 pr. lass vil det dreie seg om ca. 50.000 lass, dvs.
opp mot 100.000 tur/retur passeringer ved full utnyttelse av deponikapasiteten! I tillegg til
selve trafikksjenansen vil støy og støv være et stadig problem. Slitasje på gårdsvegen, som
jeg regner det som en selvfølge at utbygger står for oppretting av, blir her et underordnet
problem, det er den formidable trafikken som er hovedproblemet, og den vil – slik
undertegnede ser det – skape umulige forhold for beboere, myke trafikanter og annen
motorisert ferdsel langs den aktuelle strekningen.

Undertegnedes konklusjon er at det må søkes andre løsninger på deponeringsspørsmålet.
Dersom det er umulig å finne egnede deponiområder nord for Stangebyen bør en, framfor å
benytte det foreslåtte området på Våle, søke å finne egnede områder på Kolomoen, hvor en kan
benytte E-6/Sørlivegen, eventuelt skogsbilvegene som går parallelt med E-6 mellom Stange og
Tangen (Maurdalsvegen og «E-7»); det er jo ikke noe poeng å ha et slikt deponi i nærheten av
jernbanen når massene allikevel skal transporteres over lengre strekninger. Dersom deponiet på
Våle skal benyttes bør en søke å finne annen adkomst enn den som er omtalt i det ovenstående;
det bør her være mulig å bygge en veg inn til området fra Sørlivegen. Dette bør også være en
ideell løsning dersom det er snakk om deponering av masser fra strekningen nordover fra Sørli.

HØRINGSUTTALELSE VEDR. DOBBELTSPOR NORD I STANGE

Til:

Jernbaneverket

Kopi:

Stange kommune

Fra:

Oddmund Lauvdal, 2335 Stange (e-post: olauvdal@online.no)

Dato: 08.09.2016
TEMA: INNLØSING AV BOLIGER GENERELT OG BOLIGER TILKNYTTET LANDRUKSEIENDOMMER
SPESIELT.
Mange bolighus ligger innenfor korridoren for den nye jernbanetraséen, og en del av disse må ganske
sikkert innløses. I noen tilfeller kan det sannsynligvis være nok med avbøtende tiltak, mens det i
andre tilfeller kanskje ikke er nødvendig med spesielle tiltak overhode. I forbindelse med disse
problemstillingene har jeg følgende spørsmål/kommentarer:
GENERELT
Jernbaneverkets brosjyre «Grunneier møter Jernbaneverket» sier litt om grunnerverv etc., men har –
slik jeg kan se – ingen klare kriterier for når det er behov for avbøtende tiltak (støyskjerming etc.) og
når det er behov for innløsing. Jeg skjønner at det er vanskelig å sette absolutte kriterier her, men
det etterlyses noe mer konkrete retningslinjer når det gjelder støygrenser, vibrasjonsproblematikk,
visuell «støy» etc. – kort sagt minimumavstander til nytt spor ut fra forskjellige forhold samt
konsekvenser i form av avbøtende tiltak eller innløsing. Det etterspørres derfor slik informasjon.
VÅNINGSHUS OG KÅRBOLIGER PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER
I brosjyren henvist til i det ovenstående heter det at ved avståelse av bolig kan unntaksvis nybygg
være aktuelt hvis det ikke er nok bruktboliger i markedet. I mange tilfeller vil dette sannsynligvis
medføre tilfredsstillende løsninger for huseier, men på landbrukseiendommer vil situasjonen være
en annen; her er boligene en del av driftsenheten, enten det dreier seg om hovedbygning eller
kårbolig(er). I det siste tilfellet er det tradisjonelle-, juridiske- og andre bindinger som i de fleste
tilfeller gjør flytting ut fra eiendommen uaktuelt. I ovennevnte brosjyre heter det under avsnittet
Erstatning for påstående byggverk og vegetasjon: Garasjer, småhus, byggverk på næringseiendommer herunder landbrukseiendommer verdsettes ut i fra kostnaden ved oppføring av tilsvarende
bygning. Det må her være underforstått at nytt bygg skal kunne oppføres på samme eiendom.
Jeg ønsker her en bekreftelse på at ovenstående retningslinjer gjelder alle bygninger på gården,
herunder kårbolig. Videre ber jeg om en bekreftelse på at Stange kommune vil stille seg positiv til
oppføring av ny bolig på de landbrukseiendommene hvor bygninger må innløses, forutsatt at det ikke
er tungtveiende grunner til å motsette seg dette. Jeg bor for øvrig selv i en kårbolig som nok ligger i
«faresonen».
Til slutt vil jeg presisere viktigheten av at beskjed om eventuell innløsing kommer så fort dette er
klart.

Hanne og Olav Vold
Jemliveien 57
2312 Ottestad

12. SEPTEMBER 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Høringsuttalelse vedrørende InterCity-prosjektet, KDP for strekningen som krysser Gaustad gård

Viser til kommundelplan for strekningen Sørli-Brumunddal som er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi har
følgende merknader som gjelder vår eiendom, Gaustad g.nr. 18-1 og 19-1

Jernbanen vil krysse vår eiendom i en strekning på ca 0,9 km. Den vil på denne strekningen dele et jorde
på 358 da i to. I dette området har vi lagt ned betydelige ressurser i form av oppkjøp av jord og
nydyrking, for å oppnå god arrondering og effektiv drift. Jernbanetrasseen vil derfor påføre oss et
betydelig tap, og gi eiendommen redusert jordbruksmessig verdi. Vi forventer derfor at det
gjennomføres avbøtende tiltak som reduserer skaden mest mulig.
Vi har følgende kommentarer til planen:



Vi forutsetter at det utarbeides ny sjekkliste, og gjennomføres en ny kartlegging av konsekvenser
for eiendommen for bruk i videre reguleringsarbeid. Når vi nå vet omtrent hvor trasseen vil
komme, vet vi også mer om konsekvensene enn ved forrige gjennomgang.



Vi ber også om å få oversendt lengdeprofil og tverrprofil av trasseen, slik at vi kan få full oversikt
over konsekvensen av tiltaket på egen eiendom.



Området der trassen kommer er godt drenert. Drenering må kartlegges og tilbakeføres.



Det er i dag vatning på hele gården. Hvis Brenneribekken deles i to løp, blir vannmengden for
liten til å dekke behovet for vanningsvann. Hvis grunnvannstanden senkes, blir også

vatningsbehovet større. Det må utføres tiltak som sikrer stor nok vanntilgang i anleggsperioden
og når tiltaket er ferdig.


Hvis Brenneribekken deles i to løp, forutsetter vi at det ene legges i rør for å redusere arealtapet.



Vi må ha minimum to overganger for landbruksmaskiner på vår eiendom. Det trengs 8 m bredde
for å krysse med skurtresker. Overganger kan kombineres med Ottestadstien.



Vi forutsetter at gammel trasse og eventuell forurenset grunne fjernes og tilbakeføres til
landbruk.



Tiltaket er meget inngripende for vår eiendom. Hovedproduksjon i vår drift er husdyrproduksjon.
Vi er avhengig av hele dagens areal som spredeareal. Dette er blant annet årsaken til at vi har
kjøpt opp tilleggsjord i området der jernbanen nå kommer. Vi produserer dessuten eget fôr,
basert på eget korn. Bruk av støttemurer langs jernbanesporet vil redusere arealtapet betydelig.



Vi frykter redusert mulighet for grønnsaksproduksjon og fôr til egen kraftfôrproduksjon i
anleggsperioden, på grunn av støv og redusert dyrkningsareal.



Da vår drift som nevnt er avhengig av det arealet vi i dag disponerer, forutsetter vi at det blir gitt
mulighet til makeskiftearealer som erstatning.



Vi kan tilby deponi for jord- og stenmasser fra anleggsperioden. Se vedlagt kart, der området
som tilbys til dette formålet er farget oransje.

Hilsen Hanne og Olav Vold

Ottestad, 13.09.16

Høringsuttalelse - dobbeltspor nord i Stange kommune

Uttalelsen gjelder området rundt Gubberud og sørover:




Kulturlandskapet med Ottestadstien
Brenneribekken
Dyretråkk

Etter å ha bodd på Gubberud siden 1993 kjenner vi området godt, og vil gjerne komme med
noen innspill som vi håper vil bli tatt i betraktning.
Kulturlandskapet med Ottestadstien:


Landskapet i dette området er preget av jordbruk, med stort sett opparbeidede
jorder, men innimellom er det noe kulturlandskap igjen, som vi mener er viktig å
bevare og ta hensyn til der det er mulig. Disse områdene er viktige til rekreasjon og
friluftsliv og brukes flittig gjennom året. Spesielt gjelder det Ottestadstien. Dette er et
viktig tilbud til innbyggerne i området. Den nye togtraseen vil bli rettere enn den
nåværende, og dreie østover i forhold til nåværende spor og berøre dette
kulturlandskapet og dermed også Ottestadstien i stor grad.
Det er også viktig å nevne at det kjøres opp skiløyper på jordene så sant det er gode
nok snøforhold. Disse løypene brukes av både store og små.
Vi mener at det blir viktig å ta hensyn til dette og ta det med inn i planleggingen;
sørge for at Ottestadstien kan opprettholdes som det viktige tilbudet det er!

Brenneribekken:


Brenneribekken eller Fjetrebekken som den også kalles, har en stor betydning i
kulturlandskapet. Slik vi har forstått det vil den bli delt i to løp, et vest for og et øst
for den nye togtraseen. Vi har denne bekken i hagen og har fulgt med på
vannføringen i bekken alle de årene vi har bodd her. Om sommeren er det som oftest
svært lav vannføring. Vi mener at det ikke er tilstrekkelig vann til at bekken vil bli
opprettholdt med to løp. Derfor mener vi at det er viktig å satse på det vestlige løpe
som bekkeløp og at det østlige bør fungere som et løp for drenering. Vi håper at

bekken kan ses i sammenheng med Ottestadstien der det er mulig og at det plantes
vegetasjon rundt for å bøte på det store inngrepet i dette landskapet.

