PRIVATE OG GRUNNEIERE
Gjeldende for Ringsaker kommune
Nr.
9
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13
14
15

Uttalelse fra
Egil Kristiansen
Anita Sole-Gärtner, Turid og Stein Olav Sole
Campbell & Co advokatfirma for grunneiere Thore Bjerkes veg 1 og Øvre Vargvei 31
45 boligeiere i Nerkvernområdet
Jessnes Øvre – Bernt Jessnes
Wetten Gård – Ola Frang Wetten
Tone-Kjersti Hulleman

Dato
01.08.2016
29.08.2016
13.09.2016
15.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
15.09.2016

From:
Sent:
To:
Subject:

Rivena Y Nes <rivena23@gmail.com>
1. august 2016 07:22
Postmottak Jernbaneverket
Dobbeltsporet Brumunddal - nivå på spor

Hei,
undrer litt på hvorfor ikke dagens nivå på stasjonen kan beholdes ettersom det faktisk også er
vurdert en senking av området på 1-2m ? Amlid bru kan vel rives samt at en beholder dagens
nivå av området?
Det vil kunne gi mye bedre siktforhold i området for beboere etc mot Mjøsa og trolig også gi en
billigere utbygging. Sporet må jo også heves inn og ut av stasjonen med 2 meter høyere nivå enn
dagens, så inngrepet må jo bli ganske omfattende...og støy!
Med dagens nivå så går det jo greit med elva slik den er nå vel?
Håper det vil bli vist fram forbikjøringsspor på møtet.30.08 for det samme området, som er
omtalt i planen som et viktig element.
mvh
Egil Kristiansen
tlf 9596 8118

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no
Ringsaker kommune
Postboks 13
2381 Brumunddal
postmottak@ringsaker.kommune.no
Anita Sole-Gärtner
Steinanvegen 80E
7049 Trondheim
anitasoleg@gmail.com
Trondheim 29.08.2016

Høringsuttalelse vedrørende Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli Brumunddal
Vi viser til tilbakemelding til gårdsregistrering i august/ september 2015, privat møte med
jernbaneverket 5. januar 2016, samt flere telefonsamtaler og e-poster med Sverre Setvik de siste
årene, og vil nok en gang fremme våre hovedsynspunkter:
1) å forlenge tunnelen fra Furuberget og nordover, forbi eiendommen Sole, slik at gårdsbruket Sole
kan bestå.
eller
2) å legge traseen lenger øst, slik at den går utenom eiendommen Sole, med avbøtende tiltak.
eller
3) å legge traseen i kulvert under eiendommen Sole, slik at gårdsbruket Sole kan gjenoppbygges.

Samtlige tiltak vil i tillegg være viktig for bomiljøet på Jessnes/ boligfeltet.

Hilsen
Turid Sole, Stein Olav Sole og Anita Sole-Gärtner

Boligeiere i Nerkvernområdet
v/Bjørn Olav Kristiansen
Nerkvernvegen 48
2380 Brumunddal

15.september 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
Deres ref: 201607050
Kopi: Ringsaker kommune

HØRINGSUTTALELSE – KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR SØRLI –
BRUMUNDDAL.
I forbindelse med høring av kommunedelplan for dobbeltspor jernbane Sørli – Brumunddal har vi
følgende merknad:
-Den foreslåtte utredningskorridoren fra kryssing av E6 til Brumunddal stasjon forskyves mot Mjøsa. .
Dette gjelder spesielt ved Stelaområdet /Parkettpartner og ved stasjonsområdet og videre nordover.
-Planlagt forbikjøringsspor flyttes sør for kryssing av E6.
Bakgrunnen for den foreslåtte endringen, er at den vil redusere antall boliger som må innløses i
området, samt at det vil redusere antall boliger som blir båndlagt i utredningsperioden /
utbyggingsperioden.
Den foreslåtte endringen vil berøre næringsvirksomheten langs jernbanen sør for Brumunddal i
større grad enn i Jernbaneverkets forslag. I et samarbeid med Ringsaker kommune, vil det være fullt
mulig å reetablere den type næring som blir berørt av denne endringen andre steder i kommunen.
Det er her snakk om 7-8 næringsvirksomheter mot minst det dobbelte i antall boliger.
Ved etablering av forbikjøringsspor sør for kryssing av E6, vil en ha kun to spor fra E6 til Brumunddal
stasjon, noe som vil redusere sporbredde og behov for grunn. I tidligere illustrasjoner – se vedlagte
bilde - er det vist 3 spor fra området Nerkvernvegen / Parkettpartner. Dette er fjernet i nyere
illustrasjoner, noe vi da tolker som en permanent løsning, og det vil kunne spare ytterligere noen
boliger.
På nedsiden av stasjonen er det skissert en parkeringsplass for biler/sykler i framlagte planer.
Ved å legge stasjonssporene lenger ned mot Mjøsa, må man også flytte denne parkeringsplassen
lenger ned. Da må man sannsynligvis beslaglegge mer av næringsområdet. Dette gir muligheter for
en forskjønnelse av området.

