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1 INNLEDNING
Forslag til kommunedelplan med konsekvekvensutredning for IC Dovrebanen, strekningen Sørli –
Brumunddal, ble lagt frem for kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 01.06.2016. Planforslaget ble
deretter vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill ble satt til 16.09.2016.
Det har kommet inn totalt 246 merknader til planforslaget.
Disse fordeler seg slik:
Figur 1-1 Oversikt over antall merknader/ uttalelser
Hvor
Felles merknader *
Stange
Hamar
Ringsaker
Sum

Antall
14
53
164
15
246

* merknader fra offentlige myndigheter eller foreninger o.l. som tar opp forhold/ problemstillinger på tvers av
kommunegrensene

Det er utarbeidet ett merknadsdokument for hver kommune. I hvert dokument er det, etter de
innledende kapitler, gitt et sammendrag av de innkomne uttalelse/ merknader som hører til den
respektive kommune med tiltakshavers (JBV) kommentar/ svar, samt merknader/ uttalelser, inkl.
mottatte innsigelser. Felles merknader er gjengitt likt i hver av de tre merknadsdokumenter.
I merknadsdokumentet er det redegjort for om merknadene:
 tas til følge
 tas til etterretning
 tas til orientering
 tas ikke til følge
Nærmere beskrivelse av dette følger i kap. 5.
Nå, i forbindelse med endelig innsendelse av planforslag for kommunedelplanen, er det utarbeidet et
utdypningsdokument til planforslaget som ble lagt fram i juni. Dette heter «Utdypning av planforslaget
etter offentlig ettersyn» [1]. Utdypningsdokumentet beskriver og utdyper de ulike problemstillingene
som er tatt opp i de ulike merknadene. Dokumentet presiserer innhold som allerede er fremlagt i
forslaget til kommunedelplan. I tillegg supplerer det planforslaget med kunnskap som er etterlyst og
fremskaffet i perioden for offentlig ettersyn. Innholdet avgrenses likevel til problemstillinger som er
vesentlige for å få belyst helheten i planforslaget.
Både merknadsdokumentet og utdypningsdokumentet må leses i sammenheng da det i mange
merknadssvar er henvist til utdypningsdokumentet. Videre må begge disse dokumenter leses sammen
med den foreliggende planbeskrivelsen til Kommunedelplan med konsekvensutredning (KDP med
KU). Dette da det i utdypningsdokumentet, og i svar til noen merknader, er det også henvist til
planmateriale, slik det ble presentert i juni 2016.
Bakgrunnen for at man har valgt å gjøre dette slik skyldes flere grunner.
For det første er det mange merknader og uttalelser som tar opp mange av de samme problemstillinger, for det andre at det er viktig at leseren får de samme svar/ tilbakemeldinger, og for det tredje
av rent praktiske årsaker grunnet omfanget av merknadene.
Basert på JBVs redegjørelse i merknadsdokumentet og utdypningsdokumentet er planforslaget
revidert. Dette framkommer av revidert plankart [2] med tilhørende bestemmelser og retningslinjer [3].
For øvrig henvises det til det tidligere utarbeide planmateriale.
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2 SAMMENDRAG AV JBV’S ANBEFALINGSDOKUMENT
Nedenfor følger JBVs anbefaling, som er hentet fra deres dokument «Jernbaneverkets sammenstilling
og anbefaling», fra juni 2016. For nærmere beskrivelse henvises det til dokumentet.

Figur 2-1 Kart over planstrekningen Sørli – Brumunddal. (Hvit skravur viser utredningskorridor
fra fastsatt planprogram)
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Begrunnelse for JBV’s anbefalte alternativ

2.1

I Stange ble hovedalternativet, Stange vest - 2a, lagt til grunn for Jernbaneverkets anbefaling.
Hovedalternativet er rangert som best samlet sett. Varianten 56-1a er dårligere rangert, bl.a. på grunn
av større arealinngrep og nærføringen til Arstad skole, Ottestad ungdomsskole og Ottestadhallen.
I Ringsaker anbefaler Jernbaneverket å legge det utredede alternativet til grunn for videre
planlegging.
I Hamar ble korridor 1 vest anbefalt lagt til grunn for videre planlegging. Både alternativ K1 vest-3b og
K1 vest-2b gir god nok måloppnåelse og resultater i utredningene som er gjennomført i arbeidet med
kommunedelplanen.
K1 vest-3b, kulvert under Hamarbukta, anbefales ble anbefalt da dette alternativet gir færrest ulemper
for områdene nord for stasjonen, samtidig som det bedrer tilgjengeligheten og gir muligheter for
stasjonsnær byutvikling. Det vil øke markeds- og passasjergrunnlaget og gi bedre
samfunnsøkonomisk nytte. Alternativet åpner for at fremtidig sentrum av Hamar opprettholder direkte
kontakt med Mjøsa ved å legge til rette for byutvikling i det utfylte arealet i Hamarbukta.
K1 -3b kan kun anbefales gitt at premissene spesifisert under legges til grunn for vedtaket og
innarbeides i videre planlegging:






Arealene mellom Hamarbukta og Strandgata, samt utfylte arealer i Hamarbukta øst for
Kirkegata benyttes til byutvikling / sentrumsformål og gis en høy utnyttelsesgrad. Dette for å
understøtte knutepunktet og for å oppnå et økt markeds- og passasjerunnlag for jernbanen,
dvs. økt samfunnsnytte. Med høy utnyttelse menes ca. %-BRA = 250% og byggehøyder ikke
under 7 – 8 etasjer.
Arealene rundt stasjonen gis utbyggingsprioritet i Hamars videre planlegging, foran nye
utbyggingsarealer lenger unna stasjonen og forlengelse av eksisterende reguleringsplaner.
Det vil si en utbyggingsrekkefølge der utbyggingsområdene nevnt i kulepunktet over bebygges
før andre områder, deretter utvikles andre områder i gangavstand til stasjonen.
Det forutsettes at videre planlegging av jernbanetiltaket og byutviklingsarealene (nevnt i første
kulepunkt) skjer parallelt.

Dersom premissene ikke gis tilslutning ved 1.gangs behandling i kommunen og det i høringsperioden
ikke kan inngås en avtale som sikrer oppfølging av premissene, vil Jernbaneverket fraråde alternativ
K1-3b og anbefale K1-2b.
Likeledes vil Jernbaneverket anbefale K1-2b med bro over Hamarbukta dersom Hamar kommune
vurderer alternativet som en bedre løsning. Jernbaneverket vil da arbeide videre med detaljering av
alternativet, herunder hvor høyt traseen skal ligge i landskapet, i reguleringsfasen.
Jernbaneverket ba på bakgrunn av dette om at begge alternativer med tilhørende betingelser ble lagt
ut til offentlig ettersyn.
Jernbaneverkets endelige valg vil foreligge til vedtak ved 2.gangs behandling.

2.2

Begrunnelse for JBV’s ikke anbefalte alternativ

I Stange ble varianten Stange øst, 56-1a, ikke anbefalt.

2.3

Begrunnelse for JBV’s frarådede alternativ

Alternativ K2 midt-1a
Alternativ K2 midt-1a har en god og sentral stasjonslokalisering ved rådhuset. Men løsningen er svært
kostbar, og det er vesentlig usikkerhet knyttet til anleggsgjennomføringen. Alternativet medfører
betydelige negative konsekvenser for eksisterende sentrumsbebyggelse, bl.a. rivning av et stort antall
boliger. Også etter byggeperioden vil traseen gjennom sentrum medføre en barriere i byen. Å
kompensere for barrierevirkningen ved å bygge større lokk over banen øker kostnadene ytterligere.
Kostnadsrammen er i utgangspunktet for høy til at den er akseptabel iht. de føringer som ble gitt i
Statsbudsjettet for 2015.
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Alternativ K3 øst- 3
Alternativ K3 øst- 3 med stasjon ved Vikingskipet ble frarådet, til tross for at dette alternativet i
utgangspunktet har lavest investeringskostnader. Hovedargumentene for å fraråding av K3 er
stasjonslokalisering og godskapasitet.
Alternativet mangler god og kapasitetssterk godstilknytning mot Rørosbanen fra nord. Med en slik
godstilknytning vil alternativet bli vesentlig dyrere, og medføre vesentlig større negative
konsekvensene for blant annet naturmiljø og naturressurser.
En stasjon ved Vikingskipet vil bli dårligere tilknyttet bykjernen og målpunkter (arbeidsplass,
kulturtilbud og bosted) i Hamar enn øvrige stasjonsalternativer. Videre understøtter ikke alternativet en
kompakt byutvikling på samme måte, og kan resultere i at det utvikles to sentrumskjerner i Hamar.
Gjennomsnittlig tilbringertid vil øke, og samfunnsnytten reduseres.
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3 KOMMUNENS VEDTAK VED 1.GANGSBEHANDLING
Kommunestyret i Ringsaker kommune behandlet planforslaget i møte 15.06.2016, sak 065/16.
Nedenfor følger deres vedtak.

3.1

Vedtak

Vedtak i Kommunestyret
Utvidelse av fastsatt utredningskorridor på strekningen fra Jessnes til Stor-Ihle tas til orientering slik
det framgår av vedlegg 7.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14, legges forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli-Brumunddal ut til offentlig ettersyn slik det framgår av saksframlegget.
1. Utvidelse av fastsatt utredningskorridor på strekningen fra Jessnes til Stor-Ihle tas til orientering slik
det framgår av vedlegg 7.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14, legges forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli-Brumunddal ut til offentlig ettersyn slik det framgår av saksframlegget.
3. Dersom kommunestyret i Hamar vedtar å legge ut til offentlig ettersyn korridor 3 (øst) vil Ringsaker
kommune legge ut til offentlig ettersyn den delen av korridor 3 som ligger i Ringsaker (LundStavsbergområdet).

3.2

Jernbaneverkets kommentar

Det vises til Jernbaneverkets høringsuttalelse av 16.09.2016 til Ringsaker kommune, som svar/
kommentar til kommunestyrets vedtak. Se sammendrag av deres merknad i kap. 5.4.1.
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4 OVERSIKT OVER INNSIGELSER
Figur 4-1 Oversikt over innsigelser (i stikkords form)
Instans
Fylkesmannen i
Hedmark
Jernbaneverket
(JBV)

Innsigelse knyttet til
korridorvalg
K3

K2 og K3

Øvrig innsigelse
Dersom forslag til endring i planbestemmelser
(tilføyelser/ presiseringer) ikke bli innarbeidet for
vedtak.
At planområdet mot Espern/Strandsonen evt. blir
innskrenket fordi det er behov for riggarealer, samt at
området mangler sikker adkomst.
§ 3-3 c) i Hamar kommunes forslag til
bestemmelsene (alt. B), på grunn av forhold som gjør
det vanskelig å avklare etterbruken av eksisterende
spor på nåværende tidspunkt og plannivå.

Riksantikvaren

K1-2b, K1-3b, K2

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)
Statens vegvesen
Region Øst (SVRØ)

At det er gitt retningslinjer og knyttet krav om
avbøtende tiltak til hensynssone båndlegging som
fremstår som absolutte og bindende for regulering i
neste planfase. Med hjemmel i PBL § 11-8 andre
ledd kan det kun gis nødvendige retningslinjer «for å
ivareta det hensynet sonen viser».
Belyser og illustrerer ikke i tilstrekkelig grad
konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø.
Ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør konsekvensene
for byutvikling, byutviklingsperspektivet er for
jernbanefokusert og for liten grad vurderer sikring av
vitalitet og bevaring av den historiske byen.
Forbeholder seg retten til innsigelse på
reguleringsplan-nivå dersom det viser seg at
nasjonale og vesentlig regionale interesser ikke blir
tilstrekkelig ivaretatt i planen.
Forbeholder seg retten til innsigelse på
reguleringsplan-nivå dersom det viser seg at deres
ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i
planen.

En nærmere begrunnelse for de ulike innsigelser sees nedenfor.

4.1

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen viser til sine merknader og kommentarer. På denne bakgrunnen anbefaler
Fylkesmannen alternativ K1- 3b med kulvert for framføring av jernbane gjennom Hamar.
Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2 ut fra usikkerheten rundt gjennomføring og konsekvenser.
Dette gjelder usikkerhet både i forhold til selve gjennomføringen av jernbanetiltaket, så vel som
usikkerhet knyttet til kostnader. Alternativet fører også til store inngrep i Østbyen og vil slik det er
foreslått føre til at deler av byen deles i to.
Fylkesmannen har stor respekt for kommunen som planmyndighet, men har etter en grundig vurdering
kommet til at Fylkesmannen ut fra sin rolle ikke kan unngå å fremme innsigelse til alternativ K3 i
Hamar. Dette alternativet har klart størst negative konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika, det er
stor usikkerhet knyttet til hva som blir den totale belastningen på naturreservatet og det er utredet
alternativ som har mindre negative konsekvenser. Alternativ K3 medfører i tillegg negative
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konsekvenser for jordvernet og er i strid med føringer om sentral stasjonslokalisering. Det vises for
øvrig til merknadene i brevet.
Fylkesmannen slutter seg til alternativene for framføring av trase i Stange og Ringsaker kommuner.
Fylkesmannen støtter i hovedsak Hamar kommunes forslag til mer detaljerte bestemmelser
(bestemmelser alt. B). Fylkesmannen har flere tilføyelser og presiseringer som forutsettes
innarbeidet før vedtak av planforslaget. Det er knyttet en formell innsigelse til disse kravene.

4.2

Jernbaneverket

JBV har innsigelse til:
 Alternativ K2 Midt med stasjon ved Rådhuset, på grunn av at alternativet vesentlig fordyrer
gjennomføringen.
 Alternativ K3 Øst med stasjon ved Vikingskipet, på grunn av mindre sentral stasjonslokalisering og derved svakere passasjergrunnlag, samt en dårligere løsning for gods.
 At planområdet mot Espern/ Strandsonen evt. blir innskrenket fordi det er behov for
riggarealer, samt at området mangler sikker adkomst.
 § 3-3 c) i bestemmelsene, på grunn av forhold som gjør det vanskelig å avklare etterbruken av
eksisterende spor på nåværende tidspunkt og plannivå.
 At det er gitt retningslinjer og knyttet krav om avbøtende tiltak til hensynssone båndlegging
som fremstår som absolutte og bindende for regulering i neste planfase. Med hjemmel i planog bygningsloven § 11-8 andre ledd kan det kun gis nødvendige retningslinjer «for å ivareta
det hensynet sonen viser».

4.3

Riksantikvaren

Traseene for dobbeltspor gjennom Hamar berører viktige kulturminner av nasjonal interesse som de
forskriftsfredete bygningene og anleggene på stasjonsområdet, Hamar sentrum med kvartalene som
er bygd iht. byplanen fra 1849 og automatisk fredete kulturminner fra middelalderen som
Hamarkaupangen og St. Jørgens kirke.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre alternativene (K1 3B og K1 2B). Mot K1
3B fordi dette alternativet i for stor grad endrer den historisk - topografiske tilknytning en og
sammenheng en mellom den bygde byen og Mjøsa, og fordi kulvert og evt. ny bebyggelse, som er
lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil danne en barriere mot sjøen.
Videre reiser direktoratet innsigelse mot K1 2B fordi også dette alternativet – slik det nå er vist - i for
stor grad svekker byens tilknytning til sjøen og danner en barriere mot denne.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot alternativ K2, slik alternativet nå er utformet, uten lokk,
fordi alternativet i for stor grad bryter sammenhengen mellom historiske deler av
Hamar, og innebærer at en rekke hus vil bli revet.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot planen fordi den ikke i tilstrekkelig grad belyser og
illustrerer konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø.
Direktoratet reiser også innsigelse mot at planen ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet er for jernbanefokusert og i for liten
grad vurderer hvordan det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske byen.

4.4

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE

Hovedformålet med kommunedelplanen jf. planbestemmelsene er å fastsette korridoren for ny
jernbanetrase. Samtidig skal retningslinjene gi rammer for hva som skal vektlegges i den videre
planleggingen. I forhold til NVEs ansvarsområder er mye av kunnskapsgrunnlaget på plass. Det er
likevel ingen bestemmelser eller retningslinjer som gir overordna føringer i forhold til flom,
dimensjoneringer av vassdragstiltak, vassdragsteknisk utforming mv, med unntak av forslag til
planbestemmelser for Hamar kommune jf. våre merknader ovenfor. Dette gjør at mange avklaringer
skyves til reguleringsplannivå. NVE har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å kunne si at
sikkerhet mot flom, inngrep i vassdrag, grunnvann mv. er tilstrekkelig ivaretatt i planen. NVE
forbeholder derfor seg retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det viser
seg at nasjonale og vesentlig regionale interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen (…).
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn av kommunedelplan for dobbeltspor for jernbanestrekningen
Sørli-Brumunddal må derfor oppfattes som en foreløpig tilbakemelding på opplagte og overordna
forhold som må ivaretas i den videre planprosessen, og er heller ikke nødvendigvis uttømmende i
forhold til evt. merknader/ innsigelser som måtte komme på reguleringsplannivå.