Dyretråkk:


I dette området er det en del vilt blant annet rådyr. Vi har observert at disse dyrene
vandrer langs Brenneribekken og over jordene mellom de små skogteigene. Vi mener
at det derfor bør bygges en viltpassasje i nærhet til Brenneribekken.

Vi håper at disse innspillene vil bli tatt hensyn til!

Mvh

Pål V. Tvete

Kopi: Stange kommune

Elisa Granly

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Attachments:

Kent _ <tilkent@hotmail.com>
13. september 2016 23:44
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no
Høringsuttalelse vedrørende, Jernbaneverkets planforslag, forslag til
kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal i
Stange Kommune.
høring vedrørende forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli.docx

Jeg viser til høring vedrørende forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane SørliBrumunddal i Stange kommune.
Mitt navn er Kent Nielsen, og jeg bor i Skolevegen 14, Ottestad. Eiendommen min ligger så vidt
øst(under 200 meter) for det området dere har planlagt å bygge dobbeltsporet Jernbane i.
Eiendommen/huset ligger i en akse sørvest vendt og vil følgelig påvirkes av det nye
dobbeltsporet.
Denne kommunedelplanen ser for meg ut til å være for dårlig belyst, da særlig når det gjelder
min eiendom, de nærmeste eiendommene rundt meg og generelt nærmiljøet i og rundt
Skolevegen.
Konsekvenser - forhold som bør tas med i den videre utredningen.
Jeg observerer at Jernbaneverket har planer om å flytte jernbanen ca 1 km nærmere min eiendom
enn der den ligger i dag, og øke kapasiteten så en i framtiden må regne med minst 4 tog i timen
rett i siktlinja fra terrassen vår.
Den nye jernbanetraséen er dessuten planlagt for høy hastighet for både persontog (250 km/t) og
godstog (100 km/t).
Ut ifra hvordan banen blir utformet videre inn mot Hamar, med ett tredje ventespor og kurve rett
nedenfor Steinerskolen, vil det partiet av jernbanen som ligger rett utenfor den idylliske hagen
min, være bremse og akselerasjons -område for de passerende togene, med alt det vil medføre av
ekstra støy-, visuell- og partikkel- forurensning.
Dette vil forringe eiendommen min vesentlig, da bruken av hagen som i dag er en stille skjermet
perle, vil bli overflommet av støy i første rekke, for ikke å snakke om den visuelle forurensningen
en slik nærføring av jernbanen vil medføre. Slik jeg oppfatter det vil det også bli vesentlig økt
støy både i stue og på soverom som er sørvest vendt.
Jeg er også usikker på hvor mye vibrasjoner i grunnen denne nærføring vil kunne medføre, og
derved redusere egnetheten til andre deler av eiendommen, da særlig innredede kjellerrom.
Jeg ser ikke noe som helst sted i Jernbaneverket sine planer, at det planlagt å bruke kulvert i
området som ligger rett ut for min hage, (Nordstadjordet, mellom Nordstad gård og Skolevegen)

kulvert her ville ha begrenset konsekvensene sterkt for min eiendom og for de andre
eiendommene og skolene øst for dobbeltsporet.
Jeg er også usikker på hvilke tiltak Jernbaneverket tar for å sikre nærliggende eiendommer i
anleggsperioden og etter, særlig med tanke på de enorme massene det er planer om å flytte på
(mange titusener kubikk med masse).
Mengdene tilsier at det kan bli forskyvninger og endret trykk, noe som øker sannsynligheten for
rystelser og setningsskader på sikt.
Dreneringsforhold på tomtene kan også bli endret, med de følger det kan ha over tid.
Tidligere eier av eiendommen har opplyst at grunnen her opprinnelig var myrgrunn, dette gjør
meg særlig bekymret med tanke på all massen Jernbaneverket har tenkt til å fjerne og den
fremtidige nærføringen av jernbanen.
Jeg har også noen bekymringer vedrørende forurensing og støyplager under anleggsperioden.
Både partikkelforurensning, men også forurensning av annen art og da særlig dersom det skulle
avdekkes alunskifer og svartskifer i anleggsområdet.
Min bekymring gjelder forøvrig ikke bare meg, men alle eiendommene i Skolevegen/Emil
Nordbys veg, øst for den nye jernbanetraséen, Arstad barneskole og Ottestad Ungdomsskole. Vi
vil få vesentlig økt støy, støv og visuell forurensning gjennom hele dagen, opp til 4-5 ganger i
timen.
Støy og støvplager vil være tiltagende ved ugunstig vindretning (fra sør til vest-nordvest retning)
Av støvplager vil jeg kort nevne naturlig forekommende støv og støv tilført fra togsettene,
(dieseleksos, bremsestøv, frakt av bulkgods og partikler fra andre deler av togsettene) som vil bli
virvlet opp av togsettene som passerer.
Det er en del vilt som beveger seg ute på Nordstadjordet, elg, rådyr og rev, og det er blitt
observert hekkende vipe på jordet, både rett sør for min eiendom og midt i trasen for nytt
dobbeltspor. Annet småvilt er også observert og det er pr. i dag, ett yrende fugleliv i hele
området.
Det er også en skiløype som er etablert på Nordstadjordet og en tursti som krysser den foreslåtte
jernbanetraséen.
Jordet blir også benyttet som gangvei av noen elever, til og fra skolene. Dette gjelder både øst og
vest for jernbanetraséen der denne kommer inn mot Emil Nordbys veg.
Jeg er heller ikke videre fornøyd med at det tredje sporet, (ventesporet) ikke har blitt presentert
for oss beboere på ett tidligere tidspunkt.
Jeg synes forøvrig det er en relativ tvilsom metode for støyberegning som benyttes, da støyen
fordeles over hele døgnet, og ikke viser til virkelig støy i øyeblikket togene passerer. At dette er
en metode som benyttes av vegvesenet, ser jeg ikke som relevant.
Dersom jeg skulle sove ute på terrassen/hagen min (noe jeg ofte gjør i perioden april-september),
så vil hvert enkelt tog virke som en vekkerklokke stående ved øret mitt, som da ringer 4-5 ganger
i timen. Det vil så klart forstyrre søvnen i huset og hyggen i stua, hele året rundt, da både
soverom og stue er sørvest-vendt her i huset.

At togmateriell(godstog) på sikt vil bli skiftet ut og at det på sikt vil redusere støy, ser jeg ikke på
som noe argument, da investeringstakten er så lav at den ikke vil ha vesentlig påvirkning i min
tid.

Forslag til avbøtende tiltak
Som ett avbøtende tiltak vil jeg foreslå å benytte noe av massene som blir gravd ut til fyllmasser,
øst for jernbanetraséen på Nordstadjordet, ved en fylling på 6-8 meter der jordet i dag er på sitt
dypeste (mellom Skolevegen/Emil Nordbys veg og Nordstad gård), vil støy og visuell
forurensning dempes vesentlig.
Om mulig med en tilsvarende fylling vest for jernbanetraséen, da vil det bare mangle ett lokk for
å sørge for at jordbruksarealet blir ivaretatt, viltet får bevege seg fritt, at skiløyper, tursti,
turterreng, gangvei for enkelte av barna blir opprettholdt som i dag og støy for alle beboere og
skoler i nærområdet blir fjernet.
En slik kulvert med fylling, vil jo være en kombinasjonskulvert som ivaretar fler hensyn og
nytten for nærområdene udelt positive.
For miljøet generelt og nærmiljøet spesielt vil det jo også være store fordeler ved en slik løsning,
da massene som graves ut ikke vil måtte flyttes over lange avstander.
Økonomisk vil det også lønne seg å flytte massene kun noen hundre meter og ikke flere
kilometer.
En slik fylling vil også kunne medvirke til å dempe eventuelle rystelser i grunnen og også kunne
virke trykkutjevnende på omkringliggende masser og kan da tenkes å ha begrensende effekt i
forhold til setninger.
Jeg viser forøvrig til at Jernbaneverket allerede i sin fagrapport om friluftsliv- og nærmiljø har
beskrevet at en sammenhengende kulvert fra Skolevegen og helt ned til Steinerskolen vil redusere
konsekvensene av tiltaket betraktelig.
Dette gjelder også for området mellom Nordstad gård og Skolevegen, behovet for avbøtende
tiltak, som en kombinasjonskulvert er prekært også her.
Slik jeg ser det vil en fylling, med en kombinasjonskulvert på Nordstadjordet ha utelukkende
positive virkninger for nærmiljøet, og drastisk redusere konsekvenser for friluftsliv,
oppvekstmiljø og dyreliv i området.
Ventesporet som er planlagt på Tokstadjordet(fra Skolevegen til Steinerskolen), vil øke
konsekvensene for oss som får dobbeltsporet i åpen skjæring over Nordstadjordet.
Kort sammenfattet
Jeg oppfatter tiltaket deres, slik det er presentert så langt, uten avbøtende tiltak på Nordstadjordet,
som veldig ødeleggende for mange av kvalitetene ved min eiendom i dag.
Det vil også være svært negativt med all den støy-, støv- og visuelle- forurensningen for
nærmiljøet, friluftslivet, oppvekstmiljøet og dyrelivet i området om avbøtende tiltak ikke kommer
på plass.

Jeg vil be kommunen og Jernbaneverket ta vare på muligheten nå for å redusere konsekvensene
av en utbygging som ellers vil få store konsekvenser for Ottestad og nærmiljøet. Dette kan ikke
kun reduseres til et økonomisk spørsmål, jeg ber både kommunen og Jernbaneverket om å ta på
alvor et lokalmiljø som rammes hardt av dette tiltaket.
Jeg ønsker forøvrig dobbeltsporet jernbane til Hamar velkommen.

