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Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal
Berørte og tilliggende grunneiere i traséen på strekningen E6 - Furuberget
Grendelaget Ihle – Pershagen
Berørte og tilliggende grunneiere, husstander og fritidsboliger på strekningen Pershagen – Ihle
(Mæhlumsvika/Strandvik)
Lille-Jessnes Vel
Husstandene og fritidsboliger i området Lille-Jessnes / Jessnes
Fiskerly og Langodden Vel
Husstandene og fritidsboligene tilliggende Fiskerly, Langodden - Storihlehagan.
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Dobbeltsporet jernbane gjennom Furnes (E6 – Furuberget)
Innledning og overordnet kommentar.
Grunneierlaget Jessnes–Brumunddal, Grendelaget Ihle-Pershagen, Lille-Jessnes Vel, Fiskerly
og Langodden Vel, (heretter interessentene/vi), legger som utgangspunkt til grunn at det foreslåtte trasevalget aksepteres å være det mest
skånsomme alternativ for kulturlandskap, landbruks- og friluftsinteressene, - og for
bygdesamfunnet (boliger og fritidsboliger). Vi ser at det ved trasévalget er tatt mange og
viktige hensyn for linjeføringen. Med et så stort og omfattende jernbaneprosjekt, er det likevel
ikke til å unngå at tiltaket fortsatt er til stor ulempe for enkelte.
Med bakgrunn i Jernbaneverkets konsekvensutredning ser vi imidlertid store forbedringspotensialer - slik det her gjøres innspill til i den videre planprosess og behandling.
Sporet bør på hele parsellen legges på lavere kote!
Vår gjennomgående kommentar er at, det for hele parsellen Furuberget - E6, vil være bedre
om dobbeltsporet kan legges på lavere kote. Sett i sammenheng med våre forslag til
avbøtende tiltak vil dette redusere de uheldige virkningene, - og fremfor alt legge til rette for
positive utviklingsmuligheter gjennom bygda.
Slik det er foreslått ligger sporet på +/- 140m.o.h., noe høyere ut av Furuberget og noe lavere
inn mot E6/Brumunddal. Nord for Lille-Jessnes fremgår et høyeste punkt på kote 146,7 og i
Storihlehagan et høyeste punkt på kote 143,3.
Vi mener at ved å flate ut sporet på de angitte strekningene vil det kunne legges til rette for
tilpasninger som gir store forbedringer. Skulle det på strekningen være mulig å få sporet
ytterligere ned i terrenget, ville det i tillegg gi gode effekter!
Selv om dobbeltsporet legges lenger vekk fra strandsonen til Furnesfjorden (slik det er
foreslått av JBV) vil fyllinger og skjæringer i kulturlandskapet fremstå unødvendig
skjemmende.
I denne sammenheng henvises det spesielt til den planlagte jernbanebroen over
Mæhlumsvika, som har en høyde på ca17m over vannspeilet (h.r.v.) - og helt i strandsonen.
For enhver meter sporet kan senkes mener vi løsningene, i sum, vil bli vesentlig forbedret,
og forutsatt gjennomslag for våre øvrige forslag kan dette gi en helt annen totalsituasjon og
konsekvens.
Konsekvensene av dypere skjæringer må tilpasses med mest mulig «rette vegger»/ skjæringer
i fjell. For landbruksinteressene vil dette være spesielt viktig!
En hver meter lavere kote vil også
gi forbedringer i støysituasjonen.
De mest eksponerte sår i
kulturlandskapet vil samtidig bli
redusert.
Forutsatt fjerning av Dovrebanen
vil totalsituasjonen for bygda i så
måte bli bedret.
Illustrasjon - KU’s Støysonekart
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Lavere kote - og 3 korte tunnelgjennomslag.
Lavere fyllinger og rettere skjæringer (som er mulig i fjell) vil redusere anvendt sideareal
langs hele traseen.
For enkelte av de dype(este) skjæringene bør det utredes å erstatte disse med korte tunnelgjennomslag og/eller overbygninger.
Slike løsninger vil samtidig dekke flere formål, så som viltpassasjer, sammenhengende
gårdsdrift og beite, - og ikke minst allmennhetens interesser i friluftsområdene.
Morstuatunellen (se bildet) har
tilsynelatende som eneste formål å være
fundament for en mobilmast, (ut over en
nedlagt snuplass fra «gamle Rv50» på
toppen). Ut fra lengde, høyde og overbygning mener vi dette er et eksempel på
at tre tilsvarende tuneller kan bygges for
dobbeltsporet Furuberget – E6.
De tre konkrete tunellene vi foreslår,
og som dekker alle formål, er i
Storihlehagan, ved Bergsli, og ved
Jessnes nedre/søndre.
Disse tre tunellene løser samtidig og
helt naturlig alle behov for overgangsbruer, (med unntak av én passasje nord
for Lille-Jessnes).
Ut fra vår kunnskap om området mener vi derfor det er gode naturgitte forhold for korte
tunellgjennomslag i de nevnte områdene, - eventuelt skjøtet på med kortere overbygninger
eller miljølokk. Vi har ikke forutsetninger for i detalj å beskrive tunellenes lengde og påslag, da dette igjen vil være avhengig av en ytterligere vurdering av sporets kote.
Berggrunnen ansees imidlertid anvendelig for tunellbygging, på lik linje med de konstruksjonene som ble bygget til E6 / Dovrebanen ved Espa og Strandlykkja.
De tre tunellene vi foreslår kombinerer alle behov for overgangsløsninger.
Landbruksinteressene og viltpassasjene er ivaretatt.
Samtidig er de tre tunellforslagene helt sentrale i forhold til allmennheten og friluftsinteressene.
Tellingen på turvegen ved Bergsli viser at over 30000 går, jogger eller sykler der i 2016.
Med tilfang av turtrafikken sørfra passerer selvsagt langt flere på fylkesvegen ved Jessnes
nedre/søndre, - mens noen færre gjennom Mæhlumsvika. I et grovt anslag kan det derfor
anslås at alle tre punktene passeres pr tur, - og slik at turtrafikken i løpet av året vil utgjøre
minst 90000 passeringer gjennom anleggsområdet! Med tunellene er turtrafikken uhindret.
«Berggrunnen i det aktuelle området representerer foldinger med til dels steiltstående
formasjoner av alunskifer som går over i orthocerkalkstein med innslag av svartskifer. En
stabil, oppsprukket berggrunn som preger Hamar og Ringsaker, - på lik linje med området
for tunellene som ble bygget for E6 og Dovrebanen på Espa og Strandlykkja»
Ole Nashaug, Hedmark Geologiforening.
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Storihlehagan – forslag til tunell som gir naturlig viltpassasje, utvikler friluftsområdet,
og sikrer sammenhengende gårdsdrift og beite.
I konsekvensutredningen er det lagt opp til å bygge en jernbanebro ved Steneng sør for E6 rett nord for Storihlehagan. Jernbanebroen, med et tredje forbikjøringsspor, er oppgitt å ha til
formål å være viltpassasje (?). Samtidig er det i Ringsaker kommunes saksfremlegg til
kommunestyret - arkivsak 12/4003 dok84 - med bakgrunn i JBVs rapport om avbøtende tiltak
bemerket, at friluftsinteressene må sikres med en overgangsbru i Storihle-hagan, - slik det
hitsettes fra innstillingen; Med «etablering av overgang i skogområdet Storihlehagan ved et
lokk/en overgang over jernbanelinjen vil dagens bruk kunne beholdes».
Lokaliseringen av viltpassasjen er helt feil i forhold til vilttrekket (!) - som går gjennom
Storihlehagan på aksen Bergshøgda - Langodden.
For Storihles skogsdrift og beiteareal er en naturlig passasje over dobbeltsporet også helt
avgjørende.
Alle hensyn er derfor ivaretatt om det kan opprettholdes en naturlig passasje for dette området
som helhet.
Forslag til løsning;