På vedlagte illustrasjonsplan har vi forsøkt å tegne inn noen justeringer i forhold til JBV’s røde linje.
Det er også i senere skisser tegnet inn en kjørevei mellom boligene i Nerkvernvegen 44 og 48 og
videre sydover langs sporet for å etablere et elektrisk installasjonsbygg. Dette bør bygges på
vestsiden av sporet. Igjen belastes boligområdene i stedet for næringsområdet .Hvorfor ?
Hovedbudskapet er altså at traseen/sporet i hovedsak bør parallellforskyves noe ned mot Mjøsa.
Det må ikke legges nærmere boligområdet enn det som er vist på vedlagte bilde.
Man må generelt ta mer hensyn til boligområder enn det som er framkommet i framlagte planer.

Med hilsen:

45 BOLIGEIERE I NERKVERNOMRÅDET

Se vedlagte underskriftsliste.
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Bernt Jesnes
Jessnesvegen 439
2320 FURNES

Jessnes, 14. september 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

INNSPILL TIL KOMUNEDELPLAN

DOBBEEFSPOR

SORLI - BRUMUNDDAL

Jeg er bruker av garden Jessnes Ovre, g.nr/br.nr: 753/1 i Ringsaker kommune. Dette er min
arbeidsplass og drifta er for tiden korn, sau, virkesproduksjon og utleie av hus/hytter. I tillegg til
dette brevet, er jeg medlem i Grunneierlaget Jessnes-Brumunddal som sender et felles brev på
vegne av sine mcdlemmer. Jeg gir ful I støtte til brevet fra grunneierlaget, men gir fiere detaljer til
området jeg bor i og kjenner best.
Eiendommen blir berørt av jernbaneutbygging
i tillegg berørt av en omformerstasjon.

i hovedteigen og i en skog teig. I skogteigen blir det

Skogteigen er omkranset av nytt boligfelt og er delvis med i komuneplan for utvidelse av boligfelt,
Dette er meget attraktive tomter med mjøsutsikt og nærhet til alle fasiliteter. Skogteigen blir nå
brukt til beitc for husdyr på garden, tømmerproduksjon og friluftsliv. En jembaneutbygging vil dele
opp derte arcalet. og redusere bruksmulighetenc på resterende arcaler etter jernbancutbyggingens
arealbehov er trukket i fra.
I lovedteigen strekker seg i fra Mjøsa og Mæhlumsvika og østover. Landskapet er svært kupert.
store høydeforskjeller med fiere parallelle kalkrygger, stor variasjon og biologisk mangfold.
Dagens jernbane deler eiendommen allerede. Ny deling blir få steinkast parallellt unna, men med en
mye mer ekstrem oppdeling p.g.a. høyden på fylling inn mot bru, der brufølelsen blir nærmere 400
meter lang om en tar med fyllingene på begge sider. Med master vil brua ruve over høyden med
toppen av den lengste skogen i området rundt Mæhlumsvika. Deler av eiendommen kan bli innelåst
mellom 2 barrierer om ikke tiltak iverksettes.
Garden har eget vatningsanlegg som ligger midt i trasen ned mot Mæhlumsvika.
Området for dobbeltsporet sør for Mæhlumsvika. er inngangsporten mot Jessnes, der vegen går rett
mot Mjøsa. Her er det mye trafikk av syklende og gående hele året. Området er en naturlig del av en
rundtur for turfolk fra Hamar. som f.eks. kommer strandvegen rundt furuberget og eller over
hedmarkstoppen. Veldig attraktivt for syklende.
Viltet bruker vegetasjonsområdenen rundt Mæhlumsvika . Området inneholder også viktige pasasje
og leveomrader for vilt. Omkringliggende arealer består av større flater med åpent dyrket mark.
Villet kvier seg for å krysse for store åpne områder om gangen og bruker dette arealet som