Med vennlig hilsen
Kent Nielsen
Skolevegen 14
2312 Ottestad
Tlf. +4741026179

Jeg viser til høring vedrørende forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane
Sørli-Brumunddal i Stange kommune.
Mitt navn er Kent Nielsen, og jeg bor i Skolevegen 14, Ottestad. Eiendommen min ligger så
vidt øst(under 200 meter) for det området dere har planlagt å bygge dobbeltsporet Jernbane i.
Eiendommen/huset ligger i en akse sørvest vendt og vil følgelig påvirkes av det nye
dobbeltsporet.
Denne kommunedelplanen ser for meg ut til å være for dårlig belyst, da særlig når det gjelder
min eiendom, de nærmeste eiendommene rundt meg og generelt nærmiljøet i og rundt
Skolevegen.
Konsekvenser - forhold som bør tas med i den videre utredningen.

Jeg observerer at Jernbaneverket har planer om å flytte jernbanen ca 1 km nærmere min
eiendom enn der den ligger i dag, og øke kapasiteten så en i framtiden må regne med minst 4
tog i timen rett i siktlinja fra terrassen vår.
Den nye linja er dessuten planlagt for høy hastighet for både persontog (250 km/t) og godstog
(100 km/t).
Ut ifra hvordan banen blir utformet videre inn mot Hamar, med ett tredje ventespor og kurve
rett nedenfor Steinerskolen, vil det partiet av jernbanen som ligger rett utenfor den idylliske
hagen min, være bremse og akselerasjons -område for de passerende togene, med alt det vil
medføre av ekstra støy-, visuell- og partikkel- forurensning.
Dette vil forringe eiendommen min vesentlig, da bruken av hagen som i dag er en stille
skjermet perle, vil bli overflommet av støy i første rekke, for ikke å snakke om den visuelle
forurensningen en slik nærføring av jernbanen vil medføre. Slik jeg ser det vil det også bli
vesentlig økt støy både i stue og på soverom som er sørvest vendt.
Jeg er også usikker på hvor mye vibrasjoner i grunnen denne nærføring vil kunne medføre, og
derved redusere egnetheten til andre deler av eiendommen, da særlig innredede kjellerrom.
Jeg ser ikke noe som helst sted i Jernbaneverket sine planer, at det planlagt å bruke kulvert i
området som ligger rett ut for min hage, (Nordstadjordet, mellom Nordstad gård og
Skolevegen) kulvert her ville ha begrenset konsekvensene sterkt for min eiendom og for de
andre eiendommene og skolene øst for dobbeltsporet.
Jeg er også usikker på hvilke tiltak Jernbaneverket tar for å sikre nærliggende eiendommer i
anleggsperioden og etter, særlig med tanke på de enorme massene det er planer om å flytte på
(mange titusener kubikk med masse).
Mengdene tilsier at det kan bli forskyvninger og endret trykk, noe som øker sannsynligheten
for rystelser og setningsskader på sikt.
Dreneringsforhold på tomtene kan også bli endret, med de følger det kan ha over tid.
Tidligere eier av eiendommen har opplyst at grunnen her opprinnelig var myrgrunn, dette gjør
meg særlig bekymret med tanke på all massen Jernbaneverket har tenkt til å fjerne og den
fremtidige nærføringen av jernbanen.
Jeg har også noen bekymringer vedrørende forurensing og støyplager under anleggsperioden.
Både partikkelforurensning, men også forurensning av annen art og da særlig dersom det
skulle avdekkes alunskifer og svartskifer i anleggsområdet.

Min bekymring gjelder forøvrig ikke bare meg, men alle eiendommene i Skolevegen/Emil
Nordbys veg, øst for den nye jernbanetraséen, Arstad barneskole og Ottestad Ungdomsskole.
Vi vil få vesentlig økt støy, støv og visuell forurensning gjennom hele dagen, opp til 4-5
ganger i timen.
Støy og støvplager vil være tiltagende ved ugunstig vindretning (fra sør til vest-nordvest
retning)
Av støvplager vil jeg kort nevne naturlig forekommende støv og støv tilført fra togsettene,
(dieseleksos, bremsestøv, frakt av bulkgods og partikler fra andre deler av togsettene) som vil
bli virvlet opp av togsettene som passerer.
Det er en del vilt som beveger seg ute på Nordstadjordet, elg, rådyr og rev, og det er blitt
observert hekkende vipe på jordet, både rett sør for min eiendom og midt i trasen for nytt
dobbeltspor. Annet småvilt er også observert og det er pr. i dag, ett yrende fugleliv i hele
området.
Det er også en skiløype som er etablert på Nordstadjordet og en tursti som krysser den
foreslåtte jernbanetraséen.
Jordet blir også benyttet som gangvei av noen elever, til og fra skolene. Dette gjelder både øst
og vest for jernbanetraséen der denne kommer inn mot Emil Nordbys veg.
Jeg er ikke videre fornøyd med at det tredje sporet, (ventesporet) ikke har blitt presentert for
oss beboere på ett tidligere tidspunkt.
Jeg synes forøvrig det er en relativ tvilsom metode for støyberegning som benyttes, da støyen
fordeles over hele døgnet, og ikke viser til virkelig støy i øyeblikket togene passerer. At dette
er en metode som benyttes av vegvesenet, ser jeg ikke som relevant.
Dersom jeg skulle sove ute på terrassen/hagen min (noe jeg ofte gjør i perioden aprilseptember), så vil hvert enkelt tog virke som en vekkerklokke stående ved øret mitt, som da
ringer 4-5 ganger i timen. Det vil så klart forstyrre søvnen i huset og hyggen i stua, hele året
rundt, da både soverom og stue er sørvest-vendt her i huset.
At togmateriell(godstog) på sikt vil bli skiftet ut og at det på sikt vil redusere støy, ser jeg ikke
på som noe argument, da investeringstakten er så lav at den ikke vil ha vesentlig påvirkning i
min tid.

Forslag til avbøtende tiltak
Som ett avbøtende tiltak vil jeg foreslå å benytte noe av massene som blir gravd ut til
fyllmasser, øst for jernbanetraséen på Nordstadjordet, ved en fylling på 6-8 meter der jordet i
dag er på sitt dypeste (mellom Skolevegen/Emil Nordbys veg og Nordstad gård), vil støy og
visuell forurensning dempes vesentlig.
Om mulig med en tilsvarende fylling vest for jernbanetraséen, da vil det bare mangle ett lokk
for å sørge for at jordbruksarealet blir ivaretatt, viltet får bevege seg fritt, at skiløyper, tursti,
turterreng, gangvei for enkelte av barna blir opprettholdt som i dag og støy for alle beboere og
skoler i nærområdet blir fjernet.
En slik kulvert med fylling, vil jo være en kombinasjonskulvert som ivaretar fler hensyn og
nytten for nærområdene udelt positive.

For miljøet generelt og nærmiljøet spesielt vil det jo også være store fordeler ved en slik
løsning, da massene som graves ut ikke vil måtte flyttes over lange avstander.
Økonomisk vil det også lønne seg å flytte massene kun noen hundre meter og ikke flere
kilometer.
En slik fylling vil også kunne medvirke til å dempe eventuelle rystelser i grunnen og også
kunne virke trykkutjevnende på omkringliggende masser og kan da tenkes å ha begrensende
effekt i forhold til setninger.
Jeg viser forøvrig til at Jernbaneverket allerede i sin fagrapport om friluftsliv- og nærmiljø har
beskrevet at en sammenhengende kulvert fra Skolevegen og helt ned til Steinerskolen vil
redusere konsekvensene av tiltaket betraktelig.
Dette gjelder også for området mellom Nordstad gård og Skolevegen, behovet for avbøtende
tiltak, som en kombinasjonskulvert er prekært også her.
Slik jeg ser det vil en fylling, med en kombinasjonskulvert på Nordstadjordet ha utelukkende
positive virkninger for nærmiljøet, og drastisk redusere konsekvenser for friluftsliv,
oppvekstmiljø og dyreliv i området.
Ventesporet som er planlagt på Tokstadjordet(fra Skolevegen til Steinerskolen), vil øke
konsekvensene for oss som får dobbeltsporet i åpen skjæring over Nordstadjordet.
Kort sammenfattet
Jeg oppfatter tiltaket deres, slik det er presentert så langt, uten avbøtende tiltak på
Nordstadjordet, som veldig ødeleggende for mange av kvalitetene ved min eiendom i dag.
Det vil også være svært negativt med all den støy-, støv- og visuelle- forurensningen for
nærmiljøet, friluftslivet, oppvekstmiljøet og dyrelivet i området om avbøtende tiltak ikke
kommer på plass.
Jeg vil be kommunen og Jernbaneverket ta vare på muligheten nå for å redusere
konsekvensene av en utbygging som ellers får store konsekvenser for Ottestad og nærmiljøet.
Dette kan ikke kun reduseres til et økonomisk spørsmål, jeg ber både kommunen og
Jernbaneverket om å ta på alvor et lokalmiljø som rammes hardt.
Jeg ønsker forøvrig dobbeltsporet jernbane til Hamar velkommen.