4.5

Statens vegvesen Region Øst - SVRØ

Konsekvensutredningen er gjennomført iht. planprogrammet og de forventninger som er stilt til
prosjektet. Det foreligger en mengde rapporter og utredninger med variabelt nivå av detaljeringsgrad,
og materialet som foreligger er omfattende og komplekst.
På kommunedelplannivå der målet er å fastsette en korridor må det legges vekt på de overordnede
problemstillingene, og vurderes om dokumentasjonen som foreligger er dekkende for plannivået.
Samtidig må det vurderes om det er beslutningsrelevante mangler som må belyses nærmere før
valget om korridor kan tas. For Statens vegvesens ansvarsområder er mye av dokumentasjonsbehovet dekket, men det vil fortsatt være tema og detaljer i konsekvensutredningen på kommunedelplannivå som må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
SVRØ har ikke holdepunkter for å hevde at de utredningene som foreligger har så store mangler at de
rokker ved grunnlaget for det prinsipielle og overordnede plannivå eller for valg av korridor for
dobbeltspor. SVRØ anser at utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, og at konsekvensutredningene er tilstrekkelige på kommunedelplannivå.
SVRØ forbeholder seg likevel retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det
viser seg at deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen (…).

4.6

Prosess knyttet til håndtering av de ulike innsigelser

Innsigelse knyttet til korridorvalg er bl.a. forsøkt løst gjennom møter med Riksantikvaren for å belyse
saken fra begge sider, men Riksantikvaren har ikke trukket innsigelsen etter å ha fått en grundig
gjennomgang av planforslagene.
De andre innsigelsene, fra Jernbaneverket og Fylkesmannen, knyttet til korridorvalg er heller ikke
trukket i perioden etter offentlig ettersyn.
De «øvrige innsigelser», jfr. tabell over, er forsøkt løst/ ivaretatt gjennom de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer. Det har i den forbindelse også vært dialog og blitt avholdt møter
med enkelte av aktørene uten at man har kommet fram til omforente planbestemmelser og
retningslinjer. Det bemerkes bl.a at innsigelser fra Jernbaneverket til Hamar kommunes forslag til
rekkefølgebestemmelse til etterbruk av dagens bane og Fylkesmannens krav om tilsvarende
bestemmelse står i mot hverandre uten at noen av partene har trukket innsigelsen.
Det henvises til eget dokument hvor det er utarbeidet separate sett planbestemmelser og retningslinjer
for hver kommune til det anbefalte alternativ.
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5 SAMMENDRAG AV UTTALELSER/ MERKNADER
Kap. 5.1 viser en oversikt over felles innkomne fellesuttalelser/ merknader, inkl. innsigelsene nevnt i
forrige kapittel, mens kap. 5.2 gir et sammendrag av disse samt tiltakshavers (JBV) kommentar/ svar.
Med felles mens uttalelser/ merknader som favner alle tre kommuner.
Kap. 5.3 viser oversikt over innkomne uttalelser/ merknader i Ringsaker kommune. Disse er delt opp i
hhv. Offentlige instanser (5.3.1) Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv (5.3.2) og Private/
grunneiere (5.3.3). I kap. 5.4 gis et sammendrag av disse samt tiltakshavers (JBV) kommentar/ svar.
Innholdet i merknadene deles inn i følgende kategorier:


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 til planforslaget etter offentlig ettersyn
Alle innkomne uttalelser/ merknader følger vedlagt i sin helhet (eget dokument [4]).

5.1
5.1.1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.1.2
Nr.
12
13
14

Oversikt over felles innkomne uttalelser/ merknader (alle tre kommunene)
Offentlige instanser
Uttalelse fra
HIAS IKS
Direktoratet for mineralforvaltning
Hedmarken Landbrukskontor
Hedmarken Brannvesen
ROM Eiendom AS
Løten kommune
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Hedmark
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hedmark Fylkeskommune
Riksantikvaren

Dato
15.08.2016
02.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
14.09.2016
23.09.2016

Felles lag, foreninger og privatpersoner
Uttalelse fra
Øystein Waag
Syklistenes landsforbund
Norges naturvernforbund, lokallag Hamar og omegn

Dato
19.09.2016
13.09.2016
15.09.2016
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Sammendrag av felles uttalelser med tiltakshavers kommentarer (alle tre
kommunene)
Offentlige instanser

1
HIAS IKS
15.08.2016
HIAS IKS produserer og leverer drikkevann til og samler
opp og behandler avløpsvann fra kommunene Hamar,
Ringsaker, Stange og Løten. Mjøsa benyttes som
drikkevannskilde og vann produseres fra Stange
vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg
og distribueres til kommunens ledningsnett via HIAS
overføringsledninger for avløp.
HIAS planlagte anlegg inngår i felles kommunedelplan for
vann og avløp 2014-2023 for kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange, vedtatt 2015.
Dovrebanen vil komme i konflikt med flere av HIAS
eksisterende vann- og avløpsanlegg og det planlagt vannog avløpsanlegget kommer i konflikt med båndleggingssonene. Det er etablert et godt samarbeid mellom partene.
HIAS beskriver noen av konfliktpunktene, hva som må
ivaretas og avklares og hvilke forhold HIAS ber JBV gi en
snarlig tilbakemelding på.
1. Vannforsyning
Utfylling av masser i Mjøsa
Utfylling av masser og gravearbeider i Mjøsa vil
erfaringsmessig medføre en økning av partikler og kan
utgjøre en risiko for forurensning av HIAS råvannsinntak
med suspendert stoff (turbiditet). Inntaket til Hamar
vannbehandlingsanlegg vil bli liggende nært
anleggsområdet til Dovrebanen.
Ved en svekkelse av råvannskvaliteten vil ikke HIAS være i
stand til å opprettholde gjeldende krav til hygienisk
sikkerhet for drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriften
eller kvalitetskrav med hensyn på parameteren turbiditet.
HIAS kan ikke akseptere en utfylling av masser i Mjøsa
som medfører en risiko for forverring av råvannskvaliteten
ved våre råvannsinntak i Stange eller Hamar.
Det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges ved
Nordsveodden dimensjoneres for å ta høyde for en høyere
konsentrasjon av turbiditet i råvannet.
Ber JBV foreta en konsekvensutredning som viser hvor stor
belastning og hvilken spredning anleggsarbeidene gir med
hensyn ulike forurensede parametere ved råvannsinntakene (eksisterende og planlagte). Særlig viktig å vite
spredning og belastning av turbiditet.
Konsekvensutredningen må inkludere en modellering av
forurensningenes spredning i Mjøsa som også hensyntar
strømningsbildet til Mjøsa. HIAS ber om at JBV foretar en
risikovurdering med hensyn på forurensning av HIAS
råvannsinntak som også beskriver eventuelle avbøtende
tiltak og effekten av disse.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas i sin helhet til etterretning.
Nedenfor kommenteres enkeltpunkter.
Det har vært avholdt et avklarende møte
med HIAS vedrørende forhold omtalt i
merknaden, der en del av konflikt-punktene
ble ytterligere gjennomgått.
Oppsummering generelt etter møte:
JBV har hatt og vil ha en nær dialog med
HIAS i framtidige planfaser.
Dialogen vil primært skje gjennom/ i
prosjekterings-/ informasjonsmøter. I
presserende saker, gjelder
hovedvannledning ved Arstad, vil JBV
håndtere problemstillingen så snart HIAS
sender byggesøknad om anlegget til
Stange kommune. For Nedre Furuberget
pumpestasjon har JBV gitt uttalelse og
kommentarer til dette reguleringsplanarbeidet.
1.
Utfylling av masser i Mjøsa: JBV er kjent
med problemstillingene ved utfylling og
mudring i Mjøsa, fra Fellesprosjektet sør i
Hedmark og nord i Akershus. (Her foretok
NIVA en modellering som viste
konsekvensene av foreslåtte tiltak.
Konklusjonen var at mudring og løsmassefylling ikke ble godkjent). Disse
utfordringene tas med i den videre
planleggingen og utredningen av
strekningen Sørli-Brumunddal, mer konkret
når kunnskapsnivået om både tekniske
løsninger og anleggsgjennomføring blir mer
detaljert i neste planfase
(reguleringsplanfasen)
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Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende
overføringsledninger og ny pumpestasjon
Anlegget skal bygges for å øke sikkerheten til hygienisk
vannkvalitet og skal erstatte dagens Hamar
vannbehandlingsanlegg. Det skal også knyttes til
eksisterende vannforsyningsnett via ny overføringsledning
mot Arstad og ny overføringsledning i Mjøsa og ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Anlegget er viktig for den
videre utviklingen av regionen, og vil være i JBV interesse
at det er i drift ila. 1.halvdel av 2021 som planlagt.

Nytt vannbehandlingsanlegg med
tilhørende overføringsledninger og ny
pumpestasjon:
Merknaden tas til etterretning.

Overføringsledning til Arstad
Startet forprosjekt for overføringsledning til Arstad.
Foreløpig planlagt trasé krysser båndleggingssonen for ny
jernbanetrasé. Det er viktig å få fastlagt endelig trasé for å
holde fremdriften med etablering av nytt
vannbehandlingsanlegg, og det bes om eg snarlig aksept
fra JBV om at overføringsledningen kan etableres slik som
planlagt.

Overføringsledning til Arstad
JBV og HIAS søker i fellesskap å finne en
omforent løsning vedrørende framtidig
plassering av hovedvannledning i miljøkulvert i Rudolf Steiners veg/ Skolevegen
over jernbanen.
Pga. ulik framdrift bygger HIAS sin ledning
mellom HIAS vba. og Arstad slik som
allerede planlagt, HIAS sender byggesøknader på vanlig måte og Stange
kommune sørger for å videresende til JBV
for evt. merknader.
- Når IC-Dovrebanen skal etableres legges
ledningen om på det strekket der den
krysser jernbanetraseen.

Nedre Furuberget pumpestasjon
Både planlagt beliggenhet og alternativ beliggenhet for
pumpestasjonen med tilhørende ledninger kommer i
konflikt med foreslått sone for båndlegging for alternativ K1
2B og K1 3B.
Oppstart av reguleringsarbeidet for Nedre Furuberget
stasjon vil snart varsles. Det bes om at JBV justerer sine
soner for båndlegging slik at HIAS kan gjennomføre
utbyggingen som planlagt. HIAS, Hamar kommune og
HIAS rådgiver stiller gjerne i møte med JBV for å diskutere
saken.
Hamar vannbehandlingsanlegg
Fra Hamar vannbehandlingsanlegg har HIAS eksisterende
overføringsledning som går opp til Furuberget
høydebasseng og to eksisterende overføringsledninger
som går til kommunens nett. Foreslått sone for båndlegging
for alternativ K1 2B og K1 3B krysser disse ledningene.
Dette er viktige ledninger som ikke kan settes ut av drift og
må hensyntas i det videre planleggingsarbeidet.
Furuberget høydebasseng, Furuberget pumpestasjon,
eksisterende ledninger og planlagt ny ledning mellom
Furuberget pumpestasjon og Holsvegen ligger i foreslått
sone for båndlegging for alternativ K2. Disse stasjonene
med tilhørende utvendige ledninger er vitale for
vannforsyningen og kan ikke settes ut av drift. Dette må
hensyntas av JBV i den videre planleggingen.

Nedre Furuberget pumpestasjon
Det er varslet oppstart av planarbeid for
reguleringsplan Nedre Furuberget
pumpestasjon. Planområdet ligger delvis
innenfor forslag til båndlagt areal for
framtidig planlegging IC-Dovrebanen.
Båndlagt areal endres ikke nå.
JBV har avgitt uttalelse til oppstart
planarbeid, brev av 21.09.2016.
Det varsles ingen innsigelser fra JBV, men
et koordineringsbehov ved utførelse.
Om trasekorridor for IC gjennom Hamar
ikke er avklart på høringstidspunktet for
reguleringsplanen legger HIAS planforslaget ut på høring med «begge»
hensynssonene (båndlagte arealer i
kommunedelplanen) på plankartet. Innspill
fra JBV vil komme i den videre planfasen
når valg av korridor gjennom Hamar er
foretatt.

Deling av eksisterende trykksone i Hamar by
Permanent sonedele er planlagt utført innen 2018. Trasé
for alternativ K1 2B, K1 3B og K2 krysser dette sonedele.
Det er viktig å være klar over dette sonedele når midlertidig
vannforsyning skal etableres i byggefasen.

Hamar vannbehandlingsanlegg-FurubergetHedmarktoppen-Hamar nord og Hamar by.
Funksjon og drift av disse ledningene vil bli
ivaretatt i anleggsperioden.
Permanente omlegginger vil bli utført i nær
dialog med partene. Avklares i neste
planfase.

Øvrige vannanlegg
Følgende øvrige vannanlegg må hensyntas i planarbeidet:
Ny jernbanetrasé vil krysse eksisterende
overføringsledning rett nord for Stange sentrum. Et
stykke nordover fra krysningspunktet ligger

Deling av eksisterende trykksone i Hamar
by
Merknaden tas til etterretning.
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Øvrige vannanlegg
Her er skissert tre steder for en eventuell
konflikt med VA-ledninger.
Samtlige steder er ivaretatt i gjeldende
planfase og vil i nær dialog med eiere bli
ivaretatt i videre planfaser.

2.Avløpsanlegg
Selvfallsledning fra Stange sentrum til HIAS
avløpsrenseanlegg
Ledningen vil bli betydelig berørt av forslag til trasé for ny
jernbane, og må på deler av strekket legges om. Det er
viktig at sikkerheten til avløpstransporten ivaretas i
utbyggingsfasen. HIAS forutsetter å kunne komme med
mer detaljert innspill til dimensjoner, krav til fall på
ledningen, kvalitetskrav mv.

2.
Selvfallsledning fra Stange sentrum til HIAS
avløpsrenseanlegg:
Ledningen er ivaretatt i gjeldende planfase
og vil i nær dialog med eiere bli ivaretatt i
videre planfaser.

Selvfallsledning over Tokstadjordet i Stange
Trasé for ny jernbane vil krysse HIAS eksisterende
selvfallsledning som går over Tokstadjordet i Stange.
Ledningen er en kritisk viktig ledning som det ikke tåles
avbrudd på i forbindelse med utbyggingen av jernbanen.
Nødvendige tiltak med risikovurdering for å sikre dette må
utarbeides. HIAS forutsetter å bli involvert i en senere fase
av prosjekteringen av omleggingen, samt få stilt
kvalitetskrav.

Selvfallsledning over Tokstadjordet i Stange
- se tekst over.

Pumpeledning langs Mjøskanten i Hamar
Pumpeledningen vil etter at ny avløpsledning fra
Brumunddal er satt i drift, sommeren 2017, transportere
avløpsvann fra Hamar by. K1 2B og K1 3B kommer i
konflikt med denne ledningen. Det tåles ikke avbrudd på
denne ledningen i forbindelse med utbyggingen av
jernbanen og nødvendige tiltak med risikovurdering for å
sikre dette må utarbeides.

Pumpeledning langs Mjøskanten i Hamar –
- se tekst over.

3.Vann- og avløpsanlegg
Midtstranda
Eksisterende vann- og avløpsledninger, samt i gang med
bygging og planlegging av nye på Midtstranda og
tilhørende områder.
Det er meget viktig at JBV ivaretar HIAS replanlagte
traseer for Midtstrandaområdet i sine planer, slik at
anleggene kan etableres uten ytterligere forsinkelser for
HIAS.

3.
Midtstranda:
Ledningene er ivaretatt i gjeldende planfase
og vil i nær dialog med eierne bli ivaretatt i
videre planfaser. Det vil bli gjennomført
ROS-analyse i neste planfase.

Eksisterende anlegg:
Foreslåtte soner for båndlegging for samtlige
alternativer krysser HIAS vannledning som forsyner
Midtstranda.
Avløpspumpeledning som går tvers over
Midtstranda krysser dagens Rørosbane. Denne
skal rehabiliteres/utskiftes i tilnærmet samme trasé.
K3 krysser denne. Avløpsledningen transporterer
svært forurenset avløpsvann og det må
gjennomføres en risikovurdering med hensyn på
ledningens sikkerhet før gjennomføring av tiltak.
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Planlagte anlegg under bygging:
Kryssing av Rørosbanen, gjelder både vann- og
avløpsledninger, allerede omsøkt. Dette er eneste
aktuelle krysningspunkt. HIAS har fått muntlig
tilbakemelding fra JBV om at dette vil bli godkjent.
Kryssing er planlagt gjennomført 25-27. mars 2017.
Ledningene krysser alternativ K3.
VA-anlegg planlagt gjennomført innen våren 2017
ligger delvis innenfor sonen for K3.
Vannledning som erstatter tidligere planlagt i
sidespor til Rørosbanen er planlagt bygd
2017/2018. En liten del av ledningen ligger i
hensynssonen for alternativ K3.
Vannledning krysser foreslått hensynssone for alt.
K3. Bygging ligger noe frem i tid, mot og etter
2030. Om alternativ K3 blir valgt bør det vurderes
om nødvendig varerør for kryssing av Dovrebanen
skal etableres samtidig med jernbanen.
Vikingskipet
Ved Vikingskipet har HIAS eksisterende
overføringsledninger for vann og avløp som vil bli berørt av
samtlige foreslåtte trasé alternativ. Det må gjennomføres
risikovurdering med hensyn på ledningenes sikkerhet før
gjennomføring av tiltak.

Vikingskipet:
Ledningene er ivaretatt i gjeldende planfase
og vil i nær dialog med eierne bli ivaretatt i
videre planfaser. Det vil bli gjennomført
ROS-analyse i neste planfase.