Steneng – Storihlehagan. Tunell som ivaretar
viltpassasje, friluftsområdet og skogsdrift.

Sporet skissert
senket til f.eks
kote 140 – 138
stigning unngås.

Jernbanebroen
ved Steneng,
med dobbeltspor +
forbikjøringsspor, utgår.

Her ligger det derfor vel til rette for et tunellgjennomslag (til erstatning for en omtalt
overgangsbru eller «lokk»), - en naturlig løsning som vil sikre Storihles sauebeite og
gårdsdrift - et sammenhengende friluftsområde, - og som samtidig ivaretar viltpassasjen på
rett plass (!).
Løsningen innebærer at den foreslåtte jernbanebrua ved Steneng kan utgå i sin helhet (X)
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I det aktuelle området gjennom Storihlehagan er dobbeltsporet lagt på kote 143,3 (etter en
stigning på 10promille fra E6 i nord – og en stigning på 2promille fra Bergsli i sør).
Terrenget for jernbanetraseens linjeføring gjennom berget i Storihlehagan tangerer på det
høyeste kote 156m. Dette betyr en skjæring på minimum 13m, men mer om sporet legges til
lavere kote. Legges sporet «flatt» på kote 140 så unngås stigningen fra syd, og stigningen fra
nord reduseres. (Kan sporet senkes til f.eks kote138, gir dette selvsagt ytterligere effekter).
Dette legger meget godt til rette for ett tunnel-gjennomslag, - som løser alle gode formål!
Sett i sammenheng med at «Dovrebanen» fjernes, vil denne løsningen også legge til rette for
en positiv utvikling av det sammenhengende friluftsområdet Langodden / Storihlehagan, med
tilliggende innganger fra Strandvegen, Nyhusfeltet, Helleberget/Sundal, og Bergsli (turvegen
mot Jessnes og Hamar).
Eventuelle merkostnader ved tunell-løsningen ansees inndekket ved at den omfattende
jernbanebroen ved Steneng utgår.