Hverven gård
Høringsuttalelse
Ole Gjestvang
30.08.2016

Hverven er på 815 da dyrket.
Garden blir berørt på en strekning på ca 1,3 km.
På nordsiden av fylkesvegen Hvervagutua vil det nye sporet gå inntil det gamle.
Sør for Ottestad stasjon snører det av et areal på ca 60 da som blir liggende mellom det
nye og det gamle.
På vestsiden av det gamle sporet er 50 da som drives økologisk.
Arronderingsmessige ulemper
Å ha lange drag betyr mye i potet og grønnsakproduksjon. Hydrantrekka for gardens
vatningsanlegg begrenser skiftene i øst. Det blir kortere mellom den og jernbanen i hele
gardens lengde.
Hvis det gamle sporet blir liggende, blir skalken på 50/60 da lite verdt som jordbruksjord.
Det er vel også naturlig at dette arealet blir leid som anleggsområde og lager for matjord.
Massedeponi
Det er nærliggende å tilby jordet på 50 da på vestsiden av det gamle sporet som
massedeponi. Det er låglendt. Transport av masse må da foregå over linja. Undergangen er
3,5x3,5m. Det var tidligere en planovergang der som kanskje kan reetableres.
Fjerning av det gamle sporet vil kunne gi et sammenhengende felt, restituert med
tilbakeført matjordlag og nytt grøftesystem på vestsiden av det nye sporet.
Det er og noen andre låglendte partier på garden som kunne heves med overskuddsmasse.
Drenering
All drenering fra garden går via 5 stikkrenner under jernbanen til åa (brenneribekken). Vi
har kart over gamle og nye grøfter.

Adkomster
Karl Johan brukes mye som adkomstveg til jordene. På det framlagte forslaget til
kommunedelplan er Karl Johan tenkt fortsatt brukt inntil det gamle sporet med tilførsel fra
vest. All trafikk til øko-jordet på vestsiden må skje via undergangen ved Ottestad stasjon og
adkomsten fra jernbanesiden til resten blir mer kronglete. Det blir lengre avstander og mer
traktorkjøring i tettbebyggelsen.
Ved opparbeidelse av det gamle sporet kan en se for seg et sammenhengende areal av god
størrelse på vestsiden med adkomst nedenifra. Ulempene med lengre kjøreveg og mer
belastning på beboerne i Ottestad stasjonsby blir da større.

Vatningsanlegg
Garden er tilknyttet sameiet Ottestad vatningslag. Hydrantene i det aktuelle området ligger
på en linje fra garden til beitet i sør med uttrekk på 400-250 m ned mot dagens jernbane.
Hvis det gamle sporet blir opparbeidet og en større del av gardens areal blir liggende på
vestsiden, er det ønskelig med mulighet for vatning der.

Beite
Hamnehagen i sør har stor miljøverdi. Den har alltid vært brukt som beite for ungdyr. Da
det ikke er storfe på garden i dag, leies den ut. Den har status av økologisk beite.
Tomter
I hjørnet mot Karl Johan nord for Ottestad stasjon er et felt med tre tomter (31/50,51,52)
og ett hus (31/45) regulert til boliger. Dette er utskilt fra garden og har vært ment som en
verdireserve i forbindelse med eierskifte.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Rune Kampesveen <rune.kampesveen@gmail.com>
14. september 2016 21:37
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no; Gry Anita Jevnaker; Rune Kampesveen
Høringsuttalelse til jernbanetrase nord i Stange kommune - Ottestad

Hei
Min familie og jeg er bosatt i Skolevegen 22, 2312 Ottestad. Vi er i den situasjonen at senter i
jernbanetraseen som passerer Emil Nordbysveg/ Skolevegen er ca 60 m fra tomtegrensen på vår
eiendom Skolevegen 22.
Dette innebærer at vår eiendom KAN bli innløst ved bygging av ny jernbanetrase, men vi kan
også komme i den situasjonen at vi er siste eiendom som ikke blir innløst, men må leve i flere år
med byggestøy/ stor trafikk og utrygge omgivelser for barn og voksne.
UANSETT - Det som er viktig for Ottestadsamfunnet er at skadevirkningene blir så små som
mulig, både under byggeperioden, men ikke minst må skadevirkningene bli så små som mulig
ETTER at utbyggingen er ferdig.
Og det er bare en LANG KULVERT som kan begrense disse skadevirkningene godt nok. Denne
kulverten må MINIMUM strekke seg fra der ny jernbanetrase krysser GUBBERUDVEGEN i
SØR, over jordene til kryssing av EMIL NORDBYSVEG/ SKOLEVEGEN, videre over jordene
og forbi STEINERSKOLEN i NORD.
Denne kulverten kan hindre at Ottestadsamfunnet blir delt med en DYP, BRED "GRØFT" tvers
gjennom samfunnet, den kan også skape trygge levevilkår for de som bor i området, gi trygg
skolevei for hundrevis av skolebarn som kommer til å krysse jernbanetraseen hver eneste
skoledag.
Det er også nevnt et problem med svevestøv dersom traseen går åpent i forbindelse med
akselrasjon og bremsing av togene til og fra Hamar Stasjon, med en kulvert kan luften i større
grad renses før den slippes ut i omgivelsene uten at jeg har den fulle ovesikten over dette
problemet
KONKLUSJON:
Det eneste akseptable alternativet er KULVERT fra der jernbanetraseen krysser Gubberudvegen i
SØR, via kryssing av Emil Nordbysveg/ Skolevegen og forbi Steinerskolen før traseen dukker
frem i lyset og krysser Åkersvika og fortsetter til Hamar.
-mvh
Rune Kampesveen
mobil 908 67 175

Gry Anita Jevnaker
mobil 996 17 679

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Rune Paulsen <rune@kbelektro.no>
14. september 2016 16:04
Postmottak Jernbaneverket
Rune Paulsen; ICE Tone Sundquist
høringsuttalelse jernbaneutbyggingen Sørli-Brumunddal

Vi bor i Gubberudvegen 89 (g.nr14 b.nr7) i Ottestad, Stange og har følgende uttalelse i forbindelse med
høringen om utbygging av strekningen Sørli-Brumunddal:
Vi ser av planene at Gubberudvegen må flyttes og huset vårt saneres i den forbindelse. For oss har
beliggenheten av dette huset med utsikten av svært stor betydning og vi synes derfor at det er svært
beklagelig at det nå må rives. Vi ber om at det, så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til dette i den videre
planleggingen. Eventuelt må det tas høyde for at vi får en erstatning god nok til å finansiere et hus med
samme utsikt og beliggenhet.
Mvh
Rune Paulsen 90554489
Tone Sundquist 47013464
Sendt fra min iPhone

Lars Gløtvold og Katrine Gløtvold-Solbu
Guåker nordre
Stangevegen 1020
2335 Stange

14.september 2015

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Høring kommunedelplan dobbeltsporet jernbane Sørli – Brumunddal – Guåker nordre gnr/bnr
95/1 i Stange kommune.
Viser til forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane på strekningen Sørli – Brumunddal.
Følgende høringsuttalelse omhandler forhold grunneier på Guåker nordre Gnr/bnr 95/1 i Stange
kommune mener er viktig i det videre arbeidet med dobbeltsporet jernbane på strekningen Sørli Dovrebanen. Grunneier er medlem i Ottestad og Stange grunneierlag og slutter seg derfor også til
denne merknaden.
Det registreres at store arealer på eiendommen er båndlagt i påvente av reguleringsplanen og at inntil
80 dekar blir beslaglagt i en anleggsperiode, dette er et betydelig areal som vil være utilgjengelig for
grunneier i lang tid. Dette er et vesentlig større areal enn det som lå inne i utredningskorridoren, og
det er lagt inn et større riggområde på østsiden av dagens jernbane. Grunneier mener at en slik
utvidelse med et riggareal som går vesentlig utover utredningskorridoren burde vært tatt opp med
grunneier på et tidligere tidspunkt.
Grunneier forutsetter at dagens jernbanetrase tilbakeføres til landbruk etter endt anleggsperiode.
Denne tilbakeføringen må gjennomføres umiddelbart etter at ny bane tas i bruk. Det forutsettes at
grunneier ikke er ansvarlig for evt. forurensing som oppdages i dagens trasé.
I planen er det lagt inn rigg- og anleggsområde på østsiden av dagens jernbane og opp mot fv. 222.
Det er i planen ikke spesifisert hvilke form for rigg- og anleggsområde som er tenkt anlagt på
eiendommen. Grunneier ønsker en oversikt over hvilke aktivitet som er tenkt etablert på arealene.
Grunneier ønsker ikke at det etableres større mellomlager av masser og evt. mobile knuseverk på
disse arealene, da dette vil gi store støy- og støvplager gjennom hele anleggsperioden.
Det forventes at det gjennomføres fullverdige støyberegninger også for anleggsperioden, og at
støybelastningen for grunneier ikke overstiger fastsatte grenseverdier jf. kravene i T1442-2012.
Eiendommen har allerede i dag stor støybelastning som følge av nærhet til fv. 222, og det påregnelig
at et større rigg- og anleggsområde vil forverre situasjonen.
Ved etablering av støyskjerming mot anleggsområdet må utbygger sørge for at denne ikke reflekterer
vegtrafikkstøyen og dermed øker støyen på eiendommen. Grunneier mener at hvis man her etablerer
et større riggareal gjennom hele anleggsperioden (4-5 år) må denne etableringen vurderes på samme
måte som ved etablering av permanent helkontinuerlig industrivirksomhet. Det må gjøres beregninger
på det totale støybildet som her også inkluderer beregninger beregning av eksisterende veg.