Oppsummering
Viktig å fortsette den gode dialogen mellom partene for å
kunne ivareta hensynet til eksisterende og planlagte nye
anlegg innen VA. HIAS ønsker å bli involvert i den videre
planleggingsprosessen. Det er særlig viktig med en snarlig
tilbakemelding fra JBV vedrørende overføringsledningen til
Arstad og Nedre Furuberget pumpestasjon.
Alle VA-ledningene ligger vedlagt tegnet inn på kart.
2
Direktoratet for mineralforvaltning
02.09.2016
Se merknaden for redegjørelse for nasjonale forventninger
og regjeringens forventninger for regional og kommunal
planlegging.

Jernbaneverkets kommentar

Gjør oppmerksom på sand- og grusforekomst i nordlig del
av planområdet i plankart for Ringsaker, ved Granerud.
Forekomsten er registrert i Norges geologiske
undersøkelse sin grusdatabase og vurdert som lokalt viktig.
DMF mener det bør tas inn i retningslinjene at det skal
gjøres en vurdering av hvordan forekomsten vil berøres og
hvordan det skal sikres at ressursene blir utnyttet ved
realisering av prosjektet. Henviser til link til NGUs faktaark
om forekomsten (det henvises til merknaden).

Merknaden tas til etterretning.
Så langt er sand- og grusforekomst ved
Granerud ikke berørt.
I neste planfase vil det bli utarbeidet en
massedisponeringsplan/ -utredning hvor
dette tas inn, og vil bli sett på i en større
sammenheng.

DMF forutsetter at det sikres i retningslinjene at, så langt
det lar seg gjøre, forekomstområdet Steens kalkverk ikke
blir ilagt uforholdsmessige driftsbegrensninger som følge
av forestående reguleringsplanarbeid. Forekomsten er
ifølge NGUs industrimineraldatabase gitt viktighet av lokal
betydning og vurdert økonomisk viktig. Påpeker at
forekomstområdet i dag er i drift og har en reell
samfunnsnytte. Henviser til faktaark om forekomsten på

Merknaden tas til etterretning.
Det henvises til Utdypningsdokumentets
kap. 3. Anleggsgjennomføring
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NGUs hjemmesider (det henvises til merknaden).
Uttrykker at dersom deponiområder legges til områder hvor
det foregår uttak av mineraler, eller ligger forekomster av
mineralressurser, bør det gjennom bestemmelser sikres at
deponering ikke legger begrensninger for videre utnyttelse
av ressursen. Poengterer at deponering av masser i
masseuttak kan være i tråd med avslutnings-planen, men
om behovet for deponering i uttaket ikke er i tråd med
godkjent driftsplan, kan det være behov for revisjon eller ny
regulering av det aktuelle området.

Merknaden tas til etterretning.

3
Hedmarken Landbrukskontor
13.09.2016
1. Viser til utfordringene med det omfanget av dyrka
mark som berøres av planforslaget, med tanke på at
Stortingets enstemmig vedtak av jordvernstrategi i
desember 2015. Landbrukskontoret peker på at
oppdyrkning på deponier og gjendyrkning av nedlagt
jernbane, kan bidra til å redusere det totale omfanget
av nedbyggingen, men understreker at disse arealene
ikke vil få samme jordkvalitet som de arealene som
foreslås nedbygget innehar.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap.
2.2. om etterbruk av eksisterende
bane og kap. 2.3.om konsekvenser av
tiltaket – naturressurser.
Se også svar til merknad nr. 7
Fylkesmannen i Hedmark.

2. I Stange innebærer planforslaget en samlet
nedbygging på 230-240 daa dyrka mark, i tillegg til
omlegging av Brenneribekken som er beregnet med
ytterligere 110 daa. I Hamar berører alternativ K3 –
Øst en permanent nedbygging av 45 daa og
midlertidig 126 daa dyrka mark. Den midlertidige
nedbyggingen ikke er hensyntatt i
konsekvensutredningen.

2. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.1. om kulvert ved Steinerskolen og
om omlegging av Brenneribekken og
om aktuelle massedeponier

3. Arealbeslag og avbøtende tiltak
Viser til utfordringene med å vurdere arealbeslagene,
da det ikke foreligger tilstrekkelige detaljerte lengdeog tverrprofiler, eller arealbeslag på den enkelte
eiendom.

3. Detaljerte lengde- og tverrprofiler, og
omfang av arealbeslag på den enkelte
eiendom vil bli vurdert i neste planfase. De profiler som er utarbeidet nå,
er utarbeidet i nødvendig grad
tilpasset det overordnede plannivå vi
nå arbeider innenfor –
kommunedelplan.
4. Det medfører ikke riktighet at det er
planlagt noen landbrukskulvert ved
Børstad/ Tommelstad. Jfr. C-tegninger
for aktuell delstrekning viser disse at
tunnelportal ligger rett syd for
Furnesvegen. JBV har dog i plankart
valgt å ha større slingringsmonn på
båndlagt sone H710_2. Det er heller
ikke lagt inn som avbøtende tiltak. Når
det gjelder støttemurer vil man
tilstrebet å etablere det der det er
hensiktsmessig. Dette vil bli vurdert i
neste planfase. Det henvises til
Utdypningsdokument kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket –
naturressurser.

4. Landbrukskulvert/ støttemurer
Mener landbrukskulvert også bør vurderes i
Ottestadområdet/ Gubberudvegen, slik som det er
foreslått i forslag til KDP på Børstad/ Tommelstad i K3
Øst. Denne vurderingen bør også omfatte en del av
strekningen fra Rudolf Steines veg/ Emil Nordbys veg
og helt ned til Sandvikavegen, i samsvar med
anbefalingen i fagutredning og KU. Ut fra
landbrukshensyn vil landbrukskontoret foreslå kulvert
der det er teknisk mulig.
Støttemurer trekkes frem som tiltak som vil kunne
redusere arealbeslagene ytterligere (imot setning til
utslaking 1:2 (normalprofil) eller 1:8 dersom arealene
skal dyrkes). Støttemurer vil også redusere volumet av
løsmasser.
5. Hydrologi
Brenneribekken bør legges i rør på østsiden av
traseen, for å oppnå en bedre arrondering av arealene

5. Det henvises til Utdypningsdokumentets kap. 5.1. Omlegging av
Brenneribekken
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og redusere arealbeslaget med 100 daa dyrka mark.
Det må sikres god jordbruksdrenering ved valg av
løsninger for uttrekk av vann langs det nye
dobbeltsporet.
6. Deponi
Etterlyser bedre beskrivelse av område Skjerden
østre/ Næsten i delrapport «mulige deponiområder» i
konsekvensutredningen. Området har et potensiale på
400 daa, og bør ut ifra beliggenhet kunne være aktuelt
som deponi-riggområde. Landbrukskontoret viser til at
området. i likhet med Våleødegården, kan ta i mot
masser og bli fullverdig dyrka mark som vil bidra
positivt til arealregnskapet for hele strekningen, og
være i tråd med nasjonale føringer for jordvern.

6. Det vil ifm. neste planfase bli jobbet
med en massedisponeringsplan/ utredning hvor området Næsten/
Skjerden østre vil inngå som ett av
flere potensielle deponiområder.
Det henvises til Utdypingsdokument
kap 5.1. om massedeponi

7. Tilbakeføring av nedlagt jernbane
Landbrukskontoret viser til samferdselsministerens
avklaringer i forbindelse med ny jernbane på parsell
Espa-2Sørli, og fremmer forventing om at
eksisterende jernbaneanlegg nyttes til dyrka mark.

7. Det henvises til Utdypningsdokument
kap. 2.2. om etterbruk av eksisterende
bane og kap. 7.2. om
planbestemmelser og retningslinjer

8. Massehåndtering
Peker på landskapet i Stange Vestbygd som et
nasjonalt viktig og sårbart kulturlandskapsområde,
med svært vekslende grunnforhold på, også innenfor
de enkelte gårdene. Viser til NIBIO sitt prosjekt på
Ottestadområdet «jordsmonn på alunskifer».

8. Se kommentar pkt. 6, samt
Utdypningsdokument kap. 3. Anleggsgjennomføring

9. Vegkrysninger og driftsveger
Mener kommunedelplanen ikke viser tilfredsstillende
løsninger på krysninger og driftsveger for landbrukets
del, hverken nord eller sør for Stange sentrum.

9. Det er kun de større vegkrysningene
som foreløpig er prosjektert, og
enkelte krysninger og driftsveger for
landbrukets del. JBV vil i neste
planfase se i detalj på alle krysninger
og løsninger av driftsveger.
10. a og b) Merknaden tas til etterretning.
Punktene c) – g), se kommentarer
over. For øvrig henvises det til
Utdypningsdokumentet.

10. Konklusjon og videre prosess
a) Landbrukskontoret støtter forslaget om å velge
alternativ 2 a gjennom Ottestad.
b) Landbrukskontoret fraråder K3 Øst gjennom Hamar av
hensyn til jordvern
Presiserer behovet for:
c) Gjennomføring av gårdsregistrering fase 2, oppstart
mars 2017. Registreringene skal være basert på
lengde- og tverrprofiler på det enkelte gårdsbruk, både
når det gjelder fyllinger og skjæringer – slik kan
grunneierne gi gode innspill om behov for krysning/
driftsveger, drenering m.v.
d) Gode og varige løsninger for håndtering av overvann,
jordbruksdrenering og uttrekk for Brenneribekken i
mest mulig lukket system for å minske arealbeslaget
e) Grundig vurdering av omradet ved Næsten/ Skjerden
østre til deponi og riggområde, deretter istandsetting til
dyrka mark, arealet bør tas inn i planområdet.
f) Støttemurer på fjell for å spare dyrka mark. Skjæringer
gjennom dyrket mark med fri høgde over 8 meter bør
kulvert med dyrkbart lokk anlegges.
g) Oppfordrer JBV til og aktivt støtte opp under NIBIO’s
forskningsarbeid vedrørende jordsmonn på alunskifer

c) Gårdsregistrering fase 2 gjennomføres ved oppstart av reguleringsplan.
JBV vil som en del av arbeidet ha god
dialog med berørte grunneiere. Se
Utdypningsdokument kap. 6.2.
Gårdsregistreringer
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og arbeide ut en veileder for massehåndtering i
anleggsperioden.
h) Nedlagt jernbane gjendyrkes, arealet tas inn i
planområdet.

4
Hedmarken Brannvesen
14.09.2016
Trafikkavvikling ved Hamar jernbanestasjon
Påpeker at trafikkavviklingen i og rundt stasjonen gir
utfordringer ved utrykningskjøretøy, særlig i rushtrafikk og
ber om at det i detaljplanleggingen legges opp til trafikkløsninger som sikrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy. De anmoder å legge til rette for forbikjøring ved
stillestående kø.
Tunnel og kulvert
Poengterer at all infrastruktur i tunnel og kulvert øker
konsekvensene ved en ulykke mtp. evakuering og redning.
Ved brann vil tunnel føre til raskere oppsamling av brann
og røykgasser.
Arealer til beredskapsformål
Fremhever utfordringer ved hendelser i lange tunneler/
kulvertløsninger og poengterer viktigheten av å etablere
beredskapsplasser og tverrslag i form av evakueringstunneler.
De presiserer at det i Fagrapport veg og konstruksjoner
2
refereres til minimumsareal på 500 m for beredskapsplass,
og fremhever at dette er et minimumsareal og erfaringsmessig for lite. Viser til eksempel med persontog med 440
passasjerer som vil kreve adskillig større areal illustrert i
vedlegg 1. Beredskapsplassen må likeledes etableres i
plan med skinnegang for å kunne yte effektiv innsats.
Fremhever at for tunneler på over 1000 m må det etter
regelverket etableres tverrslag i form av
evakueringstunneler til friluft for hver 1000 m med mindre
det prosjekteres med andre sikre løsninger (se vedlegg 2).
Evakueringstunneler vil også måtte fungere som
brannvesenets innsatsvei. Presiserer at nødvendig arealer
ifm. evakueringstunneler må sikres gjennom
arealdisponering på lik linje med beredskapsplasser.
Hedmarken brannvesen forventer at plassering, størrelse,
arealbehov og evakueringstunneler utformes i samråd med
nødetaten. Videre at tilstrekkelig infrastruktur sikres ved å
regulere nødvendig areal til beredskapsformål. Her må en
unngå å komme i konflikt med høy arealutnyttelse jfr.
Hamar kommunes saksfremlegg innstilling 4.
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h) Der det er relevant, vil JBV etter en
konkret vurdering som hovedregel
reetablere areal til jordbruksformål.
For øvrig henvises det til
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
etterbruk av eksisterende bane
Det vil bli utarbeidet egne planer for
dette, og vil ikke nødvendigvis tas inn i
reguleringsplan for nytt dobbeltspor.
Det vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Jernbaneverkets kommentar
Uttalelsen Merknaden tas til etterretning.
Alle forhold som tas opp vil bli fulgt opp i
neste planfase.
Det vil bli utarbeidet en mer detaljert ROSanalyse i reguleringsplanfasen. Denne vil
fange opp temaer som nevnt.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap.
2.3. Konsekvenser av tiltaket – ROSanalyse
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5
ROM Eiendom AS
14.09.2016
Mener K1-Vest med stasjon som i dag vil kunne oppfylle
målsettingene (a. Skape gode synergieffekter for byliv. b.
Gi rom for byvekst. c. Bidra til å redusere behovet for
biltransport).
ROM ønsker å bygge ut allerede avklarte arealer ved
knutepunktet så raskt som mulig. Herunder Strandsonen/
Godsområdet og Stangevegen hvor det er gjennomført
reguleringsarbeid sammen med kommunen og de
involverte partene. Mener disse, eller deler av disse
områdene bør kunne fristilles fra båndlegging straks
korridorvalg er tatt, dvs. før oppfølgende regulering av
selve jernbaneanlegget er avsluttet.
ROM er opptatt av at det ikke skapes nye, unødvendige
planavhengigheter mellom den foreliggende
kommunedelplanene og tilgrensende reguleringsområder.
Dersom det bidrar til en raskere realisering av arealene på
Godsområdet-Strandsonen-Espern, har ROM ingen
innvendinger mot en justering av foreliggende plangrense.
Kommentar til bestemmelsene:
§3-1 Plankrav:
Relevant for Stange og Brumunddal, men ikke
nødvendigvis for stasjonsnære områder i Hamar med
allerede vedtatt regulering. Støtter Hamar i at kommunen
er planmyndighet, og mener øvrige grunneiere må inni
bildet. Forslag til endring i siste setning: «Avgrensing av
reguleringsplanen fastsettes av kommunen i samråd med
JBV og berørte grunneiere.» (Opprinnelig: Avgrensing av
reguleringsplanen fastsettes av JBV i samråd med
kommunen.)
§3-2 Planvirkning:
ROM mener enkelte tilgrensende, ferdigregulerte områder
bør opphøre av båndleggingen som ikke nødvendigvis
avventer regulering av sporet. Foreslår to presiserende
mindre tilføyelser på
b): «Etter at endelig reguleringsplan for jernbanetiltaket er
vedtatt, vil alle gjenværende båndleggingssoner H-710
automatisk oppheves. De arealer som ikke omfattes av
reguleringsplanen, kan da benyttes i samsvar med
arealformål i eldre plan, jfr. Pbl § 1-5.»
Kommentar til retningslinjene:
Stasjonsområder og knutepunktutvikling
Kom: legger til grunn at man ikke her snakker om de
stasjonsnære områdene i Hamar som er regulert. Til
analogt pkt. 3.1 i bestemmelsene bør siste setning endres
til «Avgrensning av reguleringsplanen fastsettes av
kommunen i samråd med JBV og berørte grunneiere.»
ROM har ingen innvendinger mot kommunens foreslåtte
tilføyelse om at andre jernbane-funksjoner enn
persontransport bør etableres utenfor bykjernen.
Kommentar til «Særskilt om alternativ K1-3b, kulvert
under Hamarbukta, gjennom Hamar kommune»:
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Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Det er foreløpig store usikkerheter knyttet til
anleggsfasen; plassering av riggområder og
anleggstrafikk inkludert. Det er imidlertid
ønskelig at mest mulig av massehåndtering
skjer i nærheten av linja, og at
massetransport tilsvarende skjer i
anleggsområdet el på egne anleggsveger.
Riggområder bør også plasseres i
nærheten av linja. Det anbefales ikke at
båndlagt areal for korridor 1 reduseres på
nåværende tidspunkt, men at man gjennom
dialog finner løsninger slik at allerede
regulerte arealer rundt stasjonen kan
utvikles.
JBV ønsker å finne løsninger for områdene
rundt stasjonen, men vi påpeke at det er
viktig med en avklaring ift korridor gjennom
Hamar.
Formulering i siste forslag:§ 3-1, siste
setning tas ut.

§ 3-2 planvirkning: bestemmelsen er endret
som følger:
b): Etter at reguleringsplan for
jernbanetiltaket er endelig godkjent med
rettsvirkning, vil båndleggingen for den
aktuelle strekningen oppheves. Areal som
ikke omfattes av reguleringsplanen kan da
benyttes i samsvar med arealformål i
gjeldende plan, jfr. pbl § 1-5.

Retningslinjene for Stasjonsområder og
knutepunktutvikling er endret i oversendte
planbestemmelser og retningslinjer i tråd
med JBVs høringsuttalelse 16.09.16 – se
egen merknad.
I Jernbaneverkets oversendte
planbestemmelser og retningslinjer er
Hamar kommunes foreslåtte tilføyelse tatt
ut.
I Jernbaneverkets oversendte plan-
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Greit med retningsgivende krav til høyder og utnyttelse i
dette stasjonære området. Ang transformasjon og fortetting
av allerede utbygde by- kvartaler, må disse retningslinjene
være å betrakte som langsiktige.

bestemmelser og retningslinjer er både
planbestemmelser og retningslinjer endret i
hovedsak i tråd med JBVs høringsuttalelse.

