Oppsummering av merknadsbehandlingen
Stange kommunestyre 23.11.16
JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik

Agenda
• Merknadsbehandlingen samlet sett
• Merknadsbehandlingen i Stange
• Endringer i revidert planforslag
• Etterbruk av dagens jernbane
• Politisk behandling av kommunedelplanen

Jernbaneverkets oversendelse 18. november til Stange
• Oversendelsesbrev
• Merknadsdokument m/ Jernbaneverkets
kommentarer
• Utdypningsdokument til planforslaget etter
offentlig ettersyn (tillegg til planbeskrivelsen)
• Revidert plankart og illustrasjonsplan, Stange
kommune
• Reviderte planbestemmelse og retningslinjer,
(separat for hver kommune)
• Samledokument for merknader i fullversjon

Oppsummering av merknadsbehandlingen samlet i alle tre kommunene.
• Totalet antall merknader: 246
• Felles merknader: 14

(støtte til K1 vest, innsigelser til alle korridorer, samarbeid i
neste planfase, innspill til bestemmelser og retningslinjer, varsel
om innsigelser til reg.pl.)

• Stange: 53

(Landbruk, Brenneribekken, kulvert ved Steinerskolen,
innløsning av eiendommer, makeskifte)

• Hamar: 164

(motstand mot K1 vest, ønsker K3 øst, Stiller spørsmål ved tall
for passasjergrunnlag, trafikkgrunnlag ved stasjonsalternativene, antall gående og syklende.)

• Ringsaker: 15

(Landbruk, friluftsliv, innløsning av bolig kontra næring i
Brumunddal, omformerstasjon)

Utdypingsdokumentet
• Tema som har stor felles interesse over
kommunegrensene
• Tema som har vært tatt opp i mange merknader
• Tema som behøver presisering og utdyping
• Tema som vi tar med oss til vurdering i neste planfase
• Tema/forslag som har tilført ny informasjon og endring i
revidert planforslag/teknisk hovedplan
• Tema/forslag som vi avviser og ikke tar til følge i revidert
planforslag. Disse begrunner vi.

Oppsummering av merknadsbehandlingen samlet i alle tre kommunene.
• Innsigelser til korridorvalg i Hamar
̶ Jernbaneverket
K2 midt og K3 øst
̶ Fylkesmannen
K3 øst
̶ Riksantikvaren
K1 vest og K2 Midt
• Innsigelser til bestemmelser
̶ Jernbaneverket
̶ Fylkesmannen
• Varsel om innsigelse på reguleringsplannivå
̶ Statens vegvesen
̶ NVE
̶ Fylkesmannen
• Fylkesmannen har kalt inn til meklingsmøter 15.
desember og i januar

Oppsummering av merknadsbehandlingen i Stange kommune.
• Alle merknader er svart ut i et eget dokument som
oversendes med revidert planforslag
• Merknadene behandles på følgende måte:
̶ tatt til følge, dvs. at forslaget har ført til endringer i
kommunedelplanen med begrunnelse beskrevet i
dette merknadsdokumentet og i utdypningsdokument
til planforslaget etter offentlig ettersyn
̶ tatt til etterretning, dvs. vi har notert oss deres
innspill i saken og vil vurdere dette i neste planfase.
̶ tatt til orientering, dvs. vi har notert oss deres
synspunkt i saken
̶ ikke tatt til følge, dvs. at forslaget avvises med
begrunnelse beskrevet i dette merknadsdokumentet
og i utdypningsdokument

• Merknader som går igjen blir besvart tematisk

Oppsummering av merknadsbehandlingen i Stange kommune
• Fordeling av merknadene:
̶ Felles offentlig instanser

11

̶ Felles lag, foreninger og private

3

̶ Offentlige instanser

1

̶ Lag, foreninger, org. og næringsliv

22

̶ Private og grunneiere

30

Oppsummering av merknadsbehandlingen i Stange kommune.
• Innsigelse til bestemmelse om etterbruk av
gammel bane (Fylkesmannen)
• Landbruk
̶ Minske arealbeslag
̶ Vanning, drenering, grøfting
̶ Driftsunder/overganger
̶ Gårdsregistrering runde nr. 2
̶ Deponier
• Brenneribekken
• Kulvert ved Steinerskolen
• Ivaretakelse av nærmiljø
• Støy
• Innløsing av boliger.
• Ventespor over Åkervika
• Anleggsgjennomføring/trafikksikkerhet
• Idrettsanlegget i Stangebyen
• Kryssende infrastruktur

Kulvert (betongtunnel) ved Steinerskole
• Det har vært vurdert kulverter på 100 m og 300 m. For å få tilstrekkelig nytte av kulverten
må lengden være på 300 meter.
• Bedrer alle forhold knyttet til drift av Steinerskolen, bl.a. undervisningssituasjonen i og
rundt bygget til den videregående skolen og for småskolen (1-3. klasse), inkl. støy
• Kulverten ivaretar også temaene landskap, nærmiljø, vilttrekk,, 800mm pumpeledning
• I forhold til landbruk: driftskryssing og dyrking.
• Støy i anleggsperioden vil
bli ivaretatt.
• Nybygg skal kunne
planlegges og bygges
selv om området ligger
innenfor båndleggings
området