Storihlehagan og Storihlejordet
Skogsarealet videre sørover er høyverdig dyrkbar mark, der traséen (omtrent på terreng)
tangerer «hagajordet» i Storihlehagan, - før dobbeltsporet går ut på en omfattende fylling over
Storihlejordet. Denne meget skjemmende fyllingen vil gå helt ned til grendevegen / dagens
jernbane, - hvor det også etter siste endring av plankorridoren er båndlagt areal på vestsiden
av Dovrebanen – og inn mot strandsonen over dyrket mark på Flatmo?
Nederste del av Storihlejordet ansees slik forslaget foreligger å gå tapt i sin helhet.
Med en lavere fylling (og ref. Bergsli) kan noe jordbruksareal nedenfor dobbeltsporet
sikres, i tillegg til de muligheter dette representerer for sammenhengende gårdsdrift/beite,
viltpassasje og friluftsformål.
Bildet indikerer dobbeltsporet i gult over Storihle,
- på en omfattende fylling (i
grått) med stigning på
2promille inn i Storihlehagan (mot venstre).
Slik trasevalget foreligger,
går i realiteten hele arealet
dyrket mark tapt for
Storihle.
Fyllingen vil være meget
eksponert og skjemmende
sett fra Mjøsa og friluftsområdene.
Den røde linjen antyder at areal kan spares ved lavere kote og lavere fylling.
I bakgrunnen sees forslag til «tunellpåslag» for tunell gjennom Bergsli (se neste side).
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Bergsli - kort tunell
I fagrapporten for naturmiljø (5.16.2/3) omtales at naturmiljøet, kulturmiljøene og fredete
kulturminner ved Bergsli (og Jessnes Søndre) vil bli ødelagt med den linjeføring jernbanetraseen planlegges (med «stort / middels negativt omfang»).
Den planlagte dype skjæringen, og
anlegget her, vil ha ytterligere/omfattende
konsekvenser, idet naturområdet binder
friluftsområdene og den gjennomgående
turtrafikken sammen. Mer enn 30000 går
tur, jogger eller sykler forbi Bergsli i 2016.
Bergsli er, og vil i tillegg være, en helt
naturlig og særdeles viktig faunapassasje.
Samtidig vil området være den eneste
passasjen som sikrer Storihle og Vesleihle
sammenhengende gårdsdrift og beite over
dobbeltsporet.
«Alle» må i realiteten passere gjennom dette smale området, enten det er på rundtur fra
Brumunddal eller Jessnes, eller det er gjennomgående gang-/sykkeltrafikk Hamar – Br.dal.

Den røde pilen indikerer tunell-gjennomslaget vi foreslår, - som alternativ til den 16m dype
skjæringen (gul markering) gjennom området. (Bergsli med Langodden til høyre i bildet)
Forslag til løsning.
Beholdes Bergsli som et naturlig passeringspunkt (med tunnel under) vil anlegg og friluftsliv
kunne gå uhemmet.
Naturmiljøet og friluftsområdet bevares permanent, - dyrket mark, gårdsdrift og
sammenhengende beite, kulturmiljøet og viltpassasje sikres for all fremtid.
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Derfor bør det utredes mulighetene for et kort tunellgjennomslag gjennom Bergsli!
Forslag til løsning.
Vesleihle – Bergsli - Storihle

Skissen viser tunell gjennom Bergsli (grønt felt + evt overbygget forlengelse se bilde neste side).
Kote pr foreslått vegbru (turvegkrysset bildet over) er ca 155 der sporet ligger på kote 140.
Overgangsbroen og omleggingen av grendevegen utgår ved tunell. På «profil» over er det i tillegg
tegnet inn lavere kote (grønn linje) og uten 2promille-stigningen inn i Storihlehagan (se side 7).
Slik Jernbaneverket planlegger vil det forbi Bergsli (høyeste punkt 156m.o.h.) bli en dyp
skjæring (16m til dobbeltsporets kote 140 på det dypeste). Grendevegen er foreslått lagt om
(på ytterligere tapt areal dyrket mark), og med en fullverdig kjøre-/overgangsbro over
skjæringen. Med en kort tunell opprettholdes grendevegen/turvegen urørt, - med innsparte
kostnader til vegomlegging og bru!
I sammenheng med almennhetens interesser bør dette være en riktig og realistisk
tilpasning.
Med bistand fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører Ihle-Pershagen
inneværende år elektroniske tellinger av turområdets anvendelse. Tallene så langt viser at
30.000+ (ca. Ringsakers folketall) inneværende år passerer Bergslisvingen og turvegen forbi.
Sett i sammenheng med Storihlehagan og Langodden, er turtrafikken i området fra år til år
sterkt økende. (Bl.a. ved boligbyggingen sør for Brumunddal - «Strandvegen Panorama» markedsføres dette tilliggende tur- og rekreasjonsområdet spesielt).
Omfanget av friluftsinteressene er ikke tilstrekkelig vurdert i forarbeidet til kommunedelplanen!
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Vesleihle – tilrettelegging og sikring av dyrket areal.
Sør for Bergslisvingen går traseen igjen ut på dyrket mark over Vesleihle, dels i skjæring før
en fylling møter Jernbanebroen over Mæhlumsvika. Store arealer, og stort sett det meste av
dyrket mark nedenfor dobbeltsporet vil ved linjeføringen gå tapt for Vesleihle.
Dobbeltsporet lagt på en lavere kote, og et tunellgjennomslag i Bergsli, vil imidlertid kunne
gi store forbedringer i denne sammenheng.