Uenig at arealene vest for Tjuvholmen gir forrang fremfor
øvrige stasjonsnære områder. Mener det vil være en fordel
å realisere stasjonsnære arealer raskest mulig, hvilket
tilsier at allerede planavklarte arealer som Godsområdet og
Stangevegne ikke skal måtte avvente utbyggingen vest for
Tjuvholmen. Foreslår derfor siste setning strøket (… Det vil
si en utbyggingsrekkefølge der utbyggingsområdene nevnt
i kulepunkt over bebygges før andre områder, deretter
utvikles andre områder i gangavstand til stasjonen.).

Kommentarer vedrørende Tjuvholmen tas
til orientering.
Anleggsgjennomføring og konsekvenser for
IC-prosjektet må avklares i
reguleringsplanfasen

ROM vil legge frem et reguleringsforslag inneværende år
for byutvikling på Tjuvholmen, med bebyggelse nærmest
roten av halvøya, store grøntarealer utenfor, med dagens
båthavn sterkt utvidet. Viser til at K1-3b beslaglegger store
områder, også deler av Strandsoneparken, totalt flere
funksjoner og arealer som kommunen må få erstattet av
JBV. ROM Henstiller Hamar kommune om å påse at berørt
areal blir erstattet, eksempelvis på Tjuvholmen, hvilket
ROM sitt reguleringsforslag tar høyde for. ROM
Understreker at utviklingen av Tjuvholmen må kunne
gjennomføres uavhengig av hvilket sporalternativ som bli
valgt.
6
Løten kommune
15.09.2016
Løten kommune ønsker å foreslå et område for hensetting
av togmateriell som kan vurderes mellom Husum og
Elverum grense i et skogområde.
Kommunen er kjent med innstillingen til Fylkestinget om
arealsøk til hensetting, og at grunneier Løiten Almenning
har arealer som er anvendelige som ikke er dyrkbar mark.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV vil i 2017
jobbe videre med prosessen knyttet til
hensetting, med utgangspunkt i tidligere
utredning «Hensetting Østlandet». Løten
kommunes innspill vil bli tatt med i
betraktning. Se Utdypningsdokumentets
kap. 2.1. om hensetting

Kommunedelplanen berører Løten kommune indirekte,
hvor valg av trase og stasjonsplassering har betydning
også for Løten kommune. På grunn av sakens store
omfang og kompleksitet, har rådmannen ikke lagt opp til at
Løten kommune skal avgi egen uttalelse til planene.
7
Statens Vegvesen
15.09.2016
BAKGRUNN
Forutsetter at alle nødvendige vegtiltak som er en direkte
følge av kommunedelplanen planlegges og bekostes av
JBV/ InterCity-prosjektet.

Jernbaneverkets kommentar

Det poengteres at SVV skal godkjenne tekniske løsninger
for veger de har forvaltningsansvar for, men ta dette blir en
del av neste planfase. SVVs kommentarer og vurderinger
til foreslåtte tekniske løsninger for veg og konstruksjoner er
å oppfatte som foreløpige og er ikke nødvendigvis
uttømmende.

JBV vil drøfte alle løsninger som SVV har
ansvaret for med JBV, og forelegge dem
alle planer til godkjenning.

Ber om at JBV oppretter egen dialog med dem, med et tett
samarbeid i de kommende planfasene. SVV forventer at
det utarbeides en trafikkavviklingsplan for anleggsfasen og

JBV deler SVVs ønske om en tett dialog i
neste planfase, og vil legge til rette for det.
Nye veier AS trekkes inn i denne dialogen
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fylkesvegnettet før høringsforslag for reguleringsplan
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der det er naturlig.

Forutsetter at JBV etablerer hensiktsmessige fora for dialog
med SVV og Nye Veier AS. I dette ligger:
 Godkjenning av tekniske løsninger håndteres ifm.
utarbeidelse av reguleringsplan/teknisk plan i egen
dialog.
 JBV har direkte dialog med Nye Veier AS for de
løsningene som berører E6, innenfor planområdet
for E6 Kolomoen – Moelv.
VURDERING AV KORRIDOR
SVV understreker at utbygging av Dovrebanen til
dobbeltspor vil være en viktig premissgiver i arbeidet med å
utvikle kompakte byer og tettsteder i tråd med samordnet
areal- og transportplanlegging.
Korridor for Stange
Uttrykker at de to alternativene i Stange har liten påvirkning
på SVVs ansvarsområder, og de har derfor ingen særskilte
merknader til dette.
Fremhever spesielt trafikksikkerhet i anleggsperioden, da
korridoren berører boligområder og har nærføring til både
skoler og barnehager.
Stange Stasjon
Fremhever spesielt Stange hvor skoleveg og gangveg til/
fra idrettsanlegg vil blir berørt i anleggsperioden. Også for
permanent situasjon vil valg av løsninger for kjøre- og
gangvegsystem kunne påvirke trafikksikkerhetssituasjonen
i Stange sentrum.
Fremgår av plankartet at JBV foreslår en ny veglenke sør
for stasjonen i permanent situasjon. SVV anser at ny
veglenke som vist på plankartet vil gi en bedre
trafikksikkerhetsmessig situasjon enn å videreføre dagens
atkomst til stasjonens pendlerparkering, som i dag betjenes
via Silovegen.
Ny jernbanebru over fylkesveg 222 vil bli nødvendig
dersom det skal bygges et ekstra spor på Stange stasjon.
Det poengteres at det i fagrapporten Veg og konstruksjoner
er lagt inn forslag om at fri høyde under ny bru kan skiltes
ned til 4,2 m. Dette er ikke i tråd med føringer gitt i håndbok
N100 og løsningen vil ikke kunne aksepteres. Videre
detaljer knyttet til konkrete løsninger håndteres i neste
planfase.
Likeledes poengteres det at arbeid med bru og eventuell
endring i krysset fv. 222 x fv. 24 i anleggsfasen vil bli
utfordrende. En eventuell omkjøringsveg for trafikk til/fra
Stange sentrum på eksisterende vegnett vil bli lang og gi
trafikksikkerhetsmessige konsekvenser. Derfor forutsetter
SVV at anleggsarbeid på fylkesveg 222 ikke igangsettes
før ny veglenke sør for stasjonen er ferdigstilt.
Strekningen nor for Stange stasjon
SVV ber om at JBV har spesiell oppmerksomhet på
utfordringer knyttet til anleggs- og massetransport på
lokalvegnettet.

SVV peker flere steder i høringsuttalelsen
på hvor viktig det er å ivareta trafikksikkerheten i anleggsperioden. JBV deler
dette synspunktet og vil legge stor vekt på å
lage gode trafikkavviklingsplaner for
anleggsperioden. Dette vil være en naturlig
del av det samarbeidet som er beskrevet
foran.

Arbeidet med denne forbindelsen vil inngå i
planarbeidet i neste planfase.

JBV vil i samarbeid med SVV bearbeide
denne løsningen for å finne fram til en
løsning som vil tilfredsstille vegnormalenes
krav.

JBV har stort fokus på at anleggsperioden
vil bli krevende, også i forhold til å
opprettholde alle vegforbindelser under

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT RINGSAKER

Korridorer for Hamar
Gjør oppmerksom på utbygging av E6, Kolomoen –
Arnkvern, og riksveg 25, Åker – Åkersvikavegen, ligger i
Nye Veiers portefølje, og vil etter det SVV kjenner til være
ferdigstilt i 2020.
Korridor 1
SVV støtter JBVs vurdering og anbefaling av korridoralternativ. Det presiseres at Korridor 1 Vest – 3b bygger
opp under målene om kompakt by- og tettstedsutvikling og
viderefører kollektivknutepunktet nær andre viktige
målepunkter i byen.
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anleggsarbeidene. Det vil sannsynligvis
ikke være til å unngå at det blir noen
ulemper for trafikantene i anleggsperioden.
JBV vil i samråd med SVV utarbeide
anleggsplaner og trafikkomleggingsplaner
for å ivareta dette på beste måte. Avvikling
av masse- og anleggstransport vil være en
viktig del av en slik plan.
SVVs synspunkt tas til orientering.

SVV trekker fram flere fordeler ved plassering av
kollektivknutepunkt ved dagens stasjon. Merknadene er i
tråd med JBVs anbefaling.
Poengterer utfordringer ved en utbygging i K1:
 Trafikksikkerheten i anleggsperioden.
 Gode og trygge krysningspunkter for myke
trafikanter over jernbanelinja.
 Forventer at SVV inviteres med i arbeidet med
utarbeidelse av plan for trafikksikkerhet i
anleggsperioden.
Brualternativet
SVV anser ikke alternativet K1 vest 2b som en like god
løsning for Hamar når det gjelder tilrettelegging for kompakt
byutvikling. Dette grunnet:
 Større barrierevirkning i byen
 Mindre utbyggingspotensiale rundt stasjonen.
 Støy

Se omtale av samarbeid foran.

SVVs synspunkt tas til orientering.

SVV støtter JBVs vurdering om at brualternativet,
sammenliknet med kulvertalternativet, gir en dårligere
oppnåelse av effektmålene og andre samfunnsmessige
virkninger. Det understrekes at byutvikling og knutepunkt
bør ligge til grunn for valg av løsning i Hamar.
SVV vurderer at utfordringene knyttet til anleggsfasen vil
være minst like omfattende som for kulvertalternativet, og
legger derfor de samme forutsetningene til grunn.
Korridor 2
SVV støtter JBVs vurdering om å fraråde dette
korridoralternativet til tross for at prinsippet med
stasjonslokalisering midt i byen er positivt for byutvikling og
transportmønster. Understreker de store
barriereutfordringene knyttet til både anleggsfasen og
permanent situasjon.
Understreker utfordringene ved håndtering av
innfartstrafikken til Hamar (fylkesveg 222 Stangevegen og
riksveg 25, Vangsvegen, vil bli sterkt berørt).
Korridor 3
SVV støtter JBVs vurdering om å fraråde
korridoralternativet K3, med de samme begrunnelsen som
JBV har anført i sin anbefaling.

Se omtale av samarbeid foran.

Merknaden tas til orientering. JBV har også
fokus på dette. Hvis alternativet blir valgt vil
trafikkavvikling i anleggsfasen også her bli
tillagt stor vekt i videre planlegging.

SVVs synspunkt tas til orientering.
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SVV påpeker vesentlige svakheter ved
anleggsgjennomføring i korridor 3:
 Gjør det nødvendig med omfattende ombygging av
fylkesveg 222 Stangevegen for framføring av bru
over jernbanelinja.
 Viser til JBVs fagrapport om anleggsgjennomføring
hvor det opplyses at fylkesveg 222, Stangevegen,
må stenges i sin helhet i anleggsperioden og at
omkjøringsmulighet fra Åkersvika sør er via E6 og
riksveg 25, Vangsvegen. Understreker at dette vil
blir svært krevende. Stenging av Stangevegen
fører til at ytterligere 12000-13000 biler vil
overføres til et allerede belastet vegsystem.
Fremhever at varighet av stenging, mulighet for
omkjøring, konsekvenser for E6, riksveg 25 og
fylkesvegnettet i Stange og Hamar ikke er belyst i
KU. Hvis dette alternativet blir valgt presiseres det
at det må gjøres nye vurderinger av konsekvenser
og nødvendige tiltak for å fullverdig tilrettelegge for
alle trafikantgrupper i hele anleggsperioden. SVV
uttrykker at varigheten på anleggsperioden med
stenging av Stangevegen burde vært bedre belyst i
JBVs anbefaling.
 Poengterer at det i anbefalingen ikke er omtalt hvor
det skal etableres tilbud for gående og syklende i
anleggsperioden.
Korridor for Ringsaker
SVV påpeker noen sentrale tema som må belyses i neste
planfase, og enkelte utfordrende punkter og strekninger
som må vies særskilt oppmerksomhet:
 Linja krysser flere veger SVV har ansvar for.
Fremhever at planen berører E6, som krever
avklaringer med Nye Veier AS, som har utbygging
av E6 Arnkvern–Moelv i sin portefølje og som vil
være ferdigstilt i 2020.
 Riving av Amlund bru må følges opp i videre
planprosess. Viktig å se nærmere på håndtering av
trafikk, prioritering av trafikanttyper og konkrete
løsninger for vegsystemet ved stasjon. Fremhever
at reguleringsplan for E6 og intensjonen for
mulighetsstudien for Brumunddal stasjon må følges
opp i neste planfase.
 Gjør oppmerksom på at nasjonal sykkelrute 7
«Pilegrimsruta» inngår i planområdet. Fremhever
at strekningen mellom Hamar og Brumunddal har
potensialet som en transportåre for sykkeltrafikk i
tillegg til sykkelturisme og tursykling. Refererer til
sykkelruta mellom Hamar og Jessnes som fremstår
som et tilbud for transportsykling. SVV mener at
det bør legges til rette for at eksisterende
jernbanetrase omdisponeres til turveg for sykling
på strekningen Jessnes-Brumunddal og kan bli en
del av nasjonal sykkelrute 7 og Mjøstråkk.
KOMMENTAR TIL PLANMATERIALET
Planbeskrivelse
SVV merker seg at det i planen omtales at helhetlig
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JBV har også fokus på dette. Hvis
alternativet blir valgt vil trafikkavvikling i
anleggsfasen også her bli tillagt stor vekt i
videre planlegging.
JBV er enig i at det må gjøres supplerende
trafikkanalyser for situasjonen med stengt
Stangebru hvis dette alternativet blir valgt.
Det vil også bli jobbet med gjennomføring
av selve bruanlegget, for å optimalisere
metode og byggetid.

Det vil bli vanskelig å finne gode løsninger
går gående og syklende som i dag bruker
Stangebrua i en anleggsperiode, men det
er også et tema JBV ønsker å drøfte i det
videre samarbeidet med SVV.

Se omtale av samarbeid foran.

JBV ønsker også her å ha et godt samarbeid om planlegging og gjennomføring.
En ser at det er utfordringer knyttet til
rekkefølge på bygging av ulike veglenker
og avvikling av trafikken i en anleggsperiode. JBV forutsetter at Strandsagvegen
vil bli opparbeidet som en hovedatkomst til
sentrum gjennom E6-utbyggingen, slik at
denne sannsynligvis er etablert når
jernbaneanlegget starter.
Endelig avklaring av bruken av
eksisterende bane vil bli gjort i neste
planfase, men JBV ser også at dagens
bane kan fungere godt som sykkelveg
mellom Brumunddal og Hamar.

Det er utarbeidet en konkretisering av JBVs
parkeringsstrategi i form av planforut-
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parkeringsstrategi skal vurderes i neste planfase, der
dimensjonering av tilbudet tilpasses hvilken rolle stasjonen
spiller i sitt nærmiljø. Påpeker at det ikke er samsvar
mellom planbeskrivelsen og fagrapporter, der det påpekes
konkrete forslag til dimensjonering av parkeringsanlegg og
det kommer ikke tydelig frem i planbeskrivelsen hvorvidt
dimensjoneringsvalg er tatt.
Påpeker at mange av de konkrete løsningene som er vist i
fagrapport for veg og konstruksjoner under kapitlene
Kryssende veier og driftsveier må anses å være forslag,
ikke endelige løsninger.
Forutsetter at det foretas nye vurderinger angående
vegklasser og dimensjoneringsgrunnlag ut over å opprettholde dagens funksjon. Poengterer forventet befolkningsvekst og evt. økt lokal trafikk som følge av IC-utbygging.
Fremhever at de ikke kan se at det er lagt frem forslag som
bygger opp under målet om å tilrettelegge for at flere går/
sykler til stasjonene.
Viser til kapittel 6.9.4. Understreker at SVV på
prinsippgrunnlag har godkjent at Amlund bru kan rives,
men understreker at Stangevegen (fv. 89) må rustes opp
med tilhørende gang- og sykkelveg, og at intensjonen i E6planen følges sammen med mulighetsstudien for
Brumunddal skysstasjon, slik at området rundt stasjonen
ikke blir hovedinnfartsåre til Brumunddal.
For forutsetter at SVV involveres i vurderingen av
trafikksikkerhet i anleggsperioden og at massetransport
kanaliseres til veger som er dimensjonert for denne type
trafikk. Fremhever Våleødegården avsatt til deponi og
forutsetter at massetransporten inn til deponiet her i all
hovedsak vil følge veger som er dimensjonert for denne
type trafikk, E6 og fv 232, alternativt at det anlegges
driftsveger langs linja. Forutsetter at trafikksikkerhet på
disse vegene vurderes før det avsettes areal til
massedeponi.
Plankart med planbestemmelser og retningslinjer
SVV forutsetter at igangsatte og planlagte tiltak på veger
SVV har forvaltningsansvar for ikke berøres av
bestemmelsenes § 4-1.
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setninger for videre planarbeid i de ulike ICstrekningene. Planforutsetningene for ICstrekningen Tangen–Lillehammer kom
dessverre for sent til å bli lagt til grunn for
alle utredningene i KU-arbeidet. Endelige
dimensjoneringsvalg vil bli tatt i neste
planfase.
JBV bekrefter at løsningene skal
bearbeides i neste planfase.