Figur 1: Dagens støysituasjon for bolig på eiendom 95/1 (kilde Hedmarkenkart.no)

Vi mener at det er uheldig at overskuddsmasse fra strekningen nord for Stange stasjon skal fraktes ut
av linja og over på offentlig veg for deponering sør for Stange sentrum. Dette vil medføre store
ulemper med tanke på økt støy og støvbelastning for oss som bor langs fv. 222. Det vil gjøre at
trafikksikkerheten gjennom Stange sentrum blir vesentlig forverret. For oss med barn i skolealder
framstår det som svært lite heldig at de over flere år må krysse veger med en svært høy
tungtrafikkandel. Det at massene må lastes om og transporteres over lengre strekninger vil heller ikke
være gunstig med tanke på forurensning.
Hvis dyrka marka benyttes som anleggsområde må man sikre at det ikke oppstår strukturskader på
jorda. Det forutsettes at både A- og B-sjikt rankes opp før man tar arealene i bruk. Skader på
drenering og andre strukturskader på undergrunnsjord må dekkes fullt ut av utbygger. Det er rimelig å
anta at drensrør ikke vil tåle påkjenningen av en massiv anleggsperiode, utbygger må derfor påregne
kostnader knyttet til reetablering av dette.
Grunneier har i dag en eldre tømmerlåve nord på tunet, som i dag har et svært begrenset
bruksområde. Tunet deles i dag av en atkomstveg slik at låven ikke oppleves som en integrert del av
tunet. Grunneier vurderer å tilby arealet på nordsiden av atkomstvegen som mulig kontorrigg. Arealet
er på i overkant av 4 dekar og er ikke dyrket mark. Dette arealet har tilgang til kommunalt vann- og
avløpsnett, samt at det ligger fiberkabel i umiddelbar nærhet. Grunneier vurderer at plassering på
nordsiden av tunet, og lite støyende aktivitet vil være til liten ulempe i en anleggsperiode.
Grunneier ser at arealene på gården er sentrumsnære, og at det vil være store behov for riggarealer i
forbindelse med anleggsarbeidet. Som eiere av arealene ønsker vi å bli tatt med i den videre
vurderingen med tanke på en fornuftig løsning for alle parter. Hvis det blir aktuelt å benytte deler av
dyrkamarka til riggområde ønsker vi fortrinnsvis at det er arealene lengst nord og inn mot Fokholgutua
som benyttes.
Grunneier ser av dagens forslag til linja at den i hovedsak ligger relativt lett i terrenget over
eiendommen. For oss er det da ønskelig at åkeren trekkes så nært inntil banen som mulig (ved hjelp

av utslaking av terreng) slik at man unngår store permanente skjæringer/fyllinger. Det forutsettes at
disse arbeidene utføres av personell som har kompetanse på håndtering av landbruksjord.
Det stilles krav om at de dyrkede arealene som blir liggende på vestsiden av anleggsområdet er
tilgjengelig for vanlig drift i hele anleggsperioden uten at dette medfører vesentlig ulempe for driver av
arealene. Jernbaneverket må utarbeide planer som viser hvordan atkomsten til dyrket mark som
avskjæres i anleggsfasen skal opprettholdes. Undergangen ved Nesten er ikke dimensjonert for
dagens landbruksutstyr og evt. omkjøring via Stange kirke og Fokholgutua anses ikke som en
tilfredsstillende løsning.
Grunneier har enkelte arealer som kan være aktuelle for oppfylling. Vi ønsker at overskuddsmasser
fra eiendommen skal benyttes til oppfylling av disse arealene der det er hensiktsmessig. Det
forutsettes at matjord ikke fjernes fra eiendommen i anleggsperioden, men benyttes på eiendommen.
Det vil være behov for rene overskuddsmasser og matjord i forbindelse med fjerning av dagens
jernbanetrasé.
Grunneier er positiv til at det er lagt inn driftskryssing felles for eiendommene Guåker nordre og
Guaaker søndre. Plasseringen som nå er vist gir uheldig arrondering for de sørligste arealene på
eiendommen, den berører det som er registrert som kulturminne på vestsiden av dagens bane
samtidig som den gir en del kjøring på offentlig veg for begge eiendommene. Det er derfor ønskelig å
se på endelig plassering av overgangsbrua i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Katrine Gløtvold-Solbu (sign) og Lars Gløtvold (sign)

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal.
Fra: Endre Krogsrud, bruker Jemli gård, gnr 33 bnr 1
Byggemetode gjennom unikt jordbrukslandskap i Stange
Manglende helhet: I Hamar er anbefalt løsning med kulvert 1,4 mrd dyrere en
Korridor 3. Samtidig avviser JBV bruk av jordbrukskulverter (åpne eller lukkede) for å
minimalisere tapet av jordbruksarealer. Senest under Fylkestinget i Hedmark sin
behandling av saken gjentok JBV at lukkede kulverter kun vil bli brukt hvis de har en
tilleggsfunksjon utover det å redusere tap av matjord. Nettoeffekten av å spare 1,4
mrd i Hamar og investere dette i jordvern er ikke belyst.
I Stange står forskjellige natur- og miljøhensyn mot hverandre. Det bølgende åpne
landskapet i Stange er selv identiteten til bygda og jeg etterlyser utredninger og
konsekvensanalyser av to avbøtende tiltak.
Bekk i rør for området Jemli- og Gaustad gård: Jeg ønsker at grunneierne i
området blir hørt, og at Brenneri-/Kirkebekken legges i rør der dette kan bidra til å
beholde mer av opprinnelig landskap og hvor det kan føre til mindre tap av dyrkbart
areal. Det bør heller legges til rette for og restaureres tilsvarende habitater andre
steder for truede arter.
Kulvert og krysningspunkter området Jemli- og Gaustad gård: Videre ønsker jeg
at kostnadene for åpne kulverter estimeres som en del av beslutningsgrunnlaget.
Dette er spesielt aktuelt gjennom Gaustad gård for å unngå dype skjæringer. Fjellet
ligger ganske grunt mange steder her, og det burde tale for enklere og billigere
kulvert konsepter (rette vegger og smale korridorer) med mindre tap av arealer til
skråskjæringer. Slik løsning kan også gi bedre masse balanse og gjennom det
positive miljøeffekter. JBV bør utrede økonomien i dette, og redegjøre for studier av
lignende anlegg i andre land.
Der hvor det er hensiktsmessig, vil lukkede jorbrukskulverter være de beste
avbøtende tiltak. Tre hensyn; viltoverganger, krysning for landbruksmaskiner,
landskaps vern og matjord vern må optimaliseres med hensikt å få mest mulig
lukkede kulverter med kryssing over linje. Kryssing under linje bør unngås. Dette er
uforholdsmessig dyrt, skjemmer i større grad terrenget og blir dårligere vilt
krysninger. Kompensér bønder og gjør heller makeskifter hvis det kan bidra til å
optimalisere en bedre løsning for miljø og landbruk.
På min gård Jemli vil jeg være villig til å klare meg uten jernbanekryssing hvis jeg vet
at pengene i stedet brukes bedre ved å ha en lengre jordbrukskulvert f.eks. på
nabogården Gaustad. Med gode prosesser for makeskifte og reduserte behov for
frekvente krysninger, bør det være mulig heller å få lengre sammenhengende
krysninger som sparer landskapet, jordbruksnæringen og det biologiske mangfoldet.
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Post Stange
Høringsuttalelse

Hermed min uttalelse ifht høringsrunden på stanges kommunedelplan for InterCityutbyggingen.
Det er helt nødvendig å sørge for avbøtende tiltak i Ottestad, der det er så tettbygd. Spesielt i det
området der toget skal gå forbi skolen, Steinerskolen, må det bygges lengst mulig kulvert med lokk.
Dette til det beste for oppvekst- og nærmiljø i området, og ikke minst for arbeids-og læringsmiljø for de
som har sin hverdag på skolen.
Vennlig hilsen
Camilla Brandt

Høringsuttalelse jernbaneverket 15.09.16
Jeg vil på vegne av meg og min familie si litt om vår husmannsplass Dangelbu og vår sitasjon i
forhold til jernbaneutbyggingen.
Jeg og min samboer kjøpte Dangelbu (gnr 52 brnr 16) i 2010, det første året rehabiliterte vi
det opprinnelige våningshuset totalt og flyttet inn høsten 2011. I perioden etter vi flyttet inn
og frem til nå har det blitt lagt ned ekstremt mye hardt arbeid og mye ressurser. Det har bla
blitt satt stand bygninger som de fleste andre ville jevnet med jorden og gitt opp for lengst,
våningshuset har også blitt utbygd i tre etasjer samt vanvittig mye annet i forhold til
terrengarbeider osv. Vi har ofret så godt som hver time i døgnet for denne plassen, det som
har holdt oss i gang var den store gulroten med at vi får igjen for dette når vi er ferdige med
prosjektene. Vi har filmet store deler av prosessen underveis, vi fikk vise denne filmen til
Ordfører Nils Røhne og planrådgiver Ingeborg Storbæk. Det er umulig å beskrive hva vi har
lagt ned for denne plassen.
Rett før juletider 2014 var jeg i gang med å sette opp de siste listene i stuen på det nye
tilbygget, min samboer kom inn til meg med post ifra jernbaneverket. I dette skrivet fikk vi
beskjed om at 19.7 mål av vår totalt 20måls tomt var under tittelen «utredningssone» for
det nye dobbeltsporet. Det siste året har for oss vært et rent mareritt, all jobben, all tid som
har blitt brukt på snekring og hardt arbeid er nå bare i fare for å bli en latterlig vits. Det var
nå all tapt tid med vår minste sønn skulle tas igjen og nytes, det er nå vi skal glede oss over
alt vi har fått til sammen osv. Men isteden sitter vi her og venter på dommen over vårt
livsverk.
I juni 2015 fikk vi besøk av Harald Monsen og to representanter ifra Rambøll, etter vår
oppfatning så hadde vi en positiv befaring over området og bebyggelse. Vi hadde god dialog
med Monsen også flere ganger via telefon etter befaringen. Vi hadde sterk følelse av at vi
skulle bli sett og informert. Etter en stund fikk vi vite at Monsen ikke lenger var på prosjektet
og at Sverre Setvik hadde tatt over. Vi ble da redde for at stedet Dangelbu fort skulle bli et
gårds/bruksnummer på et kart. Jeg har ved to anledninger snakket med Setvik på telefon og
han har svart så godt råd selv om det er såpass tidlig i utredningen osv.
Etter den siste presentasjonen av jerbaneverket i Hamar 1. juni 2016 har vi i hvert fall øynet
et lite håp om å kunne beholde huset og plassen vår. Men som vi tidlig skjønte så lever vi på
en knivegg i forhold til plassering av linja og hvor bratt skjæring det blir ifra linja og opp til
huset. Siden Dangelbu ligges såpass høyt i terrenget i forhold til linja vil vi kunne tåle at linja
kommer nærmere enn det den gjør i dag. Ut ifra videoen som ble presentert så ligger linja
skissert ca 40m ifra husveggen på sørsiden, det er illustrert en forholdvis slakk skjæring opp
mot huset. Vi tror dette kan bli et overkommelig alternativ for oss om skjæringen lages
brattest mulig for skjerming av lyd og besparelse av utearealet. Det som fremover vil være
viktig er at det jobbes ifra deres side for å få skjermet oss for støy, her vil det kunne være
mulig å bo og fortsette om det planlegges og tilrettelegges for det. Jeg vet ikke om dere har
tatt noen grunnprøver på Dangelbu, men jeg mistenker at det er forholdsvis løse masser helt
ned. Derfor vil det antagelig være vanskelig å lage bratt naturlig skjæring mellom spor og