Illustrasjonen viser dobbeltsporet over Vesleihle mot Mæhlumsvika i sør. Gjennom en relativt
dyp skjæring (grønt) går traséen over på fylling (grått felt) inn mot jernbanebroen.
Til venstre er det skissert hvordan skjæringen kan tenkes å møte en forlenget overbygning /
«tunnelpåslaget» i Bergsli.
Løsningen åpner for at Vesleihle kan opprettholde sammenhengende dyrket areal over
dobbeltsporet i kombinasjon med en naturlig passasje (se skisse side 7).
Forslag til løsning;
Med «fjell i dagen» bør det være mulig å anlegge tunellgjennomslaget ved Bergsli.
En forlengende overbygning / lokk vil ytterligere spare dyrket areal for Vesleihle.
I skjæringene må det tilstrebes mest mulig rette sider slik at unødvendig sideareal spares.
Beholdes naturområdet ved Bergsli uberørt vil dette gi en fortsatt, naturlig og sammenhengende gårdsdrift og passasje, som på en god måte vil sikre Vesleihle (og Storihle)
fortsatt adgang til jordbruks- og beitearealene nedenfor dobbeltsporet - mot mjøsa.
Vegomlegging (og overgangsbroen) på ytterligere areal dyrket mark kan innspares.
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«Høybro» over Mæhlumsvika
Slik forslaget foreligger skal det bygges en jernbanebro over innerste del av Mæhlumsvika.
Broen (med dobbeltsporet på kote 140) er 304m lang, og vil ha en høyde over vannspeilet på
17m (h.r.v.), eller 2,5 ganger høyere enn dagens jernbanefylling. Med de jernbanetekniske
konstruksjonene (master og kjøreledning) vil broen totalt nå 25m over Mæhlumsvika.
Åpent beliggende til strandsonen vil høybroen således «ruve i terrenget», med de visuelle
konsekvenser broen vil ha for mjøslandskapet, kulturlandskapet, naturmiljøet, strandsonen og
båtlivet.
En hver meter lavere kote (og bru) vil være gunstig, men det er selvsagt langt frem til brua
kan omtales som mindre synlig.

Som illustrasjon har jernbanebroen
samme høyde og dimensjon som
Minnesund bru for E6 (litt smalere)
med 15m seilingshøyde under
konstruksjonen.
(Lengden her er 532m og bredden 22m).
Kilde og bilde; Wikipedia (Mahlum)

I konsekvensutredningen omtaler JBV at jernbanebroen positivt (?) åpner for tiltak som
«fjerning av eksisterende jernbanefylling i Mælumsvika for å underbygge Mælumsvikas
naturgitte landform»(?). For omdisponering av eksisterende bane til fremtidig gang- og
sykkelveg vil det imidlertid være viktig at deler av fyllingen opprettholdes.
Omfanget og konsekvensene av jernbanebrua i strandsonen, fremstår å være betydelig
underkommunisert, - med dertil behov for oppmerksomhet når kommunedelplanen kommer
til behandling.
Forslag til løsning;
I den videre planprosess må utforming og arkitektur for jernbanebrua vurderes nøye.
Lavere kote for dobbeltsporet vil gi lavere, - og kortere bru!
Det er rimelig å anta at kortere/lavere bru også vil gi reduserte kostnader, - midler som kan
investeres i tunellgjennomslaget og landbrukslokket inn mot / forbi Jessnes nedre/søndre.
I forhold til konsekvensutredningens fjerning av eksisterende jernbanefylling, må den
videre planprosess ivareta mulighetene for en fremtidig gang-/sykkelveg over Mæhlumsvika (evt med en gangbro på midten).
Jernbanebroen
skissert over
Mæhlumsvika
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Jessnesgårdene – «lokk» og tunell forbi Jessnes nedre / søndre inn mot Mæhlumsvika.
Inn mot Jessnes lander broen på åkerplatået tilhørende Jessnes øvre. Traséens linjeføring er
ca. den røde markeringen, mens skjæringen anslås å ha en dybde henimot den gule linjen. Her
foreslår vi at skjæringen fra jernbanebrua, så snart det er naturlig og mulig går inn i tunell,
under «ryggen» / naturmiljøet ved Jessnes nedre. Ut fra dobbeltsporets kote 140 synes det
mulig at tunellen kan passere under fylkesvegen, spesielt om sporet kan senkes slik det
gjennomgående er foreslått. Tunellen kan også forlenges med et «miljølokk» ut på dyrket
mark ved Jessnes nedre /søndre.
Jernbanebrua over
Mæhlumsvika har
«landfeste» mot
platået på dyrket
mark tilhørende
Jessnes øvre (bak
vegetasjonen til høyre
i bildet).
Traséens linjeføring
er ca. den røde linjen
mens skjæringens
dybde antydes med
den gule linjen. Slik
det er markert med
gul pil foreslår vi her
et tunnelgjennomslag
inn mot Jessnes (t.v.).
Den dype skjæringen her (16-17m dyp) har omfattende konsekvenser for jordbruksarealet og
kulturlandskapet. Ved Jernbaneverkets presentasjon av konsekvensutredningen (1/6-16) ble det
også kommentert at det her måtte sees på avbøtende tiltak, - og slik det omtales i KU-rapporten
2.10.3 om avbøtende tiltak; «Etablering av overdekket kulvert gjennom ryggen sør for
Mælumsvika».
I fagrapporten «kulturmiljø» er Jessnes søndre (sammen med Bergsli) spesielt omtalt, som et
område der linjen tvers igjennom – «gir mest negativt utslag for naturmiljøet og
kulturmiljøene».
Forslag til løsning;
Det foreslås utredet mulighetene for å legge dobbeltsporet i tunell gjennom ryggen mellom
Jessnes og Mæhlumsvika. Tunellgjennomslaget forslås forlenget med et «landsbrukslokk»
fra under fylkesvegen og forbi Jessnes nedre / Jessnes søndre .
Hensynet til dyrket mark og til kulturlandskapet må tillegges stor vekt i vurderingen av
tiltaket. Området ved Jessnesgårdene er spesielt eksponert, og den dype skjæringen her vil
fremstå som et stort sår i landskapet.
Skjæringen, slik den er foreslått, avskjærer også veien til Grøtodden og bolighusene i dette
området. Den inntegnede erstatningsvegen tar unødvendig areal dyrket mark og løsningen
må i så fall optimaliseres. Bygges tunellen (som vist på neste side) vil imidlertid dagens vei
kunne beholdes. Dette gir, sammen med de øvrige løsningene, innsparte kostnader!
Skissen på neste side viser forslaget til tunell, evt forlenget med «lokk» mot sør, ved Jessnes
nedre / søndre.
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Forslag til løsning;
Tunell / «miljølokk» Jessnes Nedre