JBV som tiltakshaver for jernbanetiltaket vil
i utgangspunktet erstatte infrastruktur som
blir berørt med samme standard som før.
Skulle det være behov for kvalitets- eller
kapasitetsheving på enkelte deler av
infrastrukturnettet som ikke er direkte
forårsaket av jernbanetiltaket kan dette evt.
innarbeides etter nærmere avtale, men
anses ikke som JBVs ansvar alene.
JBV ønsker å samarbeide med SVV og
Ringsaker kommune om tiltakene i
Brumunddal slik at de ivaretar intensjonene
i E6-planene og mulighetsstudien. E6planen viser til Strandsagvegen som
viktigste adkomst til sentrum. Det ønsker
JBV å bygge opp under, og ser på
Brennerivegen som en supplering, der
hovedfunksjonen er tilførsel til
stasjonsområdet og sentrum rundt
stasjonen.
Om SVVs involvering. Se omtale foran.

Tas til etterretning. Det forutsettes
nødvendig dialog mellom JBV og SVV.

Stiller krav til at det innarbeides i bestemmelsene at:
«Løsninger for offentlige veger skal utformes i tråd med
gjeldene vegnormaler og retningslinjer utarbeidet av SVV
(Håndbok N100 – Veg og gateutforming) eller annen
vegmyndighet eksempelvis vegnormal for kommunale
veger. SVV skal godkjenne tekniske løsninger for riks- og
fylkesveg før endelig planforslag foreligger».

I den grad jernbanetiltaket berører offentlige
veger skal vegnormaler osv. legges til
grunn. Jernbaneverket mener at det ikke er
behov for en bestemmelse knyttet til dette.

Til bestemmelsene punkt 3.3 Rekkefølgekrav ber SVV om
et nytt punkt C) Det skal utarbeides en trafikkavviklingsplan
som ivaretar god framkommelighet og trafikksikkerhet for
alle trafikantgrupper i anleggsfasen.
Trafikkavviklingsplanen skal godkjennes av Statens
vegvesen.

Merknaden tas delvis til følge. Dette er tatt
inn i reviderte retningslinjer til Regulering.
Se de reviderte bestemmelsene.
JBV ønsker videre å samarbeide med SVV
om dette.

SVV anbefaler å endre punktet om standard i
retningslinjene til bestemmelser. Ber om at punktet endres

Merknaden tas til følge. Se reviderte
retningslinjer.
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slik: «Bygninger, uteområder og løsninger for gående og
syklende skal utformes etter prinsipper om universell
utforming eller tilgjengelighet for alle, samt tilføre kvalitet
(materialbruk og arkitektur) i by- og tettstedsområder».
Merknaden tas til etterretning.
Etter SVVs oppfatning er sikring av eksisterende og
regulert gang- og sykkelveger et minimumskrav. Det er ikke
gitt føringer om hvordan et behov skal dokumenteres eller
hva et vesentlig behov innebærer. Det poengteres at det er
vanskelig å se rekkevidden av denne retningslinjen og
eventuelle konsekvenser for framtidig utvikling.
SVV forutsetter at tilrettelegging for gående og syklende vil
bli eget tema i neste planfase og håndteres i samarbeid
med SVV og de aktuelle kommunene.
Konsekvensutredninger
Poengterer at for SVVs ansvarsområder er mye av dokumentasjonsbehovet dekket, men at det vil være tema og
detaljer i konsekvensutredningen på kommunedelplannivå
som må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til etterretning.

SVV anser utredningsplikten etter planprogrammet som
oppfylt og at konsekvensutredningen er tilstrekkelig på
dette plannivået. SVV forbeholder seg likevel retten til å
fremme innsigelse på reguleringsnivå dersom det viser seg
at deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i
planen jf. deres merknader og forutsetninger.

Merknaden tas til etterretning.

Transportanalyse
Understreker at modellene som er lagt til grunn for transportanalysen har svakheter når det gjelder lokal transport.
Poengterer at bompenger på E6 (i transportmodellen er det
forutsatt at det ikke er bompenger) kan påvirke valg av
transportmiddel og kan gi både lokale og regionale
virkninger. Uttrykker at ideelt sett burde usikkerhetsaspektet vært problematisert, da fordeling av lokal trafikk
og valg av transportmiddel kan gi konsekvenser ved
stasjonene.
Uttrykker at det burde vært synliggjort hvorvidt bompenger/
ikke bompenger på E6 gir utslag på trafikkmengden lokalt
eller regionalt, og dettes virkning på stasjonsplasseringene
i Hamar.
SVV forutsetter at det foretas en ny transportanalyse i
reguleringsplanfasen, hvor lokaltrafikk rundt knutepunkt,
prognoser for antall/ trafikkmengde framskrevet i tid,
trafikanter fordelt på de ulike transportmidlene og løsninger
for trafikkavvikling for ulike trafikantgrupper belyses.

JBV er klar over modellenes begrensing, og
vil i neste planfase arbeide videre med
utredning og dokumentasjon av forventet
trafikk i området rundt stasjonene.
Det er ikke gjort nye vurderinger av trafikk
med/uten bompenger på E6 i denne fasen,
men det er mulig å legg ulike scenario til
grunn for de mer detaljerte analysene i
neste planfase. Gjennomføringen av slike
analyser vil bli en del av det samarbeidet
som skal gjennomføres i neste fase. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. Andre
deler av tiltaket

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
SVV støtter JBV anbefaling av korridoralternativene i
Stange, Hamar og Ringsaker.
SVV slutter seg til:
 Anbefalt Korridor Stange vest-2a
 Utredet korridor i Ringsaker
SVV anbefaler:
 Korridor 1 Vest-3b (kulvert) i Hamar

Transportanalyse: Dette vil bli gjort, se
over. Det er i høst gjort noen videre
registreringer av dagens reisemiddelbruk
ved Hamar stasjon. Dette vil bli
oppsummert og gjort tilgjengelig før vedtak
av planen i høst.
Konklusjonen og oppsummeringen, samt
forventingene Merknaden tas til
etterretning. For oppfølging av
enkeltforhold, se svar over.
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SVV anbefaler ikke:
 Korridor 1 Vest-2b (bru) i Hamar
SVV fraråder:
 Korridor 2 med stasjon ved Rådhuset i Hamar
 Korridor 3 med stasjon ved Vikingskipet i Hamar
Forutsetter egen dialog og samarbeid med JBV rundt
vurderinger av:
 Transport
 Trafikkmønster
 Kollektivknutepunkt
 Vegtekniske løsninger
 Evt. konsekvenser som følge av endringer i
vegsystemer
Forutsetter ifm. bestemmelsene til denne planen at:
 Igangsatte planer og planlagte tiltak SVV har
forvaltningsansvar for ikke berøres av
bestemmelsenes § 4-1
 «Løsninger for offentlige veger skal utformes i tråd
med gjeldene vegnormaler og retningslinjer
utarbeidet av SVV (Håndbok N100 – Veg og
gateutforming) eller annen vegmyndighet
eksempelvis vegnormal for kommunale veger. SVV
skal godkjenne tekniske løsninger for riks- og
fylkesveg før endelig planforslag foreligger» tas
med i bestemmelsene.
 Nytt punkt c) i bestemmelsene punkt 3.3
Rekkefølgekrav legges inn
Forventer i reguleringsplanfasen:
 Trafikkavviklingsplan, løsninger som berører riksog fylkesvegnettet før høringsforslag for
reguleringsplan foreligger
 At SVV godkjenner tekniske løsninger/ teknisk plan
 Direkte dialog med Nye Veier AS
 Vurderinger av trafikksikkerhet i anleggsfasen
 Tilrettelegging for gående og syklende blir et eget
tema
 Ny transportanalyse
Anser utredningsplikten som oppfylt, men forbeholder seg
retten til å fremme innsigelse på reguleringsnivå.
8
Fylkesmannen i Hedmark
16.09.2016
1. Fylkesmannen slutter seg til anbefalt trase i
kommunene Stange og Ringsaker.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til orientering.

2. På bakgrunn av sine merknader, anbefaler
Fylkesmannen alternativ K1-3b med kulvert i Hamar.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2 i Hamar ut
ifra usikkerheten rundt gjennomføring av selve
jernbanetiltaket og kostander, og på grunn av
konsekvensene alternativet innebærer for Østbyen
samt hvordan tiltaket deler byen i to.
4. Fremmer innsigelse til alternativ K3 i Hamar.

3. Merknaden tas til orientering.

4. Merknaden tas til orientering. Se
begrunnelse i dette dokuments kap. 4.
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5. Fylkesmannen støtter i hovedsak Hamar kommunes
forslag til mer detaljerte bestemmelser (alt.B).
Fylkesmannen har flere tilføyelser og presiseringer
som forutsettes innarbeidet før vedtak av planforslaget.
Det er knyttet en formell innsigelse til disse kravene,
Fylkesmannen i Hedmark imøteser nærmere kontakt
om dette.
6. Fylkesmannen bemerker at de på enkelte områder ikke
fullt ut kan slutte seg til de vurderingene og
avveiningene som er foretatt og fremkommer av
planforslaget og fagrapportene. Fylkesmannen
understreker at det videre planarbeidet vil kreve
ytterligere utredninger, og at det i tillegg må det legges
avgjørende vekt på tilpasninger, avbøtende og
kompenserende tiltak for å minimere de negative
konsekvensene av nytt dobbeltspor på strekningen.
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5. Merknaden tas kun delvis til følge.
JBV har fremmet innsigelse til Hamar
kommunes alternative
planbestemmelser og retningslinjer
som i stor grad står ved lag. Det har
vært dialog om dette uten at man har
kommet til enighet, se oversendte
forslag til planbestemmelser og
retningslinjer.
6. Merknaden tas til etterretning.

7. Fylkesmannen bemerker videre at tidligere innspill til
planprogram og i møter i varierende grad er tatt hensyn
til i planforslaget, samtidig som prosjektet har endret
karakter underveis (utvidelser av korridoren, tre spor
over Åkersvika, mm). Fylkesmannen påpeker den
hurtige prosessen med tanke på prosjektets
kompleksitet og omfang. Viser til mengden materiale
(30 vedlegg til planforslaget), som gjør saken
omfattende å sette seg inn i for å få oversikt over de
vesentlige konsekvensene og vurderingene som er
foretatt av ulike utredere og etater. Samlet har den
raske fremdriften gjort diskusjon om avveining av ulike
nasjonale interesser i tillegg til fremføring av
dobbeltspor krevende. Fylkesmannen forutsetter at det
blir fokus på disse tilpasningene i det videre
planarbeidet, og ønsker en tett dialog og samarbeid
med JBV og øvrige myndigheter i den videre
prosessen.

7. Merknaden tas til etterretning. Det vil
bli tett dialog i den videre prosessen.

8. Fylkesmannen støtter Hamar kommunes valg om å
legge alle fire alternativer ut på høring, for å sikre en
bred høring.

8. Merknaden tas til orientering.

Utredningsplikten
9. Under forutsetning av at punktene i hørings-uttalelsen
del 2 utredes nærmere og avklares i
reguleringsplanfasen, slutter Fylkesmannen seg til at
planprogrammet er tilfredsstillende besvart og
konsekvensutredningen god nok på dette plannivået.
Avbøtende tiltak
10. Fylkesmannen tar ikke på nåværende tidspunkt stilling
til forslag til avbøtende og kompenserende tiltak da de
ikke er tatt inn i plankart eller planbestemmelser,
samtidig som det ikke er utredet hvilke tiltak som
helhetlig sett best vil ivareta nasjonale og regionale
interesser.
Fylkesmannen forutsetter at det i reguleringsplanfasen
legges stor vekt på å begrense ulempene gjennom
tilpasninger av jernbanetiltaket, iverksetting av
avbøtende og kompenserende tiltak samt konkrete
miljøoppfølgingsplaner for plan-, anleggs og

9. Merknaden tas til orientering.

10. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap. 4
Avbøtende tiltak.

Se reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.
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driftsfasen. Dette vil måtte påvirke kostnadene i
prosjektet noe, men er svært viktig for å begrense de
negative virkningene og slik sikre et best mulig
samfunnsmessig resultat.
Pilotprosjekt for kompensasjon
11. Viser til at det fra nasjonalt hold er bestemt at
Dovrebanen Sørli-Brumunddal skal være et pilotprosjekt for kompensasjonstiltak for inngrep i
naturvernområder og dyrka mark. Fylkesmannen stiller
seg positiv til dette og ser frem til videre samarbeide for
å få til gode helhetsløsninger. Fylkesmannen legger til
grunn at tilnærmingen i prosjektet i første omgang blir å
legge vekt på, og avsette ressurser for å unngå inngrep
i viktige arealer. Dernest skal skader avbøtes, områder
restaureres og som siste utveg; kompensasjonsarealer
skaffes.
Nasjonale interesser
Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for
naturvern-områder; Fylkesmannen opplyser om sin
rolle som forvaltningsmyndighet knyttet til
naturvernområder, herunder føringer som gjelder mht.
søknad om dispensasjon, grenseendringer/ større
inngrep.
12. Fylkesmannen skal påse at det gjennom videre
prosess med utarbeiding av reguleringsplan med
miljøopp-følgingsplan, kompensasjonsplan,
grenseendring og gjennomføring sikres at det blir null
netto tap (jfr. begrepet «no nett loss») av naturverdier i
Åkersvika våtmarksområde. For å få til dette innenfor
ønsket tidsramme, må det fra tiltakshavers (JBV) side
legges til rette for et samarbeidsprosjekt mellom de
ulike myndighetene for eksempel etter mønster fra E6
Åkersvika, jf. Miljøverndepartementets vedtaksbrev av
11. april 2013.
Jordvern og nasjonale føringer
13. Fylkesmannen viser til at noen av Norges mest
verdifulle jordressurser ligger i Hamarregionen. Ut fra
dette må jordvern være en overordnet premiss i videre
planlegging og ved gjennomføring av jernbanetiltaket i
tråd med miljømålene i NTP og Miljøprogram for ICprosjektet («Totalt arealbeslag av jernbaneanlegg og
veiomlegginger skal minimaliseres», «Prosjektet skal
tilpasses det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet i
Stange, Hamar og Ringsaker» og «Prosjektet skal
beslaglegge minst mulig areal med dyrket, dyrkbar
mark, vannkilder og mineralressurser».).
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse
14. Fylkesmannen påpeker at risikomatrisen avviker fra
matrisen som er brukt i regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap ved at hendelser som er lite
sannsynlige, men kan ha katastrofale konsekvenser
defineres innenfor gult risikoområde (akseptabel med
tiltak) i stedet for rødt (uakseptabel risiko). Påpeker at
det i dette tilfellet vil si at hendelser som har

11. Merknaden tas til etterretning. Se også
Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket –
naturressurser.

Merknaden tas til orientering.

12. Merknaden tas til orientering. JBV har
sendt et brev til Miljødirektoratet den
19.10.2016 vedr. oppstart av prosess
for grensejustering, kompensasjon og
avbøtende tiltak, for å sikre prosess
mht. RAMSAR. JBV har p.t. ikke
mottatt noe svar på dette.

13. Merknaden tas til etterretning. Vi viser
til Utdypningsdokumentets kap. 2.3.om tiltakets konsekvenser –
naturressurser.

14. Merknaden tas til etterretning.
Det vil bli utarbeidet en mer detaljert
ROS-analyse i reguleringsplanfasen.
Denne vil fange opp temaer som
nevnt.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets
kap. 2.2. Andre deler av tiltaket og
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katastrofale konsekvenser ikke defineres som
uakseptabel risiko. Graderingen av sannsynlighet er
imidlertid forskjellige mellom denne analysen og fylkesROS da for eksempel hendelser som skjer sjeldnere
enn hvert 500. år er definert som lite sannsynlig, mens
dette i fylkes-ROS, er hendelser som skjer sjeldnere
enn hvert 100. år.
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kap. 2.3. om ROS-analyse

15. Fylkesmannen minner om at det er kommunen som
planmyndighet som definerer hva som er akseptabel
risiko, og minner om at kommunene må sikre at
planlagte og foreslåtte nye tiltak i henhold til risiko- og
sårbarhetsanalysen blir fulgt opp i den videre
planleggingen.

15. Merknaden tas til orientering. Se for
øvrig svar over.

16. Flom i Mjøsa
Fylkesmannen påpeker at det ikke er sammenheng
mellom tiltaksbeskrivelsen i risiko- og sårbarhetsanalysen og planbeskrivelsen når det gjelder
hendelsen flom i Mjøsa. Planlagte tiltak i henhold til
risiko- og sårbarhetsanalysen er å sikre at jernbanen
skal ligge over 200-årsflomnivå, mens det iht.
planbeskrivelsen i tillegg skal være sikkerhetsmargin
på 0,5 m, tillegg for bølger på 0,5 m og krav til
skinneoverkant på 0,4 m. Her bør det være samsvar
mellom tiltaksbeskrivelsen i ROS-analysen og planbeskrivelsen. Fylkesmannen viser til avvik mellom hva
som er prosjektert: at overkant for nytt dobbeltspor er
lagt på kote +128 over Åkersvika og i Hamarbukta. Og
at: skinneoverkant under kote + 127,54 skal flomsikres.
Når det gjelder flomsikring i Mjøsa og håndtering av
kryssende vassdrag forutsetter Fylkesmannen at
faglige råd og retningslinjer fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) blir fulgt opp.

16. Se pkt. 15.

Anleggsperioden og fremkommelighet for nødetater
17. Fylkesmannen påpeker viktigheten av
framkommelighet og utrykningstid for nødetatene.
Dette gjelder for alle tre kommunene, men spesielt
nevnes utfordringene for Hamar og Stange bl.a. som
følge av at Stangebrua forutsettes stengt for til dels
over lange tidsperioder avhengig av hvilket korridoralternativ som velges gjennom Hamar. Fylkesmannen
viser til at vegnettet blir sårbart hvis f.eks. Vangsveien
og Rv25 blir blokkert som følge av mye trafikk, ulykke
e.l. samtidig som Stangebrua er stengt på grunn av
jernbaneanlegget. Vi forutsetter at disse
problemstillingene blir avklart med Statens vegvesen
og nødetatene i det videre planarbeidet.