bebyggelse på Dangelbu. Jeg synes det er vanskelig å forfatte dette inn i et tekstdokument
og håper det hadde vært rom for en telefonsamtale eller en befaring fortest mulig.
For oss er Dangelbu totalt uerstattelig og vi vil strekke oss langt for å beholde
husmannsplassen vår. Vi håper med dette at vi blir sett og informert i videre planlegging av
dobbeltsporet.
Mvh André Rønningen
Karl Johan 123, 2312 Ottestad
Tlf 93437401.
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InterCity- prosjketet høringsuttalelse KDP for strekningen Sørli-Brummunddal.
Viser til kommunedelplan

for strekningen 50rii —Brummunddal

som ble lagt ut til offentlig

ettersyn i perioden 1.7 til 16.9 2016. Vi er eiere av Nøkleholm g.nr 104, 1 i Stange ,og vi har
følgende merknad til planen.
Vi ser at det er foreslått å flytte bru ved Nøkleholm lengre sør enn eksisterende bru.
Dette vil føre til at vi får ny vei og bru tett inntil gårdstunet med all den ulempen
dette vil føre med seg.
Ny vei og bru vil gå over dyrket mark, noe som ikke er tilfelle der eksisterende bru går
i dag.
Med hilsen

A
Torill Nøkleholm

Kopi:
Stange Kommune

cktic
Per Erik Engen
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Bjørg Hoel <bjrghoel@gmail.com>
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Postmottak Jernbaneverket
Høringsuttalelse jernbanespor Ottestad nord i Stange kommune - frist 16.
september 2016

Vi ser det som svært viktig at Steinerskolen i Ottestad, med barnehage, barneskole, ungdomsskole og
videregående skole i størst mulig grad blir skjermet i forhold til støy og fysiske ulemper ved en utbygging
av nye jernbanespor nord i Ottestad. Det er et sterkt ønske at det blir bygget en trygg og estetisk kulvert
i skolens nærområde. Skolen har stor betydning for demokrati og mangfold i Hamar-området; slik er det
også ønskelig at framtidig jernbaneutbygging gir rom for utvikling av Steinerskolen i Ottestad inn i
framtida. Også beboere i Gina Harboes vei ønsker en slik kulvert for å avhjelpe støyplager.

Vennlig hilsen
Bjørg Hoel
Ingri Olivia Hoel Fjestad
Innbyggere i Ottestad i Stange kommune
Sendt fra min iPad
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Postmottak Jernbaneverket
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Viser til kommunedelplan for dette prosjektet, lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 1. juli til 16.
september 2016.
Vi driver Østby gård, G.nr. 113 B.nr. 1, som ligger som gård nr. 2 etter Sørli-terminalen. Bruket
vårt har i flere generasjoner vært et "Husdyr-bruk" på heltid. Slik er det også i dag. Vi har pr. i
dag 40 ammekyr med full framforing av kalver/ungdyr. Det betyr at i store deler av året har
bruket mere enn 100 storfe som skal fores, stelles og arbeid med mye ettersyn. Ellers har vi også
et slaktekylling hus, som produserer ca 100.000 kyllinger pr. år. På jord-veien dyrkes gras og
korn. Gården har også en skogeiendom, "Østby-marka, på 770 da. Den ligger øst for Dovrebanen.
I grense-sonen mellom den beste dyrka marka og produksjonsskogen ligger flere skifter med
beiter. Midt i dette landskapet går Dovrebanen og deler landbruks-eiendommen vår i to!
Vi har derfor følgende merknader å komme med:
1 Kryssing
Østby har bestandig hatt egen kryssing i plan. Slik er det også i dag, med to "bonde-lamper" som
sikring. Drifts-sentrene våre ligger på vestsiden av jernbanesporet. Men vi har mye dyrka mark
(myrer) med gras på østsiden. Der har vi også mye beiter, hvor ku med kalver går hele
sommeren. Nye beiter er under etablering, og vi har konkrete planer får å ta deler av skogen til
beiter. Vi har derfor et meget stort behov for å kunne krysse Dovrebanen på egen eiendom! Både
for å kunne opprettholde drifta og kunne utvide ku-bruket, som er hovednæringen hos oss!
Terrengforholdene ved dagens kryssepunkt ligger meget godt tilrette for å bygge en bru over
Dovrebanen her! Tomas Getz som for noen år siden ledet et prosjekt for sanering av planoverganger, ca. år 2000, planla en bru nettopp her.
2 Tilgang til alle arealer med beitende dyr, og dyrka mark med gras på østsiden av sporet.
Vi MÅ ha tilgang til alle arealer i bar-sesongen. Eksempelvis; i slott-onna krysser vi flere ganger
om dagen med mye utstyr og tung transport. Eventuelle avlastnings- arealer tar lang tid å sette i
stand! Gjerder skal settes opp, og gras skal såes!!
3 Vi ønsker så tidlig som mulig dialog med utbygger og evnt. Stange Kommune
Dette gjelder alt som muliggjør at vi kan bli berørt, også utover selve dobbeltsporet.
Slikt som bruk av private veier, riggområder, nye tilførsels- veier, deponier osv.
4 Fylkesveien /Jernbanegata.
Denne er eneste tilførselsvei også til vårt bruk.
Den er i en elendig, dårlig forfatning! Den er ikke fundamentert. Den er bygget for hest med
kjerre. Veien består i all hovedsak av fingrus lagt oppå jordmassen som stedvis er myrjord! Har
selv gravd drenering på tvers av veien og har sette dette. Med dagens transport-behov og
materiell sier det seg selv at veien til tider kollapser! JBV sitt behov for anleggs-trafikk vil denne

veien ikke tåle! Dette burde bli et samfunnsmessig godt samarbeids- prosjekt mellom JBV og
Stange Kommune.
5 Direkte adgang/kryssing fra vest til Sørli- terminalen.
Fra Rv. 222 burde det bygges en kryssing over eller under Dovrebanen til Sørli terminal og
industri område. Dette pga. all tung- trafikken, med grus og tømmer og mer vil sikkert komme,
fra vest til Øst. I område Sørholte - Jernsetervangen skulle det ligge det rette for dette.
For øvrig viser vi til vår egen "Sjekk- liste" og til Ottestad og Stange grunneier-lag sin høringsuttalelse, som i stor grad dekker våre behov!
Med vennlig hilsen
Anne Guri Mevik (sign)

Kopi til:
Stange kommune

Alf Gunnar Mevik (sign)

Leif Sigurd Mevik (sign)
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Massedeponi Østre Skjerden og Nesten
Det mulige deponiområdet på Nesten/Østre Skjerden ligger slik plassert at det vil egne seg godt som
massedeponi for prosjektet mellom Stange stasjon og Mjøsa. Området (skogs- og myrareal) er stort,
ca. 290 dekar. Foreløpige beregninger og en fornuftig arronderingsplan viser at det potensielt er plass
til i overkant av 1,44 mill. m3 på området. Det er lagt opp til at deponiet avsluttes på kotehøyde 211,5,
dagens terreng varierer mellom 200 – 208,5 moh. Endelig utforming og høyde må tilpasses det
endelige deponibehovet. Grunneier på Østre Skjerden ønsker også å inkludere ca 40 dekar av
tidligere oppdyrket myr som i dag framstår som tungdrevet og med betydelig grøftebehov. Samt at
deler av beiteområdet inkluderes i et eventuelt massedeponi. Samlet vil dette gi et areal på omkring
400 dekar. Utvidelse som inkluderer dagens dyrkede myr og beitearealene er ikke vist i de foreløpige
tegningene.
Ved å etablere anleggsveg fra deponiet og korteste veg inn i linja, kan massetransporten i sin helhet
foregå i linja/på anleggsveg.
Transporten må kun ut på vei for å krysse dagens jernbanetrase på samme sted som ny trase også
krysser dagens bane fra vest til øst. Ved Østre Skjerden finnes det i dag en undergang med høyde ca
4,5 m og bredde ca 6 m som evt. kan benyttes i anleggsfasen.
Det aktuelle området er av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) vurdert som egnet til oppdyrking til
fulldyrka jord. Skal arealet benyttes til oppfylling av overskuddsmasser, bør dette gjøres slik at det
legger til rette for landbruksdrift.
I nordvestre hjørne av det aktuelle området er det registrert et MIS-område (Miljøregistreringer i skog
og skogbruksplan, NIBIO) med større lauvtrær. Her kan det være et potensial for naturtypeområder,
og lokaliteten bør kartlegges nærmere. Området ligger nært inntil naturbeitemark i vest (naturtype ID
BN00039870), en eventuell utvidelse av området mot vest vil medføre inngrep i denne lokaliteten.
Lokaliteten er mangelfullt beskrevet og bør derfor kartlegges nærmere. Nord for området renner den
lokalt viktige Fjetrebekken (BN00040174). Bekken har delvis gode skogkanter og fungerer som
vandringsvei for bl.a. rådyr i kulturlandskapet. Den beskrives som gytebekk for harr.
Landskapsøkologisk er bekken en viktig spredningskorridor. Arealet fremstår som et skogsområde
med skjulested for dyr i et ellers oppdyrket område. Området har i så måte en landskapsøkologisk
verdi. Det er imidlertid ikke registrert rødlistede arter her, og det synes som om området er drenert.
Naturverdien synes derfor å være begrenset.
I arbeid med ny jernbanetrase inn mot Hamar kan man komme i kontakt med alunskifer. På grunn av
høye leveringsavgifter og lang transportveg knyttet til tradisjonell deponering, kan deponering i myr
være et alternativ. Alunskifer inneholder sulfider som forvitrer og danner en svovelsyre når de kommer
i kontakt med oksygen. Hvis dette skjer dannes surt og metallholdig sigevann som kan gi store
miljøskader. Siden en torvmyr utgjør et kjemisk stabilt og oksygenfritt miljø, kan man dersom
myrområet ved Østre Skjerden er egnet, jobbe for en alternativ deponeringsløsning der torv graves ut
og erstattes med alunskifer. Dette er gjort tidligere i forbindelse med andre større
samferdselsprosjekter.
Dersom man skal legge overskuddsmasser her, må man utrede tiltak for å hindre avrenning til nevnte
bekkedrag. Med tanke på at det ligger landbruksarealer mellom det aktuelle området og bekken, vil
dette trolig være en relativ enkel oppgave som muligens kan løses ved hjelp av avskjærende grøfter.