Med sporet på kote 140, eller om mulig enda lavere, - må mulighetene for et tunellgjennomslag under / forbi fylkesvegen (på ca. kote 153) vurderes, eventuelt at tunellen
forlenges med et lokk ut på jordet (Jessnes nedre) som reduserer/erstatter arealforbruket, - og
som sikrer passasje og sammenhengende gårdsdrift over dobbeltsporet.
I tillegg til de åpenbare fordelene dette medfører for jordbruket, vil dette også være av stor
betydning for kulturlandskapet og allmennheten, da fylkesvegen her er innfartsveg til både
strender og boligområder på Jessnes. Uten et så langt lokk som mulig, vil denne skjæringen
være et ekstremt sår i kulturlandskapet, mens med «lokk» så vil dobbeltsporet være skjermet i
området.

Bildet viser der
en tunell under
fylkesvegen og et
landbrukslokk
tenkes å erstatte
den omfattende
skjæringen forbi
Jessnes
nedre/søndre.
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Jessnes nedre - Furuberget
På strekningen fra Jessnes nedre, og videre mot Lille-Jessnes og Furuberget, går traseen til
dels over dyrket mark til et skogs- og beiteareal. Hele området er å betrakte som et høyverdig
og enkelt dyrkbart område, samtidig som det har meget høyt potensiale til alternativ bruk som
f.eks. boliger. Området på begge sider av traseen benyttes i dag til beiter, skogsdrift og
friluftsliv, i tillegg til at det er et rikt dyreliv her.
Dobbeltsporet er planlagt i skjæring stort sett hele veien, og med en dybde som i anslag
tilsvarer høyden av løs-masser oppå fjellet. På strekningen er det behov for en overdekning av
traséen, som sikrer tilgang til begge sider av sporet for friluftsliv, beite/skogsdrift og dyreliv.
Passasjen må sees i sammenheng med plassering av ny omformerstasjon i området.

Strekningen
videre, fra
Jessnes nedre
mot LilleJessnes og
Furuberget,
går i et
høyverdig,
dyrkbart skogsog beiteareal.
Forslag til løsning;
Ved lavere kote og dypere skjæringer mot fjell, åpner dette mulighetene for skjæringer med
mer «rette vegger». Det er viktig at skjæringene på denne strekningen kan tilpasses i
samråd med de berørte grunneiere slik at optimal utnyttelse ivaretas. Som eksempel kan
utvikling av beitearealene være aktuelt.
Videre bør det, slik JBV-rapportene omtaler, anlegges en overgang/passasje midt på denne
strekningen (best egnet sted i nærheten av eksisterende kraftgate), som sikrer gårdsbrukenes interesser og sammenhengende drift og beite på begge sider av dobbeltsporet,
allmennhetens adgang til friluftsområdene, - og som samtidig vil være vilt-/faunapassasjen.
Mest gunstig plassering av overgang/passasje avhenger av hvor langt tunnel og overbygg
kan trekkes nordover ut fra Furuberget, og om tunellen / et lokk ved Jessnes nedre bygges.
Kommer dobbeltsporet «ut i dagen» slik det er foreslått, bør overgangen ligge rett nord for
Lille-Jessnes. Med dobbeltsporet senket og forlenget tunell, vil det være gunstig å flytte
overgangen nordover mot høgspent-traseen. Med forlenget tunnel ut av Furuberget, vil
også hjortevilt kunne passere direkte fra skogsområdene og ned til Mjøsa sør for boligfeltet
på Lille-Jessnes.
Tiltaket må derfor sees i sammenheng med forslaget om sporsenking og en evt.
tunellforlengelse ut av Furuberget, - til forbi boligfeltet på Lille-Jessnes.
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Bebyggelsen ved Lille-Jessnes – avbøtende tiltak for boligområdet
Lille-Jessnes Vel er tilfreds med at det i linjeføringen for dobbeltsporet er tatt hensyn for å
unngå direkte berøring med boligfeltet. Sett i sammenheng med at «Dovrebanen» vil bli
fjernet som barriere mot Mjøsa, vil det for hele området være en fordel at dobbeltsporet
legges øst for bebyggelsen. Likevel vil det være en ulempe, spesielt i anleggsperioden, at ny
bane kommer tett på boligfeltet.
I fagrapporten ("Nærmiljø og friluftsliv ") skriver JBV; "Tiltaket vil påvirke øverste rekker
med boliger negativt."
Med bakgrunn i dette fremmes det forbi Lille-Jessnes forslag til løsninger og avbøtende tiltak
som reduserer ulempene.
Forslag til løsning;