17. Merknaden tas til orientering. NVE’s
faglige råd og retningslinjer vil bli fulgt
opp. Se for øvrig svar over vedr. ROS.

18. Fylkesmannen viser til at ROS-analyser iht. plan- og
bygningsloven også skal gjennomføres for
reguleringsplanene, og tar forbehold om at de kan gi
merknader og om nødvendig fremme innsigelser til
disse. Understreker for øvrig betydningen av funn i
kommunedelplanenes risiko- og sårbarhetsanalyse blir
lagt til grunn for det videre arbeid med
reguleringsplanene.

18. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig svar over vedr. ROS.

Stange
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Hensyn til dyrka mark
19. Fylkesmannen støtter vurderingen om at alternativ 2a
er å foretrekke da varianten 56- 1a ser ut til å gi noe
mer arealbeslag og medføre større fragmentering av
dyrka mark, større nærhet til skoler, idrettshall og
kulturminner på Arstad. I tillegg vil denne varianten gi
en enda mer omfattende omlegging av
Brenneribekken.
20. Fylkesmannen konstaterer at linjevalget gjennom
Stange kommune vil få et arealbeslag i strid med
nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget.
Fylkesmannen forutsetter at det i det videre
planarbeidet gjøres tilpasninger med tanke på minst
mulig tap av dyrka mark. Herunder vurderinger omkring
kulverter, lokk, støttemurer og andre tiltak som vil
kunne bidra til å redusere jordtap i skjæringer, som er
viktig for å sikre gode arronderingsmessige løsninger
m.v.
21. Fylkesmannen forutsetter at tilbakeføring av gammel
jernbanelinje til jordbruksareal som et kompenserende
tiltak, gjennomføres for områder der dagens
jernbanelinje skjærer gjennom dyrka mark og det ut fra
en landbruksfaglig vurdering vil gi en god løsning.
22. Fylkesmannen fremholder viktigheten av klare
retningslinjer for bruk og disponering av midlertidig
beslaglagte jordbruksarealer i anleggsperioden, for
mest mulig å redusere langsiktige skadeeffekter på
produksjonsevnen til disse arealene. Dette må følges
opp med konkrete føringer i miljøoppfølgingsplaner.
Viser ellers til merknader til planbestemmelser og
retningslinjer, og krav om utredninger i neste planfase i
høringsuttalelsen del 2.
Våleødegården
23. Området som deponi for overskuddsmasse, omgjort til
jordbruksareal etter at anlegget er ferdig, vil gi 150 daa
dyrket mark og bidra til å redusere nettotapet av dyrka
mark noe som isolert sett er positivt. Fylkesmannen
bemerker at forslag til tiltak ikke er godt nok
konsekvensutredet på kommunedelplannivå, dette
gjelder bl.a. for tema naturmiljø og forholdet til/ evt.
påvirkning av Våletjern naturreservat, samt atkomst til
området.
24. Fylkesmannen støtter Stange kommune i at det må
vurderes alternative adkomstmuligheter dersom
deponiet skal etableres, og at det bør utredes om
massene kan tas sørfra, hvor det også bygges ned
dyrka mark.
Miljø- og landbrukskulvert gjennom Ottestad
25. Av hensyn til vern av dyrka mark og til nærmiljø mener
Fylkesmannen at det både må vurderes flere
lokk/kulverter og en utvidelse av den kulverten som er
inntegnet forbi Steinerskolen på strekningen Gaustad
søndre til Åkersvika.
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19. Merknaden tas til orientering. Se for
øvrig svar over vedr. ROS. Vedr.
omlegging av Brenneribekken, se
Utdypningsdokumentets kap. 5.1
Kommunerelaterte problemstillinger
Stange.

20. Merknaden tas til orientering. Det vil i
neste planfase vurderes nærmere om
dype jordskjæringer kan gjøres
smalere ved å bruke støpte
vegger/evt. åpne kulverter. Det vil
gjennomføres grunnundersøkelser
som viser dybde til fjell, og utredes om
tilleggskostnaden for støpte vegger vil
kunne forsvares ved å gi tilstrekkelig
redusert tap av jordbruksareal. For
øvrig henvises det til Utdypningsdokumentets kap. 4.1. Avbøtende
tiltak og kap. 5.1. om kommunevise
problemstillinger.
21. Merknaden tas til etterretning. Der det
er relevant, vil JBV etter en konkret
vurdering som hovedregel reetablere
areal til jordbruksformål. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
etterbruk av eksisterende bane.
22. Merknaden tas til etterretning. Se de
reviderte planbestemmelser og
retningslinjer. For øvrig vises det til
dialog/ møter omkring dette tema.

23. Merknaden tas til etterretning. Det vil
ifm. neste planfase bli jobbet med en
massedisponeringsplan/ -utredning
knyttet til massedeponier etc.

24. Merknaden tas til etterretning. Se
planbestemmelser og retningslinjer.
Det vil ifm. neste planfase bli jobbet
med en massedisponeringsplan/ utredning. Her vil massetransport
inngå.
25. JBV har besluttet å etablere en 300m
lang kulvert forbi Steinerskolen. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.1. Kulvert ved Steinerskolen.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT RINGSAKER

Brenneribekken
26. Omlegging av Brenneribekken er krevende og det
forutsettes at det gjøres et betydelig utredningsarbeid i
forbindelse med kommende reguleringsplanlegging for
å ivareta vannhusholdning, drenering og lignende i
forbindelse med dyrka mark som blir påvirket, samt for i
størst mulig grad å ivareta biologiske kvaliteter,
begrense tap av dyrka mark og etablere en løsning
som er robust i forhold til klimaendringer.
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26. Merknaden tas til etterretning. For
øvrig vises det til Utdypningsdokumentets kap. 5.1. Omlegging av
Brenneribekken. JBV foreslår å endre
stigningen på sporet mellom Ottestad
og Åkersvika fra 12,5 ‰ til 14,2 ‰.
Dette innebærer bl.a. Brenneribekken
får en betydelig redusert omlegging.

Åkersvika naturreservat
27. Fylkesmannen krever etablering av støttemur e.l. for å
unngå arealbeslag i reservatet som følge av omlegging
av Sandvikavegen.

27. Merknaden tas til følge. Støttemurer vil
bli etablert.

28. Eventuelle bekkeomlegginger med utløp ledet til
Åkersvika, innebærer krav om at vannet ikke skal ha
konsentrert forurensing og det må vurdere om det er
behov for egne renseløsninger.

28. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap. 3.
Anleggsgjennomføring hvor MOP er et
tema.

29. Se pkt. 39 nedenfor for øvrige merknader ang.
Åkersvika.

29. Se svar nedenfor.

Knutepunkt og atkomstveg til stasjonen
30. Fylkesmannen støtter Stange kommune sin vurdering,
og er av den oppfatning at veg sør for stasjonsområdet
må være en del av tiltaket.
Hamar
31. Fylkesmannen legger vekt på at valg av alternativ må
tilfredsstille føringene i Statlig planretningslinje om
samordning av bolig, areal og transportplanlegging.
Fylkesmannen viser til at etablering av dobbeltspor
gjennom Hamar vil medføre store endringer og kan
brukes som en motor i et virkelig grønt skifte i Hamar
(jf. Forslag til planstrategi for Hamar 2016-2019).
Mener det er avgjørende at kommunen setter av
ressurser til å følge opp videre detaljreguleringsplaner
for jernbanen og til byutvikling rundt det
kollektivknutepunktet som blir valgt.
K1 Vest – K1-2B med bru over Hamarbukta
32. Fylkesmannen støtter ikke dette alternativet.
Mener alternativet gir utfordringer med hensyn til
sammenheng mellom eksisterende sentrum og nye
utbyggingsområder, og ny jernbane med bru vil i større
grad bli liggende som en fysisk og visuell barriere
mellom byen og Mjøsa enn en løsning med kulvert.
K1 Vest – K1- 3b med kulvert
33. Fylkesmannen anbefaler dette alternativet.
Alternativet har nest høyest investeringskostnader,
oppfyller samfunns- og effektmålene for InterCityutbyggingen og er anbefalt av Jernbaneverket.
Fylkesmannen viser til Jernbaneverket anbefaling av
alternativet, samt at alternativet er en betydelig
forbedring nord for stasjonen sammenlignet med en
bruløsning og dagens situasjon.
34. Fylkesmannen forutsetter at videre detaljplanlegging

30. Jernbaneverket forutsetter dialog
mellom kommunen, SVV,
fylkeskommunen og JBV for å finne
løsninger for finansiering av
atkomstvegen.
31. Merknaden tas til orientering. JBV
deler Fylkesmannens syn.

32. Merknaden tas til etterretning. Endelig
vedtak med rettsvirkning av valg av
alternativ vil være avgjørende for
hvordan dette håndteres i neste
planfase.

33. Merknaden tas til orientering.

34. Merknaden tas til etterretning.
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legger vekt på ytterligere optimalisering med hensyn til
å begrense barriereeffekt og ulemper sør for stasjonen.
Fylkesmannen forutsetter at Furuberget reservat ikke
blir direkte berørt på overflaten og at det settes inn
tilstrekkelige tiltak slik at det heller ikke blir indirekte
berørt f.eks. når det gjelder vannstand/-strømmer.
K2 Midt
35. Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2.
Fylkesmannen mener alternativet har for stor
usikkerhet knyttet til gjennomføring og konsekvenser.
Deler Hamar kommunes syn om at merkostnadene ved
kulvert/ «miljølokk» i Østbyen burde vært synliggjort i
utredningen. Fylkesmannen peker på at fordelene med
et byggbart lokk, likevel ikke ser ut til å kunne veie opp
for kostnadene og ulempene alternativet innebærer.
K3 Øst
36. Fylkesmannen fremmer innsigelse til dette alternativet.
Viser til at alternativet totalt sett kommer best ut på
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Likefult
mener Fylkesmannen lokalisering av stasjon og nytt
kollektivknutepunkt ved Vikingskipet synes mest
krevende med hensyn på regional utvikling.
37. Fylkesmannen viser til risikoen for at Hamar blir en tokjernet by og at utredningene beskriver at det vil ta lang
tid å bygge opp en kompakt by rundt en ny stasjon,
samt at det på grunn av stasjonsplasseringen inntil
grensen for Åkersvika naturreservat ikke vil være mulig
med en tosidet utvikling rundt denne stasjonen.
Åkersvika naturreservat
38. Alternativ K3 beslaglegger mest areal, og areal av
høyere biologisk kvalitet i naturreservatet enn K1 og
K2. Alternativet fragmenterer også deltaområdet mer,
og har klart størst negativ innvirkning på Åkersvika
naturreservat av alternativene gjennom Hamar.
Fylkesmannen påpeker at en evt. fremtidig tilsving
mellom Rørosbanen og Dovrebanen mot nord vil gi
ytterligere inngrep i reservatet og ytterligere negativ
påvirkning av verneverdiene. Fylkesmannen peker
videre på usikkerheten tilknyttet om bygging av ny bru i
Stangevegen over jernbanen kan skje uten inngrep i
naturreservatet.
Fylkesmannen viser til at den samlede belastningen på
Åkersvika allerede er stor, og at K1 og K2 alternativene
også har negative konsekvenser for reservatet, men
betydelig mindre enn K3.
Hensyn til dyrka mark
39. Fylkesmannen legger videre vekt på at alternativet K3
har størst negative konsekvenser for direkte og
indirekte beslag av dyrket mark, samt at jernbanen vil
bli en ny barriere i kulturlandskapet.
Fylkesmannen viser til at selv om det i planbeskrivelsen blir synliggjort mulighetene for et dyrkbart
lokk ved Tommelstad for å begrense arealbeslaget,
medfører K3 en omdisponering av arealer med stor

Merknaden tas til følge. Reservatet blir ikke
direkte berørt på overflaten. Tiltak for å
unngå dette vil bli iverksatt.

35. Merknaden tas til orientering.

36. Merknaden tas til orientering.

37. Merknaden tas til orientering. JBV
deler Fylkesmannens syn.

38. Merknaden tas til orientering. Endelig
vedtak med rettsvirkning av valg av
alternativ vil være avgjørende for
hvordan dette håndteres i neste
planfase. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 5.2.
Kommunerelaterte problemstillinger
Hamar.

39. Merknaden tas til orientering. Det
presiseres at det ikke er planlagt noen
dyrkbart lokk («landbrukskulvert») ved
Børstad/ Tommelstad. Jfr. C-tegninger
for aktuell delstrekning viser disse at
tunnelportal ligger rett syd for
Furnesvegen. Vi har dog i plankart
valgt å ha større slingringsmonn på
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jordbruksmessig verdi på minimum 20-30 daa, samt
bidra til økt nedbyggingspress på dyrka marka som blir
liggende mellom ny jernbanetrase og eksisterende
bebyggelse.
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båndlagt sone H710_2.

Fylkesmannen viser til at jordvernhensyn var en viktig
grunn for endelig trasevalg for E6 gjennom Åkersvika.
Sett i lys av at ny jernbane beslaglegger svært store
arealer dyrka mark gjennom regionen, og det på denne
strekningen finnes alternativer som ikke berører dyrka
mark, mener Fylkesmannen dette alternativet er klart
uheldig også ut fra jordvernhensyn.
Friområde ved Espern
40. Fylkesmannen minner om at et areal på 8,3 daa
mellom Åkersvikvegen og Stangevegen er regulert til
friområde (utomhus rekreasjon) i gjeldende
reguleringsplan for områder langs Åkersvikvegen.
Arealet er tiltenkt funksjonen som større friområde for
framtidige innbyggere i planlagt ny bydel på Espern og
er en viktig forutsetning for å realisere høy
utnyttelsesgrad innenfor ny bydel. Fylkesmannen kan
ikke se at det er omtalt hvordan dette friområdet skal
erstattes.
Ringsaker
41. Hensyn til dyrka mark
Fylkesmannen forutsetter at jordvern er en premiss i
videre planlegging og ved gjennomføring av
jernbanetiltaket i tråd med miljømålene i NTP og
Miljøprogram for IC-prosjektet.

40. Merknaden tas til etterretning.

41. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig svar over vedr. jordvern.

42. Brumunda
Av utredningen framgår det at jernbanen skal heves
forbi Brumunddal stasjon. Dette framgår imidlertid ikke
av bestemmelser eller plankart. Fylkesmannen
forutsetter at det bygges bru for jernbanen over
Brumunda, med en brulengde som gir rom for et mer
naturlig elveløp og bufferarealer for flom vil også bedre
de biologiske betingelsene for akvatiske organismer
(bunndyr og fisk) og bedre gyte- og
oppvekstforholdene. Fylkesmannen viser til at dette må
hensyntas i det videre arbeidet med reguleringsplan og
miljøoppfølgingsplaner jfr. Fylkesmannens merknader
til bestemmelser og retningslinjer.

42. Merknaden tas til etterretning.
Plankartet viser kun båndleggingsareal, men det er foreslått en generell
heving av Brumunddal stasjon og nytt
spor. Jernbanen planlegges i bru over
elva. Dette bl.a. av hensyn til
flomproblematikk.
Se for øvrig de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer.

43. Mælumsvika
Fylkesmannen forutsetter at utredningen følges opp i
det videre planarbeidet og at tiltak for å begrense den
negative påvirkningen på lokaliteten innarbeides i
detaljplanleggingen.

43. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.3. Kommunerelaterte
problemstillinger Ringsaker.

44. Registrerte naturtyper
Da det er vanskelig å vurdere konkrete konsekvenser
for den enkelte lokalitet på strekningen Jessnes til
Rørvika, hvor det er registrert flere naturtyper med A og
B i verdi, på dette plannivået, forutsetter Fylkesmannen
at konsekvensene synliggjøres på lokalitetsnivå i
reguleringsplanarbeidet og at nødvendige tiltak for å
minimere konsekvensene innarbeides i planen.