\\dhamar01\oppdrag1\516\54\5165478\5 arbeidsdokumenter\53 notat\notat_massedeponi skjerden .docx

2016-09-14 | Side 1 av 2

NOTAT
Oppdragsgiver: Lars Alhaug og Anine Wollebæk
Oppdragsnr.: 5165478 Dokumentnr.: 001 Versjon: 01

Det må også vurderes om det er behov for overvåkning av vannkvalitet i bekken. Tiltaks- og
overvåkningsbehovet blir vesentlig større dersom det blir aktuelt med deponering av alunskifer.

Vedlegg:
O001-B01 - Oversiktskart
O002-B01 - Detalj
O003-B01 - Detalj
O004-B01 – Snitt
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Elisabeth Kielland Haug <elkiha@gmail.com>
16. september 2016 14:57
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli - Brumunddal

Ref: 201607050 - Trasevalg/omlegging av Sandvikaveien i Ottestad
Høringsuttalelse gjelder: Berøring av eiendom: 0417-7/140
Det fremgår av tegninger ICP-57-12000-02A og ICP-57-120030-02A at nevnte tomt kan bli
berørt fysisk og støv-, støy- og utsiktsmessig av eventuell trasevalg/omlegging av Sandvikaveien
i Ottestad.
På sikt ønsker jeg å benytte tomten til boligformål. På bakgrunn av dette er jeg opptatt av at min
eiendom blir minst mulig berørt og forringet av jernbane- og bilveiomleggingen, som nå
planlegges av Jernbaneverket.
Slik jeg har forstått det, vil grunnforholdene være avgjørende for hvordan eiendommen kan bli
berørt. Dersom det viser seg at det må skjæres skrått, kan det føre til stor inngripen på
eiendommen.
Ved planlegging ber jeg om at min eiendom berøres minst mulig fysisk og støv-, støy- og
utsiktsmessig.
Sofiemyr 16.09.2016
Vennlig hilsen
Elisabeth Kielland Haug

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Anders Strand Vestjordet <vestjordet@gmail.com>
16. september 2016 15:04
Postmottak Jernbaneverket
post@stange.kommune.no
Ad: høringsuttalelse til Kommundelplan IC Sørli - Brumunddal i Stange
kommune

Jeg tillater meg herved å komme med korte innspill jeg mener er viktige for planprosessen ifm.
fremføring av jernbane gjennom Stange.
Jeg og min familie er ikke direkte berørt som nabo gjennom utbyggingen av jernbanen, men har
Jernbanegata som vår lokalveg, skoleveg og veg til fritidsaktiviteter - herunder adkomst til
Stange idrettspark.
Jeg er for så vidt ikke særlig bekymret for konsekvensene av dobbeltspor jernbane, såfremt
utviklingen skjer østover for dagens trasé. Tvert om er jeg av den oppfatning at vi som bor i
nærheten av jernbanen (og ikke er direkte berørt) vil oppleve et miljø med mindre støy (mer
moderne materiell, færre usikrede planoverganger med tilhørende tuting etc), hvilket gjør at jeg
tror situasjonen blir bra når anlegget er ferdig.
Mine innspill går derimot mer på anleggsperioden som kommer til å bli omfattende, støyende og
gående over en viss tid. Jeg registrerer at intensjonen er å bruke nåværende trasé med noen
utvidelser til anleggsveg i anleggsperioden. Dersom all anleggstrafikk kan håndteres utenom
Jernbanegata er det veldig positivt. Imidlertid må jeg dessverre stille meg tvilende til at dette i
praksis kan gjennomføres. Jeg ønsker derfor å minne tiltakshaver om at Jernbanegata er en veg
som brukes av mennesker i alle aldre, og tjenestegjør som skoleveg og veg til det viktige området
for fritidsaktiviteter i Stange idrettspark. Jeg henstiller med bakgrunn i dette Jernbaneverket om å
gå i dialog med Statens vegvesen, som vegeier av fv. 234, for å realisere regulert g/s-veg langs
Jernbanegata, som et minimum fra gnr. 97 bnr. 54 og nordover. G/s-veg er regulert og vist i
reguleringsplaner for Vassbotn (planid 0417:062), Grønvold (planid 0417:052) og Grøndal
(planid 0417:272). Jeg antar at motargument fra tiltakshaver da blir todelt:
1. Myke trafikanter kan bevege seg internt i boligområdene i aksen Grindvollvegen Hjørnevegen - Vassbotn - Grønvold - Bøgutua. I boligområdene Vassbotn og Grønvold er
veglegemet smalt, og trafikkbildet blir fort uoversiktlig med hekker og andre frisiktshinder. Jeg
kvier meg derfor for å sende skolegutten min som myk trafikant gjennom dette området. Jeg
mener derfor oppriktig at fv. 234 er en bedre veg for myke trafikanter, i det Jernbanegata har en
ca 1 km lang rettstrekke som fremstår som vesentlig mer oversiktlig enn trange, interne veger på
et boligfelt.
2. G/s-veg er et forhold som Statens vegvesen er herre over. Dette er jeg fullstendig klar over,
men _om_ det blir mye anleggstrafikk i Jernbanegata, tross intensjonene, vil behovet for et
tryggere trafikkmiljø være utløst av et tiltak igangsatt av JBV. Jeg mener derfor at regionale
myndigheter bør snakke sammen om dette forholdet og sikre oss som bor i området tryggest
mulige forhold som myke trafikanter.

G/s-veg kan gjerne også løses som fortau.
Jeg er også opptatt av at fremtidig jernbanetrasé ikke skal være noen større barriere mellom de
ulike delene av Stangebyen enn i dag. Jeg er av den oppfatning at det må tilrettelegges for enkel
ferdsel på tvers av jernbanelinjen også i fremtiden. I tillegg til dagens undergang ved Stange
stasjon må dagens undergang ved Volla (Stange idrettspark) videreføres. Jeg håper videre at JBV
vil vurdere en tverrforbindelse også sør for dette, gjerne sett i lys av Stange kommunes planer for
Navneberget - i det jeg antar at dagens usikrede planovergang ved gnr. 100 bnr. 29 vil stenges når
dobbeltspor er ferdig realisert.
Mine innspill er oppriktige, og kan hende kommer inn i feil del av prosessen. Like fullt mener jeg
de er viktige momenter som må synliggjøres før planleggingen har "gått for langt", og "det er for
sent" å gjøre noe med.

Med hilsen
Anders Strand Vestjordet

Kari L. Austlid og Eiliv Austlid

Stange 14/9-2016

Hosmestad 52/1
Stangeveien 773
2335 Stange

InterCity-prosjektet høringsuttalelser planprogram Sørli- Brumunddal.
Hosmestad 52/1 ligger inntil dagens trasee. Utredningskorridoren er nord – øst for dagens trasee.
Utredningskorridoren utgjør ca. 45040 m2 av eiendommen og er bare dyrka mark.
Det er en selvfølge at dagens jernbane skal fjernes og tilbakeføres til dyrket mark.
Vanningsdammen er et meget viktig i drifta og må sikres i hele anleggsperioden å følges opp etter at
anlegget er ferdig.
Den delen av vanningsanlegget som berøres av jernbanen må kunne brukes under og etter at
anlegget er ferdig.
Vanningsanlegget har strømforsyning i jordkabel som krysses av ny jernbane. Gjelder også uttrekk og
grøfter som må tas vare på og må være orden etter anlegget er ferdig.
Den ny jernbanen kommer slik at Hosmestad 52/1 får dyrket mark på begge sider derfor må det bli et
krysningspunkt for alle maskiner, vogntog og 10 meter bredde. Dette gjelder også vararør,
stikkrenner, vanning, grøfter og uttrekker.
Når det gjelder nabo eiendommen Karl Johan 123 (Dangelbu, 52/16), denne eiendommen blir
beslaglagt av jernbaneverket. Tidligere ble det sagt at det arealet som ble til overs etter ferdig
jernbane ville det bli tillagt eiendommen Hosmestad 52/1, som et makeskifte. På dette arealet kan
det være plass for overskuddsmasse.
Det er riktig og viktig at overskuddsmassen fra min eiendom blir værende og brukt på min eiendom.
På østsiden av Hosmestad gård er det en naboeiendom som muligens kan kjøpes. Jernbaneverket har
ikke satt av penger til oppkjøp av eiendommer. Har derfor ikke gått videre med naboeiendommen.
Hosmestad har ca.100 mål som kan fylles opp med overskuddsmasse. Det er viktig at det kontrolleres
og gjøres riktig slik at det er bærekraftig for fremtidig drift.
Eiendommen vil ikke ha noe riggområdet.
Karl Johan er en meget viktig adkomstvei for drifta på gården, ønsker at den er operativ under
anleggsperioden og at den blir som en framtidig vei som før.