Tunellforlengelse – skjerming
Lille-Jessnes

Passasje for beite, vilt og
friluftsområdet plasseres ut
fra situasjonen

Tunellen gjennom Furuberget er planlagt å komme ut sør for boligfeltet på Lille-Jessnes.
Uavhengig av om dobbeltsporet kommer i en vest- eller østløsning ut av Furuberget, vil
konsekvensene for landbruksinteressene bli stort sett de samme. Inn mot fjelltunnelens
utgang går banen med 12,5 promille stigning.
For området vil det være til stor nytte at denne stigningen reduseres noe, og at tunellen
forlenges (evt med kulvert og/eller støy-/vibrasjonsskjerming) frem til der boligfeltet er
passert. Lavere kote for sporet vil gjøre det naturlig å forlenge tunellen ut av Furuberget.
Både for boligfeltet og for landbruksinteressene, vil dette være en betydelig forbedring.
Dette vil sikre allmenheten, bolig-/fritidseiendommene tilgang til friluftsområdene på
østsiden av sporet, - samtidig som det også vil sikre bolighus og beite/jordbruksarealer.
Dette i tillegg til å redusere de store ulempene som spesielt anleggsperioden vil medføre for
boligfeltet.
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Boligområdene på Lille-Jessnes og områdene rundt sikres nødvendig og god tilgjengelighet
til natur og friluftsliv på østsiden av jernbanesporet.
Boligområdene på Lille-Jessnes skjermes for støy og visuell forurensning.
Dyrket mark og beitearealer tilhørende eiendommene vil kunne opprettholdes.
Adkomstveg og offentlig infrastruktur (strøm, vann, kloakk) vil kunne opprettholdes til
området øst for traséen (Borghild Rudsveg 69), - der adkomstvegen vil være svært aktuell
som skoleveg for boligområdene på vestsiden av sporet.

Omformerstasjonen
Omformerstasjonen som planlegges på
Jessnes er ikke omfattet av planforslaget.
Vi vil likevel påpeke at tiltaket vil bli en
betydelig belastning for grenda. Ulempene
må derfor avbøtes med noen flere tiltak
som sikrer landbruket, og Lille-Jessnes’
tilgang til friluftsområdene øst for banen.
Bildene; Anlegget av omformerstasjonen
kommer nært på boligområdet LilleJessnes og planlagt utbygging, - midt i
friområdet for lek og fritid.
Forslag til løsning
Det foreslås at plasseringen av omformerstasjonen tas videre til en ny vurdering hvor
grunneiere og boligområdene involveres. Den foreslåtte plasseringen er ikke optimal og
legger beslag på unødvendig store arealer som følge av lang adkomstveg. Det henvises i
denne sammenheng til Lille-Jessnes Vel og Grunneierlagets brev av 16.april d.å., der det
anmodes om en plassering av omformerstasjonen som sikrer at beboerne på boligfeltet på
Lille-Jessnes ikke blir skadelidende, og at sammenhengende frilufts- og beitearealer kan
opprettholdes. Det er også som et avbøtende tiltak ønske om at høgspent-ledningene i
området legges til jordkabel til erstatning for dagens luftspenn.
Det er ønskelig å komme frem til en omforent løsning på plasseringen i samarbeid mellom
grunneiere og EL-bane.