44. Merknaden tas til etterretning.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT RINGSAKER

Bestemmelser, retningslinjer og kart
45. Fylkesmannen legger til grunn at bestemmelsene får lik
utforming i de tre kommunene, og stiller seg i hovedsak
bak Hamar kommune sine forslag til mer utfyllende
bestemmelser og retningslinjer og forutsetter at
bestemmelser og retningslinjer under presiseres
nærmere før vedtak av planen.
46. Fylkesmannen understreker at der ikke annet
uttrykkelig fremgår, er Fylkesmannens forslag til
endringer og tillegg i bestemmelser og retningslinjer, å
betrakte som krav som forutsettes innarbeidet før
planvedtak. Dersom dette ikke gjøres fremmes en
formell innsigelse til planforslagets bestemmelser og
retningslinjer. Fylkesmannen stiller gjerne til møte om
nærmere klargjøring eller justering av ordlyd i
bestemmelser og retningslinjer.
Til bestemmelsene og retningslinjene samt plankart
47. Fylkesmannen har forslag til flere endringer/
suppleringer/ presiseringer av disse. For deres forslag
vises det til deres merknad, og gjengis ikke videre her.
48. Det anses fornuftig at hensynsone H710 er inndelt i tre
kategorier med hensyn til selve toglinjen.
Deponiområder og tverrslag for uttak av tunellmasser
kunne vært angitt som egne kategorier.
49. Fylkesmannen bemerker også at båndleggingen synes
å favne vidt, videre enn trasèalternativene isolert sett
skulle tilsi og særlig omfattende rundt mulige tverrslag
og rømningstuneller. Fylkesmannen forstår det slik at
dette bl.a. er begrunnet i behov for sideareal til
skjæringer, fyllinger, midl. anleggsområde og oppranking av jord i sjikt med videre. Hamar kommune har
spesielt bedt om synspunkter på mulig innskrenking av
planområdet mot Espern/ strandsonen. Fylkesmannen
har forståelse for kommunes ønske om snarlig utvikling
av dette området, men forutsetter at båndleggingssonens utstrekning er nøye vurdert og godt begrunnet
fra Jernbaneverkets side.
Del 2: Krav om videre utredninger i neste planfase
Fylkesmannen har en del merknader og krav knyttet til
arbeid som må skje før og i forbindelse med utarbeiding av
reguleringsplaner for jernbanen på strekningen mellom
Sørli og Brumunddal jfr. merknad foran om at deler av
planprogrammet ikke er besvart i tilstrekkelig grad i
kommunedelplanforslaget. Fylkesmannen vil komme med
disse merknadene nå fordi vi vet at det også i neste
planfase vil være press på framdriften, og forbeholder seg
retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå
dersom viktige nasjonale hensyn ikke ivaretas i tilstrekkelig
grad.
Temaer som fylkesmannen har merknader og krav til
videre utredninger i neste planfase er ikke listet opp her.
Det henvises til deres merknad for full oversikt.
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45. Bestemmelsene er gitt lik utforming i
de tre kommunene, så langt det lar
seg gjøre. JBV har i revidert forslag til
planbestemmelser og retningslinjer
ikke tatt inn flere av tillegg fra Hamar
kommune. Se også svar pkt. 5.
46. Det vises til de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer, og
til dialog/ møter omkring disse tema.
Bl.a vises det til dialog om Hamar
kommunes foreslåtte
rekkefølgebestemmelse til etterbruk av
eksisterende bane som FM har støttet.
JBV mener at etterbruk av
eksisterende bane skal vurderes i
neste planfase, men mener dette ikke
kan knytte til vedtak av
reguleringsplanen.
47. Merknaden tas delvis til følge. Se
kommentar over, pkt. 46. Se for øvrig
innledende tekst til planbestemmelser
og retningslinjer mht. plankart. Det
vises også til utdypningsdokumentets
kap. 7.2. om planbestemmelser.
48. JBV har vurdert det dithen at
deponiområder og tverrslag, og mener
at H710_2 dekker dette tilstrekkelig,
og anser lesbarheten som god.
49. JBV har i lys av innkomne merknader
sett grundig på båndleggingssonens
utstrekning ved Espern nå i høst. JBV
har vurdert deres behov ift. anleggsgjennomføring, og sett på ulike
løsninger for å kunne innsnevre sonen
noe. JBVs konklusjon er at de ikke
ønsker å snevre inn båndleggingssonen. Dog understrekes det at
båndleggingssonen gir ingen
begrensninger på eksisterende
arealbruk, men forhindrer at eventuell
ny arealbruk vil være i strid med det
aktuelle planforslaget. Det vises for
øvrig til svar til merknad nr. 5 ROM
Eiendom AS og nr. 31 Espern
Eiendom AS og Hamjern Eiendom AS
i merknadsdokument for Hamar.
Temaer som FM har stilt som krav til videre
utredninger vil bli håndtert i neste planfase.
Kravene tas således til etterretning. For
øvrig vises det til utdypningsdokumentet
samt til reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.
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Norges vassdrags- og energidirektorat 16.09.2016
(NVE)
NVE forbeholder seg retten til å fremme innsigelse på
reguleringsplannivå dersom det viser seg at nasjonale og
vesentlige regionale interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt
i planen. NVS understreker at de gjerne deltar i den
kommende prosessen, slik at nødvendige avklaringer kan
gjøres underveis.
Innspill til planbestemmelser og retningslinjer
NVE poengterer at det ikke er lagt inn hensynssoner for
flom med tilhørende planbestemmelser, hverken for Mjøsa
eller andre vassdrag i planområdet.
NVE mener det er mangelfullt at planbestemmelser og
retningslinjer er svært generelle og uten føringer for
dimensjonering i forhold til flom, vassdragsteknisk
utforming mv, med unntak av Hamar kommunes forslag til
bestemmelser. Mener det må settes tydelige krav til
hensynet av disse forhold i reguleringsplanen.
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Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til etterretning.

Det vises til innledende tekst i planbestemmelser og retningslinjer vedr.
plankart. Se for øvrig utdypningsdokumentets kap. 7. om planbestemmelser
Merknaden tas til følge.
Det er i Retningslinje Regulering lagt til
følgende ordlyd: «Krav som ivaretar
hensynet til flom, klimatilpasning og
vassdragsteknisk utforming skal fastsettes i
reguleringsplanen.»

Det fremgår av de generelle bestemmelsene pkt. 3 at det
er krav om at avbøtende tiltak, restaurerende og
kompenserende tiltak, herunder også for anleggsfasen,
skal utredes og fastsettes i reguleringsplanen. Tilsvarende
mener NVE det må settes krav om standarder og føringer
for dimensjonering i forhold til flom, klimatilpasning og
vassdragsteknisk utforming skal fastsettes i
reguleringsplanen.
Viser til Hamar kommunes alternativ til planbestemmelser
og retningslinjer med overordnede føringer (se merknad for
utdrag). NVE poengterer at det er bestemmelser i pbl og
byggeteknisk forskrift (TEK 10) som må ligge til grunn for
planleggingen.

Merknaden tas til etterretning.

Poengterer at overskriften «Naturressurser, bølgeeffekt,
vassdrag og geologi» i retningslinjene er misvisende da
avsnittet kun omhandler jordbrukshensyn, og at innholdet
må korrigeres etter overskriften.

Merknaden tas til følge. Se de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer.

Krav til sikkerhet mot flom i Mjøsa
NVE mener det er gjort gode vurderinger sett i forhold til
sikkerhet mot flom og viser til pbl § 29-5 om tekniske krav,
byggeteknisk forskrift (TEK 10, planens fagrapport om
hydrologi og planbeskrivelsen hvor det er redegjort for
høyden på banen i forhold til flom). NVE poengterer at
hvilken risiko og sikkerhetsmargin som skal aksepteres for
jernbanesporet må vurderes opp mot materielle og
økonomiske konsekvenser ved flom, flommens varighet,
samt andre samfunnsinteresser og samfunnshensyn (se
merknad for detaljer).

Merknaden tas til orientering.

NVE er positive til at det er vurdert løsninger, permanente
eller ettermonterbare tiltak, som øker sikkerheten mot
vanninnstrømning i tunnelene ved Hamar stasjon i
alternativene K1 2a og K2.

Merknaden tas til orientering.

Inngrep i vassdrag, flomberegninger for
dimensjonering av kulverter, vassdragskrysninger mv.

Det vises til tekst i Fagrapport hydrologi,
kap. 8.2.1 Metodikk for beregning av
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NVE merker seg positivt at det er gjort beregninger av alle
nedbørfelt og hvilke beregningsmetoder som skal benyttes
for de ulike, men undrer seg over hvorfor det er valgt 10%
påslag som klimafaktor. Viser til fagrapport for hydrologi
hvor det redegjøres for dimensjonering for gjentaksintervall
til år 2100 med påslag på 10% og JBVs tekniske regelverk
kapittel 11 avsnitt 3 hvor det fremgår påslag i form av
klimafaktor på 20%. NVE anbefaler en klimafaktor på
minimum 20%. Presiserer at klimafaktoren er spesielt viktig
for mindre vassdrag som responderer rask på store
nedbørsmengder og viser til TEK 10 og pbl § 29-5 som
understreker viktigheten av å ta hensyn til lokale forhold og
aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5.

flomstørrelser for dimensjonering:
«Jernbaneverket har for dette området
aktivt valgt en verdi [klimafaktor] på 1,2
(20%) (Jernbaneverket 2015)».

Kryssing av Åkersvika
Beregningene av dybde, tilsig, areal- og volum, kapasitet
og strømningshastigheter i Fagrapport hydrologi tar etter
NVE sin vurdering utgangspunkt i antagelser og ikke
verifiserte målinger. Det vises til avsnitt 8.3.8 i fagrapporten
(Strømningshastighet under dagens jernbanebru).

Kryssing av Åkersvika
Løsning for fylling/ jernbanebru over
Åkersvika bli gjenstand for mer detaljerte
utredninger i neste planfase, og det
tilstrebes at løsninger avklares med aktuelle
myndigheter underveis i planarbeidet. Se
for øvrig Utdypningsdokumentets kap. 2.2.andre deler av tiltaket
For øvrig tas merknaden til etterretning.

NVE fremhever likeledes at de heller ikke kan se at
kapasiteten under jernbanebrua er vurdert i forhold til en
situasjon med stor flom i Fagstadelva og Svartelva, eller at
strømningshastigheter og eventuell utforming av utløp
(terskel mv) er vurdert i forhold til konsekvenser for
naturverdiene i området. NVE forutsetter at løsninger over
Åkersvika vil utredes mer detaljert i reguleringsplanfasen
og at eventuelle løsninger avklares i reguleringsplanen før
denne sendes på offentlig ettersyn.

Kommunedelplanen ivaretar arealbehovet
for kulverter, stikkrenner, bekkeomlegginger
mv. som dimensjoneres for 200-års
gjentaksintervall og klimafaktor på 1,2
(20%).

Kryssing av Brumunda
Alternativets som er lagt til grunn i Ringsaker innebærer at
eksisterende Amlund bru rives, som gir mulighet for å heve
jernbanesporet over Brumunda. NVE forutsetter at denne
løsningen legges til grunn til tross for at dette ikke er sikret
gjennom planbestemmelser eller plankart, samt at
underkant bru legges på minimum nivå 200-års flom +
anbefalt sikkerhetsmargin.

Kryssing av Brumunda
Løsning bru over Brumunda blir detaljert i
neste planfase, og det tilstrebes at
løsninger avklares med aktuelle
myndigheter underveis i planarbeidet. Det
vises for øvrig til Fylkesmannens merknad
(nr. 7) pkt. 43 og tiltakshavers kommentar.

Omlegging av Brenneribekken
NVE forutsetter at utforming, tekniske løsninger og
konsekvenser av inngrep i vassdrag avklares i forbindelse
med utarbeidelse av reguleringsplan og før denne sendes
på offentlig ettersyn.

Omlegging av Brenneribekken
Alternativ løsning med redusert omlegging
av Brenneribekken utredes ytterligere i
neste planfase. Det tilstrebes at løsninger
avklares med aktuelle myndigheter
underveis i prosessen. Det vises for øvrig til
Fylkes-mannens merknad (nr. 7) pkt. 26 og
tiltakshavers kommentar.

Grunnvann
NVE forutsetter at konsekvenser av tiltaket for
grunnvannsnivå avklares på reguleringsplannivå, og at
eventuelle avbøtende tiltak, herunder også for
anleggsfasen, utredes og fastsettes i reguleringsplanen i
tråd med forslaget til planbestemmelser § 3-3 b) (se
merknad for utdrag fra teknisk regelverk).

Grunnvann
Konsekvenser av tiltakets konsekvenser for
grunnvannsnivå avklares i neste planfase. I
tillegg vil avbøtende tiltaket utredes og
fastsettes.
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10
Hedmark Fylkeskommune
14.09.2016
Det er valgt å kun gjengi Fylkestingets vedtak. For
nærmere begrunnelse for vedtaket vises det til merknaden i
sin helhet.
1. Intercitynettet er ryggraden i framtidens jernbanetransport på Østlandet. Intercity er vesentlig for et
klimavennlig transportsystem som binder landsdeler
sammen. Kommunedelplan for IC Sørli -Brumunddal
er en viktig milepæl i gjennomføring av Intercityutbyggingen på Østlandet. Fylkestinget mener det er
av avgjørende betydning at planvedtakene sikrer
fremdrift i prosjektet i henhold til forslag i Nasjonal
Transportplan for 2018–2029.
2. Fylkestinget ber om at videre planarbeid legger til
grunn en helhetlig og sammenhengende utbygging fra
Sørli til Brumunddal som sikrer mulighet for fremføring
av InterCity til Lillehammer i 2027.
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1. Merknaden tas til orientering.

2. Merknaden tas til orientering. Det
presiseres at NTP sier ferdigstilling
fram til Lillehammer 2030. JBV tolker
dette som en skrivefeil i vedtaket.

3. Fylkestinget anbefaler i Hamar korridor vest alternativ
K1 3b kulvert, med stasjonsplassering ved dagens
stasjon. Fylkestinget anbefaler ikke K1 vest alternativ
2b bro, grunnet økt barrierevirkning og at denne
løsningen gir mest støy. Fylkestinget vil i den
sammenheng spesielt vektlegge hensynet til sentral
stasjonsplassering med nærhet til arbeidsplasser,
boliger, servicefunksjoner, utdannings- og
kulturinstitusjoner, m.v. I tillegg vektlegges god og
fremtidsretta tilknytning til Rørosbanen, samt
jernbanens kulturhistoriske betydning for Hamar.

3. JBV tar merknaden knyttet til K1-3b til
orientering, mens fylkeskommunens
ikke anbefaling for K1-2b til etterretning. Dette da et endelig vedtak
med rettsvirkning av valg av alternativ
vil være avgjørende for hvordan dette
håndteres i neste planfase.

4. Fylkestinget forutsetter at hensynet til minst mulig
barrierevirkning legges til grunn for jernbanetiltakets
høyde og utforming gjennom Hamar. Det bør derfor
vurderes en løsning med kulvert hvor inngangspunktet
trekkes noe lenger sørover.

4. Det vises til Utdypningsdokumentets
kap. 5.2. Kommunerelaterte
problemstillinger i Hamar.

5. Av hensyn til jordvern og tett nærføring med
Steinerskolen i Stange bør det vurderes etablert
landbrukskulvert fra Nordstad til forbi Steinerskolen.
Ved Stange stasjon er adkomst og veiforbindelse til
det nye stasjonsområdet en stor utfordring. Det må i
det videre planarbeidet sikres framføring av vei på
tvers av jernbanen som er planlagt sør for
stasjonsområdene. Fylkestinget ber om at loddrette
vegger vurderes brukt i skjæringen på verdifull dyrket
mark som et jordvernstiltak.

5. JBV har besluttet å etablere en 300 m
lang kulvert ved Steinerskolen. Se
Utdypningsdokumentets kap. 5.1.
Kulvert ved Steinerskolen og kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket

6. Fylkestinget vil understreke at framtidig
utnyttelsesgrad og byggehøyder i områder omkring
jernbanetiltaket må avklares i reguleringsoppfølging
med konsekvensutredning.

6. Merknaden tas til etterretning.

7. Fylkestinget vil ikke anbefale alternativ K3 med stasjon
ved Vikingskipet. Dette alternativet mangler en god og
fremtidsretta tilknytning til Rørosbanen. I tillegg har K3
store negative konsekvenser for jordvern,
kulturlandskap og kulturminner.

7. Merknaden tas til orientering.
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8. Fylkestinget legger vekt på at Jernbaneverket utnytter
korridoren til å redusere både direkte og indirekte
konflikt med automatisk fredede kulturminner.
9. Når det gjelder etter-reformatoriske kulturminner ser
Fylkestinget behov for at det gjøres mer detaljerte
undersøkelser i reguleringsplanarbeidet, med
verdivurdering på enkeltobjektnivå, samt en
grundigere gjennomgang av mulige avbøtende og
kompenserende tiltak. Kompenserende og avbøtende
tiltak for både automatisk fredete og nyere tids
kulturminner skal avklares med
kulturvernmyndigheten.
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8. Merknaden tas til etterretning. JBV vil
arbeide for å begrense direkte og
indirekte konflikt med automatisk
fredede kulturminner.
9. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.

10. Dispensasjoner og tiltak som berører materielle
elementer relatert til jernbaneaktivitet på gods- og
verkstedområdet tillates ikke uten at det foreligger
godkjenning fra kulturminnemyndighet. Dette bes
presisert i bestemmelsene til kommunedelplanen.

10. Merknaden tas til følge. Se reviderte
planbestemmelser og retningslinjer.

11. Fylkestinget vektlegger hensynet til jordvern og
anbefaler at følgende formulering i bestemmelser og
retningslinjer, alternativ B videreføres: «Ved
oppfølging på reguleringsplannivå skal det søkes å
begrense inngrep i jordbrukslandskapet mest mulig,
også med å vurdere løsninger som kulvert som
begrenser areal som går bort til skjæringer».

11. Merknaden tas til følge. Se reviderte
planbestemmelser og retningslinjer

12. Fylkestinget ber om at fremtidig bruk av gammel
jernbanetrase avklares. Gammel jernbanetrase bør
tilbakeføres til dyrka mark der dette er mulig. Der
gammel trase går gjennom by og strandsone, bør den
i størst mulig grad frigjøres og reguleres til åpne
byrom, grøntarealer og tilrettelegging for gange og
sykling, med minst mulig barriereeffekt. En anbefaler
at følgende rekkefølgekrav i planbestemmelser
alternativ B videreføres: «Før eller i forbindelse med at
reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas, skal
etterbruk av gammelt jernbanespor på den aktuelle
strekningen være avklart, inkludert frist for
gjennomføring»

12. Merknaden tas til etterretning. Der det
er relevant, vil JBV etter en konkret
vurdering som hovedregel reetablere
areal til jordbruksformål. Det vises til
de reviderte retningslinjer for
eksisterende spor. JBV har fremmet
innsigelse til å ta inn en
rekkefølgebestemmelse om dette, og
har ikke sett grunn til å etterkomme
dette.