Endret stigning på strekningen Åkersvika - Ottestad
• Jobbet med løsninger der målet har vært å redusere behovet for omlegging av
Brenneribekken.
• Hvis banen legges med stigning 14,2 ‰ fra Åkersvika og sørover vil banen
komme høyt nok til at Brenneribekken kan krysse under banen i begge de
eksisterende kryssingspunktene.
• Løsningen har så stor positiv effekt at:
̶ På en kortere strekning (kortere en 3 km) kan det tillates en stigning på 14,2
‰ etter en inngående strekningsanalyse.
̶ Løsningen innarbeides i prosjektet i neste planfase.
̶ Detaljeres løsningen med hensyn til utforming av bekkeløp, kulvert osv.
̶ Vegomlegginger, driftsveger og annen kryssende infrastruktur tilpasses den
nye geometrien på banen – dette detaljeres i neste planfase.

Massiv omlegging av Brenneribekken ved 12,5 ‰ stigning
dagens leie for bekken

Omlagt leie for bekken

Ingen omlegging av Brenneribekken ved 14,2 ‰ stigning

Endret stigning Åkersika - Ottestad

Sett mot Hamar, fjellskjæring med 12,5 ‰.
Stort arealbeslag ved omlegging av bekken.

Sett mot Hamar, fjellskjæring med 14,2 ‰.
Mindre arealbeslag, mindre masseoverskudd.

Undergang Stange stasjon og Jernbanegata
• JBV har sett på en løsning for en søndre veikryssing av jernbanen.
• Det er store fordeler, bl.a. av beredskapsmessige hensyn.
• Løsningen er ikke kostnadsberegnet
• Mange ting som ikke er løst, og må vurderes i neste planfase:
̶ Adkomster til barnehagen og boliger
̶ vann, avløp og overvann
• Samarbeidsprosjekt mellom Stange kommune, Statens vegvesen, Hedmark
fylkeskommune og Jernbaneverket

Endringer i revidert planforslag
• Massedeponi Vålerødegården

• Miljøkulvert ved Steinerskolen

Etterbruk av dagens jernbane
• Jernbaneverket skal i samarbeid med kommunen vurdere
etterbruk av dagen bane i Stange.
• Dette skal gjøres på reguleringsplannivå.
• Uenighet med kommunen og fylkesmannen om etterbruken
skal ivaretas som:
̶ rekkefølgebestemmelse eller
̶ retningslinje
• Jernbaneverket mener at det ikke er hjemmel i Plan- og
bygningsloven for å har en rekkefølgebestemmelse om
etterbruk av gammel bane.

Rekkefølgekrav
• Ingen rekkefølgekrav i oversendte planbestemmelser fra JBV i
planforslag til 1.gangsbehandling
̶ Stange og Ringsaker kommune la JBVs forslag på høring
• Hamar kommune la ut alternative planbestemmelser med
rekkefølgekrav om at etterbruk skal være avklart før
reguleringsplan vedtas:
̶ Innsigelse fra JBV
̶ Fylkesmannen innsigelse hvis det ikke blir innarbeidet
• Jernbaneverket foreslår ikke å ta FMs innsigelse til følge fordi
vi mener dette ikke kan tas inn som et rekkefølgekrav fordi det
skaper uheldige bindinger i neste planfase
• Jernbaneverket mener at retningslinjene ivaretar intensjonene
knyttet til etterbruk

Etterbruk av dagens jernbane
• Jernbaneverket skal vurdere etterbruk av eksisterende spor i neste
planfase, dette er beskrevet i Retningslinjene:
̶ Det skal i reguleringsplanprosessen vurderes hvordan eksisterende
jernbanespor mellom Sørli - Brumunddal kan benyttes.
̶ Ved bygging av ny jernbane, vil de delene av gammel bane det ikke er
behov for, for å ivareta driften av det nye jernbaneanlegget kunne
fristilles til andre formål.
̶ Dette kan være gang- og sykkelveger, tilbakeføring til landbruk eller
andre formål.
̶ For strekninger der det i løpet av reguleringsfasen avklares at det ikke
lenger skal være togtrafikk skal Jernbaneverket, iht. etablert praksis,
fjerne all jernbaneteknisk infrastruktur.
̶ Terreng tilpasses nytt formål.
̶ Kulturminner knyttet til spor og anlegg skal vurderes og ivaretas i den
grad det er mulig og hensiktsmessig.
̶ Der det er jordbruksfaglig relevant, vil Jernbaneverket etter en konkret
vurdering, som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål.

Behandling av kommunedelplanen i
Stange, Hamar og Ringsaker.
• Stange
̶ Planutvalget

06.12.16

̶ Kommunestyre

15.12.16

• Hamar
̶ Formannskapet

07.12.16

̶ Mekling

15.12.16

̶ Kommunestyret

21.12.16

̶ (Ev. ny mekling i januar 2017)
• Ringsaker
̶ Formannskapet

07.12.16

̶ Kommunestyre

21.12.16