«mellomlanding» for neste skogområde. Vinterstid med mye snø er det avgjørende å kunne ha
skogholt å gå inn i for hvile mellom beitingene nærmest mulig beiteplassene og med minst mulig
forllyttning for å spare energi. Ved å lage en kort tunnel, sør for Mæhlumsvika viser jernbaneverket
forstaelsen av hvor viktig slike grønne «oaser» er for Jessnes.

Forbedringer

Bruløsningen i Mæhlumsvika må det arbeides med. Støyskjerming langs ei så høy bru, vil gi bedre
boforhold i området Senkning av sporet og brua; hver meter er positivt.
Tunnel sør for Mæhlumsvika.
Senking av trasen ned i terrenget gir muligheter til å lage kort tunnel i stedet for dype skjæring
E6 rett sør for Mjøsbrua har 2 slike tunneler som gjør at anlegget flyter penere inn i landskapet.
samtidig som landskapet over tunnelen vil dekke områdets behov og krav for:
Viltoverganger
Kryssing for gående og syklende
Friluftsliv
Adkomst til boliger og fritidseiendommer

Bevaring av kjente og ukjente biologiske mangfoldet: sopp, planter, insekter, fugler og
pattedyr's behov for skjul, mat og yngleområder.
Bevaring av fredede kulturminner.
Intakte jordbruks-iskogbruksarealer.
Kryssingsmuligheter for landbruk med maskiner og beitedyr.
Godt altemativ til bruløsning.

Fordelen med et tunellgjennomslag er at landskapet over tunnelen bevares urort.
Senkning av sporet vil gi kortere og lavere fyllinger.

Senkning av sporet vil gi bedre muligheter for å lage en kort tunnel fra Mæhlumsvika og sørover
gjennom kalkrygg.
Senkning av sporet GI gi en kortere og mindre ruvende bru visuelt over Mæhlumsvika.

En senkning av sporet vil gi et masseoverskudd. Dette kan delvis løses lokalt og jernbaneverket må
arbeide med dette sammen med bl.a. lokale grunneiere.
Vei til Grøtodden, med boliger, fritidsboliger og strandområder består urert ved tunnel under
området.
Gammelt spor må fjernes og kunne gi grunneier noc av kompensasjonen for tapt areal/ulemper.
Dette gjelder selvsagt også Jessnes stasjon som er et betydelig areal.
Det må være fornuftig tilgang til begge sider av sporet der teiger deles.
På gården jeg driver, er alt areal i produksjon. Arealet cr en hovedressurs i produksjonen. Banen og
ornformerstasjonen er lagt slik i landskapet at det blir liggende på «disp.arealene skog- og
jordbruksmark».

Mer kom jeg ikke på i denne omgang, håper på en god dialog videre i prosessen, og ser med fordel
på hyppig kontakt i form av møter. Vi er få relativt store grunneierc i Ringsaker som blir berørt, og
sitter inne med mye lokal kunnskap som kan være til nytte under prosessen.
Hilsen
ain,5

j

Bernt Jesnes

Til Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
----------------Ringsaker kommune
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
Saksnr. 201607050 Høringsuttalelse
Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal
Undertegnede støtter fullt ut den felles høringsuttalelsen mellom 4 parter som er sendt fra
Grunneierlag og grendelag på strekningen Furuberget- Brumunddal, inklusive grunneierlaget Jessnes
Brumunddal som jeg nå er leder for. Jeg vil derfor i denne korte høringsuttalelsen kun punktvis
poengtere spesifikke elementer som vedrører min eiendom Wetten gård (756/1), og som ikke
omtales i detalj i den felles høringsuttalelsen.