Mvh.
Eiliv Austlid

Jernbaneverket
Postboks 4350, 2308 HAMAR
Anine Wollebæk
Karl Johan 50, 2335 STANGE

16. september 2016

Høringsuttalelse angående Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg ønsker at de foreslått arealene for massedeponering tas inn i den videre planprosess som
beskrevet i notatet utarbeidet av Norconsult. Beregningene fra Norconsult viser at det er mulig å
plassere 1,44 mill. m3. Det er kun utarbeidet fagrapport på det som i dag er registrert som
skogområde. Som beskrevet i notatet er det ytterligere 130 daa som er aktuelt å benytte til deponi.
Et massedeponi i skogsområdet som tilhører Østre Skjerden og Næsten vil gi kort massetransport for
områdene nord for Stange sentrum. Bruk av et slikt deponeringsområde vil også medføre reduserte
miljøutfordringer for beborere og brukere av Stange sentrum med tanke på støy- og støvplager.
Dette vil også medføre betydelig reduserte trafikksikkerhetsutfordringer for Stange sentrum.
Dette er også et område med alunskifer. Miljøperspektivet må hensyn tas om det skal kjøres
forurenset masse, og alunskifer bør deponeres i alunskifer-område. Vi anslår at området består av
minimum 100 daa myr, noe som bør være interessant med tanke på deponering av alunskifer.
Dette forslaget er omforent mellom grunneier på Næsten og oss på Skjerden.

På øvrige punkter støtter vi grunneierlagets uttalelse.

Med vennlig hilsen
Anine Wollebæk
Skjerden gård (Gr.nr/br.nr 51/1)
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Til:

Lars Alhaug og Anine Wollebæk

Fra:

Norconsult v/Jørn-Morten Dahl og Endre Hallan

Dato

2016-09-14

Massedeponi Østre Skjerden og Nesten
Det mulige deponiområdet på Nesten/Østre Skjerden ligger slik plassert at det vil egne seg godt som
massedeponi for prosjektet mellom Stange stasjon og Mjøsa. Området (skogs- og myrareal) er stort,
ca. 290 dekar. Foreløpige beregninger og en fornuftig arronderingsplan viser at det potensielt er plass
til i overkant av 1,44 mill. m3 på området. Det er lagt opp til at deponiet avsluttes på kotehøyde 211,5,
dagens terreng varierer mellom 200 – 208,5 moh. Endelig utforming og høyde må tilpasses det
endelige deponibehovet. Grunneier på Østre Skjerden ønsker også å inkludere ca 40 dekar av
tidligere oppdyrket myr som i dag framstår som tungdrevet og med betydelig grøftebehov. Samt at
deler av beiteområdet inkluderes i et eventuelt massedeponi. Samlet vil dette gi et areal på omkring
400 dekar. Utvidelse som inkluderer dagens dyrkede myr og beitearealene er ikke vist i de foreløpige
tegningene.
Ved å etablere anleggsveg fra deponiet og korteste veg inn i linja, kan massetransporten i sin helhet
foregå i linja/på anleggsveg.
Transporten må kun ut på vei for å krysse dagens jernbanetrase på samme sted som ny trase også
krysser dagens bane fra vest til øst. Ved Østre Skjerden finnes det i dag en undergang med høyde ca
4,5 m og bredde ca 6 m som evt. kan benyttes i anleggsfasen.
Det aktuelle området er av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) vurdert som egnet til oppdyrking til
fulldyrka jord. Skal arealet benyttes til oppfylling av overskuddsmasser, bør dette gjøres slik at det
legger til rette for landbruksdrift.
I nordvestre hjørne av det aktuelle området er det registrert et MIS-område (Miljøregistreringer i skog
og skogbruksplan, NIBIO) med større lauvtrær. Her kan det være et potensial for naturtypeområder,
og lokaliteten bør kartlegges nærmere. Området ligger nært inntil naturbeitemark i vest (naturtype ID
BN00039870), en eventuell utvidelse av området mot vest vil medføre inngrep i denne lokaliteten.
Lokaliteten er mangelfullt beskrevet og bør derfor kartlegges nærmere. Nord for området renner den
lokalt viktige Fjetrebekken (BN00040174). Bekken har delvis gode skogkanter og fungerer som
vandringsvei for bl.a. rådyr i kulturlandskapet. Den beskrives som gytebekk for harr.
Landskapsøkologisk er bekken en viktig spredningskorridor. Arealet fremstår som et skogsområde
med skjulested for dyr i et ellers oppdyrket område. Området har i så måte en landskapsøkologisk
verdi. Det er imidlertid ikke registrert rødlistede arter her, og det synes som om området er drenert.
Naturverdien synes derfor å være begrenset.
I arbeid med ny jernbanetrase inn mot Hamar kan man komme i kontakt med alunskifer. På grunn av
høye leveringsavgifter og lang transportveg knyttet til tradisjonell deponering, kan deponering i myr
være et alternativ. Alunskifer inneholder sulfider som forvitrer og danner en svovelsyre når de kommer
i kontakt med oksygen. Hvis dette skjer dannes surt og metallholdig sigevann som kan gi store
miljøskader. Siden en torvmyr utgjør et kjemisk stabilt og oksygenfritt miljø, kan man dersom
myrområet ved Østre Skjerden er egnet, jobbe for en alternativ deponeringsløsning der torv graves ut
og erstattes med alunskifer. Dette er gjort tidligere i forbindelse med andre større
samferdselsprosjekter.
Dersom man skal legge overskuddsmasser her, må man utrede tiltak for å hindre avrenning til nevnte
bekkedrag. Med tanke på at det ligger landbruksarealer mellom det aktuelle området og bekken, vil
dette trolig være en relativ enkel oppgave som muligens kan løses ved hjelp av avskjærende grøfter.
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Det må også vurderes om det er behov for overvåkning av vannkvalitet i bekken. Tiltaks- og
overvåkningsbehovet blir vesentlig større dersom det blir aktuelt med deponering av alunskifer.

Vedlegg:
O001-B01 - Oversiktskart
O002-B01 - Detalj
O003-B01 - Detalj
O004-B01 – Snitt
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Til: Jernbaneverket

15. september 2016

Kopi: Stange kommune

Høringssuttalelse
Ny jernbanetrase igjennom Ottestad
Jeg ser at Jernbaneverket foreslår trasevalg alternativ 2 igjennom Ottestad, og det kan virke som
mange er fornøyd med dette valget. Jeg er en av dem som ikke er det, og ønsker å påpeke noe.
Hvorfor er ikke trase 1 mere aktuell for Jernbaneverket når vi ser at ved å velge trase 2 så må hele
sporet gå i en stor sving, og hastigheten på sikt kan ikke økes mye? Er ikke tanken å føre sporet mest
mulig i rett linje mot en fremtidig stasjon? Tenker vi ikke fremtid her?(hastighet – muligheter).
Ved å velge trase 1 kommer flere årsaker inn, bl.a at det tas mere dyrket mark, men det må også
omdisponeres mye dyrket mark ved å velge trase 2 leser jeg i uttalelsene. Ved å gå inn i kulvert tidlig,
før Ottestad Idrettshall og føre denne kulverten under hele p-plassen til Idrettshallen, under
Gubberudvegen og Skolevegen, må være en bedre løsning, enn ved alt 2. Støy vil forsvinne under
bakken, byggeprosessen er et stykke unna skolene (idrettshallen kan benytte inngang fra østre side i
anleggsperioden).
Jordvern er viktig, og for Stange sin del, så må det bli løsninger med kulverter. I Stange må vi ta
kostnaden med kulverter også på dyrket mark, ellers så må det alternativt brukes loddrette vegger
når jernbanen skal fremføres over landets beste matjord. Dette utgjør store forskjeller på
arealbeslag.
Evt denne «gropa» som dette blir uten kulvert vil dele bygda vår, spesielt Ottestad i to. Skape
splittelser i et lite samfunn. Dette ønsker vi ikke!
NB! Det er uheldig og trist at bekken, fra Sålerud/Fjetre bekken ikke skal følge sin opprinnelige vei
igjennom Fjetreskogen. (Det er foreslått nytt løp fra Sålerudjordet/Gaustad og langs sporet deretter
ut i Åkersvika).
NB! Denne bekken betyr veldig mye for nærområdet i Ottestad! Ikke legg den på nytt sted og for all
del ikke i rør. Håper dette tas til følge uansett trasevalg i Ottestad. NB! Her må en befaring i
Fjetreskogen til for å se hvilket flott område dette er og at bekken er en del av helheten!!
Ved å velge Trasevalg 1,kan jernbanen kan gå inn i kulvert ved Sålerud/Arstad/Gaustadjordet – under
hele Ottestadhallens parkering og videre under Skolevegen. Dette trasevalget vil utgjøre mindre
fraflyttelse fra bygda, på oversiden av kulverten kan det dyrkes, det kan fortsatt være innkjøring og
parkering for Idrettshallen og det kan være overfartsveier, skiløyper, turstier.
Måtte det beste ordne seg for bygda vår!
Wenche Molstad
Beboer i Ottestad