16

Sammendrag
Tiltak, løsninger, nytte og effekter
Dobbeltsporets trase foreslås optimalisert ved en lavere kote (under 140m.o.h.) på hele
parsellen E6-Furuberget.
Byggingen av dobbeltsporet på strekningen Brumunddal – Furuberget må være skånsom,
og best mulig sikre natur, miljø og kulturlandskap for fremtidige generasjoner.
Å senke sporet legger ytterligere til rette for avbøtende tiltak som i sum kan ivareta
landbruks- og friluftsinteressene.
Et tunnellgjennomslag i Storihlehagan som sikrer alle formål, - skogsdrift og beite,
friluftsinteressene og viltpassasje. Jernbanebroen (tre spor) ved Steneng kan utgå.
Tunnellgjennomslag (og lavere kote) forbi Bergsli, som sikrer sammenhengende gårdsdrift/
beite, og viltpassasje til nedenfor dobbeltsporet. Kulturmiljøet og turvegen ved Bergsli er av
meget stor betydning for allmennheten og friluftsinteressene.
Løsningen sees i sammenheng med sporsenking som reduserer fyllingene og forbruket av
dyrket areal over Storihle og Vesleihle. – Vegomlegging og overgangsbru kan innspares.
Lavere (og kortere) bro over Mæhlumsvika, som er mindre sjenerende i landskapet for
nære omgivelser.
Tunellgjennomslag / landbrukslokk (fra Jernbanebrua) forbi Jessnes nedre.
Løsningen her ivaretar kulturlandskapet og allmennhetens nytte, og bidrar til alle formål
som landbrukspassasje, friluftsområde og viltpassasje. Omlegging av fylkesvegen med
overgangsbru, og vegomleggingen til Grøtodden kan utgå.
Forlengelse av tunnelpåslaget ut av Furuberget (evt kulvert / støyskjerming) som skjermer
boligfeltet og sikrer passasje for alle interesser. Overgangsbro (Borghild Ruuds veg) utgår.
En gjennomgående vurdering og optimalisering av dobbeltsportraseens skjæringer (med
rette vegger), der det legges vekt på å redusere sideareal som medgår.
Massebalanse
Vi er inneforstått med at våre forslag om å legge sporet på lavere kote vil kunne medføre
utfordringer i forhold til beregnet massebalanse, - og kan hende noe ekstra kostnader.
Til dette må våre forslag, og argumentasjonen, sees i sammenheng.
Ved bygging av korte tunnelgjennomslag og overbygninger/lokk medfører dette samtidig
redusert mengde overskuddsmasse sammenlignet med dype skjæringer.
Der hvor det bygges lokk over sporet kan ekstra masse som tas ut i bunn i mange tilfeller
legges tilbake oppå lokket.
For en stor del av strekningen hvor vi forslår senket kote, vil dette innebære skjæringer i
fjell. Det er større sannsynlighet for at fjellmassene kan brukes i traseen sammenlignet med
løsmasser.
Med utgangspunkt i at det kun utredes èn trasè gjennom Ringsaker (med begrensede
muligheter for annen optimalisering), bør det være rom for betydelige midler til avbøtende
tiltak som kan sikre at denne trasèen blir så bra som mulig.
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Det fremholdes også over tid, - med store fremtidige infrastruktur- og utbyggingsprosjekter i
regionen, et stort og udekket underskudd på fjellmasser i området. Det er fullt mulig at det
kan finnes egnede områder for massedeponier - med kort transportavstand, f.eks. innenfor
Furnes Almenning.
Forslag til tiltak:
Jernbaneverket går aktivt ut (i lokalmedia) og søker etter mulige områder for
massedeponier.
Oppsummering – forutsetninger for høringsuttalelsen
«Dovrebanen» forutsettes å bli fjernet!
Ved høringsuttalelsen legger vi til grunn at (den eksisterende) «Dovrebanen» vil bli
fjernet når dobbeltsporet er bygget (ref.Kvu febr.2012).
Slik det er påpekt i JBVs fagrapporter, utgjør dette at barrieren mot Mjøsa fjernes til fordel for
en positiv utvikling i hele området. Med videre henvisning til Jernbaneverkets notat
«Tilkobling til Jernbanemuseet» avviser vi derfor, som del av dette og i sin helhet, alternativ
«6.1 Tilkobling til Jernbanemuseet fra nord».
Vi oppfatter fjerning av Dovrebanen som kommunedelplanens grunnlag og fundament.
Dovrebanen / gammelt spor – erstatningsarealer
Når den tid kommer er det viktig at grunneiere og boligeiere, som må avstå grunn til nytt
dobbeltspor, tilbys erstatningsarealer som alternativ til vederlag/oppgjør.
På deler av strekningen kan eksisterende Dovrebanen være meget aktuell som slik erstatning.
Det er også viktig at Jernbaneverket holder seg godt orientert om markedet for salg av dyrket
mark, og slik at dette kan tilbys som erstatning for sterkt berørte grunneiere.
«Togparkeringen»
Ved konsekvensutredningen råder det stor uklarhet omkring det tidligere forslaget om et
eventuelt areal for «hensetting» i Ringsaker. Forslaget, med store konsekvenser for
friluftsområdene, landbruksinteresser og jordvern, er tilkjennegitt stor motstand i kommunen
og regionen.
I forhold til dette anmodet vi om ved oppstart av arbeidet med konsekvensutredningen, at
spørsmålet om hensettingsarealer, dersom dette (og andre tiltak) var å oppfatte som en del av
jernbaneutbyggingen, - så måtte alle forhold konsekvensutredes i sammenheng og som helhet!
Slik forslaget til kommunedelplan nå er fremmet oppfatter vi at areal for hensetting ikke er
tema, at konsekvensutredningen kun ivaretar forholdene knyttet til dobbeltsporets fremføring,
og at konsekvensutredningens innhold ikke er vurdert forenlig med bl.a. forslaget om
hensetting i Storihlehagan.
Vi legger ut fra dette til grunn at det ved kommunedelplanen ikke inngår føringer for en
evt. hensettingsterminal, og at løsningene, positiv nytte, og utviklingsmulighetene for
friluftsområdene, - ikke senere ødelegges av et «kommende prosjekt».
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Videre planprosess og samarbeid
Konsekvensutredningen for dobbeltsporets fremføring er (som i alle tilfelle) en
«sjablonmessig metode». Utredningen har til formål å berede grunnen for tiltaket, - der det
metodisk drøftes ulike (ofte lovpålagte) forhold, som kan oppsummeres og vektes i en skala.
Det særskilte er i liten grad eller ikke til stede.
Forarbeidet til kommunedelplanen er i tillegg gjennomført på meget kort og begrenset tid, der
planprosessen har som tidsperspektiv å rekke frem til «NTP-toget» går.
Det er i denne sammenheng en betydelig og demokratisk utfordring, at det i tilknytning
til dobbeltsporets fremføring omtales flere omfattende tiltak som holdes utenfor
planbehandlingen? Forholdene omkring dette må komme til drøfting - og avklares.
Jernbaneverket og Ringsaker kommune har ut fra dette en stor og krevende oppgave foran
seg, i samarbeidet om å få kommunedelplanen til behandling innen tidsfristen (før jul 2016).
I denne sammenheng er det også viktig at befolkningen og de berørte interessentene i hele
området blir hørt, - og at de særskilte forholdene, mulighetene, utfordringene og ulike
interessene, kan bli grundig behandlet som del av beslutningsgrunnlaget.
Vi håper, ut fra dette, at organiseringen bak vår felles høringsuttalelse kan være et
nyttig grunnlag for samarbeidet i den videre planprosess.
Vårt ønske er å bidra med lokalkunnskap og innspill, som i fellesskapet kan gjøre
utbyggingen av dobbeltsporet mellom Furuberget og Brumunddal til en god og
vellykket prosess.
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Høringsuttalelse
Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal

Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal
Grendelaget Ihle – Pershagen
Lille-Jessnes Vel
Fiskerly og Langodden Vel
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TLF: 62 55 53 10
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Kopi: Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal,
Ringsaker kommune
Jordvernalliansen i Hedmark arbeider for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, og stanse den faretruende utviklingen
av norsk sjølforsyningsgrad og matsikkerhet.
Jordvernalliansen gir sin tilslutning til forutsetningen for det framlagte høringsutkastet, som er å gi
Østlandsområdet en framtidsretta jernbane med betydelig høyere kapasitet og kortere kjøretider enn dagens. Vi
mener det er viktig å styrke togets konkurransekraft vis-à-vis vegtransport, ut fra den forutsetning at jernbane som
regel er mindre arealkrevende enn veg. Dersom en større andel av transportarbeidet – både for personer og gods –
faller på skinnegående transport, vil en kunne avstå fra å gjennomføre nye store og arealkrevende vegprosjekter
som ellers ville vært nødvendige. Med de krav til horisontal- og vertikalkurvatur som en høyhastighetsbane stiller,
synes det vanskelig å finne andre og bedre trasévalg mellom Hamar grense og Brumunddal enn det som er
foreslått.
Gjennom Hamar legges det fram tre alternative forslag til trasé. Fra et jordvernsynspunkt er østre trasé
uakseptabel; og også i Ringsaker ser øst ut til å kreve et noe større beslag av dyrka mark. Jordvernalliansen avviser
østre trasé.
Vi hevder som prinsipp at ved anlegg av veg og bane langs helt ny trasé, skal gammel trasé som ikke lenger er i
bruk, tilbakeføres til jordbruk der det ligger til rette for det. På strekningen Hamar grense – Brumunddal ser det ut
til å være beskjedne arealer som kan tilbakeføres. Jordvernalliansen vil dermed kunne akseptere at nedlagt bane
nyttes til andre formål enn jordbruk på deler av denne strekningen.
Over dyrka mark bør banene legges på høyder som gjør at en unngår dype skjæringer. Dersom skjæringer ikke er til
å unngå, bør beslaget av matjord begrenses ved at banen legges i betongtrau/kulvert. Jordvernalliansen anser at
utslaking av skjæringer, slik det er beskrevet i fagrapport til planen, ikke er forenlig med god jordbruksdrift. Vi
støtter grunneierne på Jessnes som ønsker at nytt dobbeltspor legges på en lavere kotehøyde på hele eller deler av
strekningen. Forutsatt at det lages kulverter (eller tunneler) gjennom jordbruksarealet, vil dette kunne spare mange
dekar matjord ved at en unngår høye fyllinger. Dyreliv, friluftsliv og skogsdrift vil også kunne ha svært god nytte av
en lavere kotehøyde. JBVs argument om massebalanse, og dermed lavere kostnader ved bygging, bør ikke være

JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK
HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD
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styrende for å få til gode driftsmessige løsninger, både for jernbane og jordbruk gjennom Ringsaker i et
hundreårsperspektiv.
Plandokumentene anslår et midlertidig beslag av fylldyrka mark på 285 da. Vi mener at det midlertidige beslaget
må begrenses. Anleggsarbeidet må utføres på en måte som begrenser midlertidig beslag til maksimalt to ganger
permanent beslag, dvs. 180 daa. Videre må planen innføre som prinsipp at landbruksrådgivningen og grunneierne
gis rett til å avgjøre hvordan matjorda tilbakeføres, slik at en unngår jordpakking som gir langvarig eller varig
forringelse av reetablerte arealer. 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.
Hensettingsspor (togparkering) er ikke behandlet i planutkastet. Vi mener det vil være en fordel at vurderinger
omkring togparkering tas inn i kommunedelplanene. Vi godtar at jernbanetekniske forhold og løsninger som gir en
mest mulig effektiv framføring av togene veier tungt. Samtidig ber vi om at hensettingsspor så langt det er mulig
ikke legges på dyrka mark. Jordvernalliansen vil derfor sterkt oppfordre JBV til å utrede andre alternativer for
togparkering, utover de som er beskrevet i «Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3».

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 TIL KOMMUNEDELPLAN FOR
DOBBELTSPORSØRLI-BRUMUNDDAL.
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