Borghild Rudsvei 69 og 71 (Husmannsplassene Rasmusstua og Nybakken) må fortsatt ha
bilvei frem til huset fra Borghild Rudsvei (fra boligfeltet Lille-Jessnes). Dette gjelder også i
anleggsperioden. Dersom andre alternativer planlegges vil jeg gjerne i dialog med
jernbaneverket om dette.
Borghild Rudsvei 69 er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Denne må opprettholdes i
anleggsperioden og etter at banen står ferdig.
Det må sikres adkomst mellom oversiden og nedsiden av dobbeltsporet på strekningen
mellom Lille-Jessnes og kryssingen av fylkesveien ved Jessnes-gårdene.
Jeg ønsker at skjæringer i løsmasser der dobbeltsporet går gjennom min eiendom lages i
slake helninger mot sporet i stede for bratte slik at arealet kan benyttes som storfebeite. Det
er viktig med sortering av masse slik at det legges matjord øverst. I den grad det koster noe
ekstra anser jeg dette som et avbøtende tiltak knyttet til matproduksjon.
Tapt areal ønskes primært erstattet i annet areal dersom slikt areal har verdi for dagens
næringsdrift på eiendommen (jordbruk/skogbruk), eller har annen potensiell fremtidig verdi
slik arealet jeg må avstå åpenbart har.
Det kan være aktuelt med permanent massedeponi på min eiendom. Trolig ikke mange
100000 m3, men på den annen side med svært kort transport fra strekket mellom LilleJesnes og krysningen av fylkesveien ved Jessnesgårdene. Jeg antar det vil være mye
jordmasser som skal ut på dette strekket.
Til orientering vil det nye dobbeltsporet pløye igjennom noen fornminner fra nyere tid
(hustufter fra gamle bosettingsplasser og lignende), og jeg vil også anta det vil bli gjort funn
fra eldre tider da det er gjort funn fra vikingtid med metalldetektor på eiendommen de
senere år.

Jeg ser det som en stor fordel om det kan holdes dialog underveis i denne planleggingsprosessen slik
at mindre spørsmål og problemstillinger kan avklares underveis.
Furnes 15.09.2016
Ola Frang Wetten.

Høringsuttalelse:

En direkte konsekvens av dobbeltsporet er omformerstasjonen og det er den jeg vil belyse i min høringsuttalelse.
Jeg er klar over at omformerstasjonen som planlegges på Jessnes ikke er omfattet av planforslaget,-men som en
direkte konsekvens av dobbeltspor og betydelig høy helserisiko for bygdas befolkning og dyreliv må det foretas en ny
vurdering hvor grunneiere og boligområdene involveres.
Det foreligger så vidt meg bekjent ingen informasjon fra kommune og jernbaneverk om risiko forbundet med en
omformer av denne størrelsen. Dette er svært foruroligende og skremmende.
Forskning viser at vi utsetter liv for skader av langtids stråleeksponering. Menneskeskapt stråling forstyrret livet.
Insekter og fugler mister orienteringen. Fuglenes evne til å bygge reir og ruge reduseres. Studier viser at folk som bor
nær TV,radio og mobilmaster har høyere sykelighet enn andre.
Barn som bor nær høyspentrekk er mer utsatt for leukemi og har dårligere evne til å bli friske etter behandling hvis det
er sterke elektromagnetiske felt hjemme. Mange er blitt varig syke.
Retten til et sunt miljø er grunnlovfestet. Grunnlovens § 112 slår fast at denne retten tilhører hver av èn av oss,og at
staten har en vidrekkende gjennomføringsplikt, ikke minst av hensyn til de som kommer etter oss.
Det må tenkes langsiktig.
Jeg ber dere om å se etter andre alternativer hvor det ikke er boligfelt og dyreliv i nærliggende omkrets.
Jessnes må ikke blir skadelidende og skal ikke ofres.
Når det gjelder dobbelstpor henviser jeg til høringsuttalelsen til Lille -Jesnes Vel.
Referanser:https://einarflydal.com/2016/08/11/kunnskapsstatus-dette-er-den-nye-miljosaken/

Lille-Jesnes, 15.09.2016

Mvh

Tone-Kjersti Hulleman