13. Det er viktig at arbeidet med avklaring omkring
framtidig hensetting av togmateriell prioriteres.
Fylkestinget vil ikke utelukke at det i den videre
prosessen kan være arealalternativer som
utredningsarbeidet så langt ikke har avdekket, og at
en i arealsøket må bestrebe seg på å unngå at dyrket
mark tas i bruk.
14. Fylkestinget vil påpeke viktigheten av en utvikling av et
godt kollektivknutepunkt ved nye stasjonsområder. Det
er ønskelig at flere togpassasjerer benytter seg av
kollektivtrafikk eller gange og sykkel for å komme til og
fra stasjonen.
15. Fylkeskommunen påpeker manglede støyvurdering fra
bru (med og uten skjerming)

13. JBV vil i 2017 jobbe videre med
prosessen knyttet til hensetting, med
utgangspunkt i tidligere utredning
«Hensetting Østlandet». Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.1. om
hensetting.

14. Merknaden tas til etterretning.

15. Det vises til utdypningsdokumentets
kap. 2.3. Konsekvenser av tiltaket –
støy.
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16. Fylkeskommunen varsler ikke innsigelse til
kommunedelplanen, men forbeholder seg retten til å
gjøre dette i neste planfase.
11
Riksantikvaren
23.09.2016
Riksantikvaren fikk innvilget utsatt høringsfrist for den delen
av kommunedelplanen som omhandler Hamar kommune.
For Stange og Ringsaker vises det til Hedmark
fylkeskommunes uttalelse.
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16. Merknaden tas til orientering.

Jernbaneverkets kommentar

Traseen for dobbeltspor gjennom Hamar berører viktige
kulturminner av nasjonal interesse som de forskriftsfredede
bygningene og anleggene på stasjonsområdet, kvartalene i
sentrum som er bygd i henhold til byplanen fra 1849 og
automatisk fredete kulturminner fra middelalderen som
Hamarkaupangen og St. Jørgens kirke.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre
alternativene (K1 3B og K1 2B). Mot K1 3B fordi
alternativet i for stor grad endrer den historisk-topografiske
tilknytningen og sammenhengen mellom den bebygde
byen og Mjøsa, fordi kulvert og evt. ny bebyggelse, som er
lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil danne
en barriere mot sjøen. Direktoratet reiser også innsigelse
mot K1 2B fordi også dette alternativet – slik det nå er vist
– i for stor grad svekker byens tilknytning til sjøen og
danner barrierer mot denne. Riksantikvaren reiser
innsigelse mot K2, slik alternativet nå er utformet, uten
lokk, fordi alternativet i for stor grad bryter sammenhengen
mellom historiske deler av Hamar, og innebærer at en
rekke hus vil bli revet.

Merknaden tas til orientering. Innsigelsen
fra RA til korridor Vest kom uventet på JBV,
gitt kulturminnemyndighetens uttalelser til
planprogrammet/ varsel om oppstart av
planarbeidet og aktive deltakelse i
planprosessen – både fra Hedmark
Fylkeskommune og Riksantikvaren
(RA). Det har etter høringsfristens utløp
vært flere møter mellom RA og JBV, hvor
de ulike punktene i RAs innsigelse er
gjennomgått og drøftet. RA opprettholder
innsigelsen til traseen i korridor vest, både
for bro- og kulvert.

Riksantikvaren reiser også innsigelse mot planen fordi den
ikke i tilstrekkelig grad belyser og illustrerer konsekvensene
for kulturminner og kulturmiljø. Det reises også innsigelse
mot at planen ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet
er for jernbanefokusert og i for liten grad vurderer hvordan
det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske
byen.

RA har i de nevnte møter, og signalisert at
de anser utredningsplikten som ivaretatt.
Det henvises til ytterligere svar om
utredningsplikt nedenfor.
Innsigelsen er hovedsakelig knyttet til
bevaring av særtrekk fra Hamars
opprinnelige byplan og det frie utsynet fra
disse historiske gatene mot Mjøsa, som
forhold som ikke ble spilt inn i høringen av
planprogrammet. I møter i planfasen med
Hedmark fylkeskommune, der
Riksantikvaren har deltatt, ble det lagt stor
vekt på tilpasninger av traseen til
jernbanehistorisk område ved Espern. De
forhold som innsigelsen tar opp har blitt
drøftet uten at det har kommet frem
motforestillinger til jernbanens plassering i
Hamarbukta eller at dette kunne føre til en
innsigelse fra kulturminnemyndigheten.
Derfor stiller Jernbaneverket spørsmål ved
om medvirkningsplikten er oppfylt fra
kulturminnemyndighetens side, og ber
planmyndigheten vurdere om dette kan ha
den konsekvens at innsigelsesretten
således bortfaller , jfr PBL§ 5-5, 3.ledd.
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Forholdet til automatisk fredete kulturminner fra
middelalderen
Det forutsettes at det tas hensyn til Lille-Ihle
middelalderske kirkested i Ringsaker når den endelige
traseen skal fastsettes.
Når det gjelder St. Jørgens kirke i Hamar kommune, som
ligger rett utenfor grensene til den automatisk fredete
Hamarkaupangen, er situasjonen en annen. Lokaliseringen
av det nedlagte middelalderske kirkestedet er ikke avklart
og det må gjennomføres registreringer i området for
endelig å avklare mulig konflikt med tiltaket, jfr.
kulturminneloven § 9.
Trolig ligger restene av det automatisk fredete anlegget på
eiendommen Aslak Bolts gate 34, som er regulert til
bevaring. Anbefales at det i første omgang gjennomfører
ikke-destruktive undersøkelser, som f.eks. søk med
georadar på eiendommen. Dersom det ikke gir resultater,
vil det være behov for å sjakte/ prøvestikke. Arbeidet skal
utføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
og vil belastes tiltakshaver. Riksantikvaren kan ikke ta
stilling til arealbruken, eller si noe om konfliktgraden
mellom det planlagte tiltaket og kulturminnet, før en
registrering er gjennomført.
Øvrige automatisk fredete kulturminner som kan komme i
konflikt med tiltaket
Korridor K3 Øst vil berøre de mest bynære
kulturlandskapene Hamar har igjen. Gjelder spesielt for
jordet ved Børstad/ Tommelstad. Innenfor eller like inntil
korridoren ligger det flere forhistoriske gravminner. I tillegg
er det gjort gjenstandsfunn i åkerjorda som vitner om
aktivitet i området i forhistorisk tid.
De forskriftsfredete kulturminnene på stasjonsområdet på
Hamar
Den verneverdige bygningsmassen på stasjonsområdet er
en del av et større kulturmiljø, og består av flere
driftsbygninger oppført i murstein, og infrastruktur både for
Dovrebanen og Rørosbanen. Bygningene har et historisk
spenn fra 1860-tallet og frem til 1920-tallet.
Hamar har historisk sett vært, og er fortsatt, Norges
jernbaneby nummer én. Espern – Jernbanetomten er et
forskriftsfredet kulturmiljø knyttet til samferdselstekniske og
industrielle kulturminner. Til sammen utgjør bygningene og
anleggene i området et samlet, jernbanehistorisk anlegg av
nasjonal verdi.
NB! – områdene i Hamar som berøres av planen
Planstrukturen i Hamar har sin opprinnelse fra byplanen fra
1849 tegnet av ingeniørløytnant Røyem. Byplanen ble
videreført av professor Sverre Pedersen.
De syv søstre som består av syv bolighus, hver på 1,5
etasje, tegnet og oppført rundt 1910. Bygningsgruppen er
klart avgrenset fra omgivelsene.
Generell vurdering av planforslaget
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Det er gjennom ytterligere illustrasjonsmateriell, siktanalyse og mulighetsstudier
gitt nærmere informasjon om hvilke
endringer utbyggingen i K1 kan føre til.
K2 uten lokk var ikke lagt ut til offentlig
ettersyn. K2 med minimum lokk er utredet i
KU.
Det er ikke utført endringer i planmaterialet
på bakgrunn av denne innsigelsen.
Supplerende illustrasjonsmateriale, særlig
knyttet til sikt og barrierevirkninger, samt
høyder er presentert for RA. Fagutrederne
har svart ut i samsvar med fastsatt
planprogram. RA har gitt signaler om at
innsigelser på de punktene som omhandler
utredningsplikten; dvs Jernbaneverkets
utredninger, kvitterer ut planprogrammet.
Forholdet til automatisk fredete
kulturminner: Merknaden tas til etterretning.
Ytterligere registreringer gjennomføres for å
avklare plassering og konfliktgrad med K1
alternativene. RA tar kontakt med Hedmark
fylkeskommune for bestilling.
RA avklarer konfliktgrad etter at mer
kunnskap er hentet inn.
Ved evt. vedtak av K3 vil en i
reguleringsplanfasen avklare
undersøkelsesplikten for dette området.

Merknaden tas til orientering.

Hedmark fylkeskommune har svart på
dispensasjonssøknaden i brev datert
04.11.16. JBV vil samarbeide med
fylkeskommunen om prosess for
dispensasjonssøknaden.

Merknaden tas til orientering.

Dovrebanen
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De ulike trasealternativene i Hamar er vurdert med
utgangspunkt i stasjonsområdet med de forskriftsfredete
kulturminnene, automatisk fredete kulturminner og NB!områdene Røyem-Pedersen-planen og de syv søstre.
Disse kulturminnene er alle av vesentlig nasjonal interesse.
Alle alternativene er på forskjellige måter utfordrende for
kulturminnene i Hamar.

Planstrukturen og den historiske
byutviklingshistorien i Hamar er omtalt i
fagrapportene for henholdsvis
landskapsbilde og kulturmiljø

Riksantikvaren savner en mer overordnet analyse av ulike
scenarier for kulturminner, byutvikling, bosetning,
næringsutvikling og etablering av annen infrastruktur i et
lengre tidsperspektiv. Byutviklingsperspektivet burde i
større grad vært vektlagt i planen som helhet, dette gjelder
særskilt et byutviklingsperspektiv som ikke alene er
jernbanebetinget. Det savnes også en vurdering av
hvorvidt etableringen av ny stasjon ved Vikingskipet evt. vil
skyve sentrumsfunksjoner østover, om dette er uheldig og
om dette igjen vil medføre at det historiske sentrum blir
liggende i skyggen av den nye byen.

Merknaden tas til orientering.

For å kunne ta stilling til hvorvidt anleggelse av nytt
dobbeltspor vest for byen er forenelig med
kulturminneinteresser forutsettes derimot detaljerte
illustrasjoner og konkretisering av konsekvensene av de
ulike løsningene. På tilsvarende måte er det utfordrende å
ta stilling til konsekvensene ved å etablere bro over
Hamarbukta.

Tas til orientering – tema om illustrasjoner
er diskutert i møter med RA.

De ulike alternativene
Alternativ K1 3B. Heving av stasjonsområdet til kote 128 vil
trolig få negative konsekvenser for de fredete
jernbanebygningene, inklusive stasjonsbygningen.
Grøntdraget som er bevart i parkområdet på utsiden av
Storhamargate og Parkgata er viktig særtrekk ved Hamar
og Hamars opprinnelige byplan. Det er viktig at dette
bevares og og videreføres som et premiss for byens videre
utvikling. Det historiske bysentrum er et bymiljø av nasjonal
interesse. Det forutsettes at dette kulturmiljøet og
tilgrensede områder forvaltes i fremtiden. Det frie utsynet
fra gatene mot Mjøsa er karakteristisk for Hamar og bør
ivaretas og styrkes ved fremtidig byutvikling.

JBV presiserer at stasjonsområdet ikke skal
heves i alternativ K1-3b. Det er videre
presentert utdypende illustrasjonsmateriale
i møter med RA, som viser at planforslaget
ivaretar viktige særtrekk i Hamars historiske
bysentrum.

Bukta som ligger inn mot Hamar er selve grunnlaget for
kvartalstrukturens oppbygging og iboende bykvaliteter. Det
vil være viktig å i størst mulig grad ivareta strandlinjen inn
mot den eksisterende byen.

Merknaden tas til orientering.

Kulvertalternativet oppleves som uheldig for opplevelsen av
den eldste delen av Hamars historiske utvikling fra 1849 og
fremover. Nærheten til Mjøsa fra denne delen av byen vil
reduseres og en vil fjern det sterkeste landskapselementet
som har gitt byen form.

Merknaden tas til orientering.

Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K1
3B.

Merknaden tas til orientering.

Alternativ K1 2B. Vil på samme måte som K1 3B være i
vesentlig konflikt med hensynet til opplevelsesverdier
knyttet til Hamars beliggenhet i en skålform ned mot Mjøsa.
Dette forslaget ivaretar i noe større grad hensynet til inn-

Merknaden tas til orientering.
Det vises for øvrig til supplerende
illustrasjonsmateriale, bl.a for bruløsningen.

Dovrebanen
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og utsyn fra byen, men det vil etter Riksantikvarens syn
fortsatt i for stor grad representere en barriere mellom byen
og fjorden.
Det kan synes som at barrierevirkningen av jernbanebroen
blir for stor og jernbanesporet vil ligge relativt høyt da deler
av Hamarbukta skal fylles igjen. Det vil også skape en
barrierevirkning mellom byen og sjøen. I likhet med K1 3B
vil hevingen av stasjonen være svært utfordrende og trolig i
konflikt med kulturminneinteressene.
Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K1
2B.

Merknaden tas til orientering.

Alternativ K2. Riksantikvaren savner en grundig og
langsiktig vurdering av mulighetene for å realisere
alternativet med lokk, og konsekvensene av dette. Det kan
virkes som at en medvirkende årsak til at man ikke har
vektlagt dette alternativet, er at Rørosbanen forutsetter
bruk av diesellokomotiver som ikke kan brukes i e lukket
stasjon. Det er svært lite fremtidsrettet å basere valg av
trase på den forutsetning at Rørosbanen ikke er
elektrifisert.

Merknaden tas til orientering.

Alternativ K2 er i vesentlig konflikt med kulturminneinteressene. Det nevnes særlig hensynet til det fredete
kulturmiljøet på Espern og arbeidsboligene de syv søstre.
Det er ikke utredet om det er mulig ved bygging av lukket
kulvert kan det være mulig å flytte byggefasen og
gjenoppbygge disse igjen på det reetablerte bakkenivået.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot alternativet slik det nå
er utformet, uten lokk. Alternativet bryter i for stor grad
sammenhengen mellom historiske deler av Hamar, og
innebærer at en rekke hus blir revet. Det reises
nødvendigvis ikke innsigelse dersom alternativet utformes
med lokk. Det forutsettes en tett dialog når det gjelder
utformingen av dobbeltspor gjennom stasjonsområdet på
Hamar, og at de forskriftsfredede bygningene ikke berøres.
Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K2.

Merknaden tas til orientering.

Alternativ K3. Alternativet vil ikke komme i konflikt med
nasjonale kulturminneinteresser i en slik grad at
Riksantikvaren utløser innsigelse. En detaljplan av traseen
vil likevel fordre at det tas hensyn til de automatisk fredete
kulturminnene på Børstad og Tommelstad.
Riksantikvaren reiser ikke innsigelse mot alternativ K3.

Merknaden tas til orientering.

Riksantikvaren har også følgende merknader
Det må tas tilbørlig hensyn til følgende automatisk fredete
kulturminner fra middelalderen. Tillatelse til inngrep i
automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering
av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private og
samfunnsmessige hensyn.

Merknaden tas til orientering. Se for øvrig
reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.

Når endelig trasealternativ for jernbane er fastsatt, vil
Riksantikvaren vurdere om det bør gjøres supplerende
fredninger på stasjonsområdet og revisjon av
fredingsgrensen.

Merknaden tas til orientering.

Dovrebanen
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Det gjøres oppmerksom på at en bygning på
stasjonsområdet er under vedtaksfredning. Det er
bygningen der «Fabelaktiv» holder til. Bygningen skal
behandles som fredet inntil fredningssaken er avgjort.
Det er positivt at kulturminnene er synliggjort i
retningslinjene, men deler av teksten kan ikke stå som
retningslinje. Undersøkelsesplikten i § 9 i kulturminneloven
er en forutsetning, ikke en retningslinje. Kjente automatisk
fredete kulturminner som ikke blir ødelagt av tiltaket etter
reguleringsplan skal legges inn med hensynssoner, og
automatisk fredete kulturminner som må ødelegges på
grunn av tiltaket skal det søkes dispensasjon for. Dette er
ikke retningslinjer, men opplysninger om nødvendige
formelle prosesser.
Konklusjon
Det reises innsigelsene til de tre alternativene K1 3B, K1
2B og K3 med følgende oppsummert begrunnelse:
-

-

Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig svar over.

K1 3B: endrer i for stor grad den historisktopografiske tilknytningen og sammenhengen
mellom den bygde byen og Mjøsa, og fordi kulvert
og evt. ny bebyggelse, vil danne en barriere mot
sjøen.
K1 2B: Svekker i for stor grad byens tilknytning til
sjøen og danner en barriere mot denne.
K2: bryter i for stor grad sammenhengen mellom
historiske deler av Hamar, og innebærer at en
rekke hus vil bli revet.

I tillegg reises det innsigelse mot planen fordi denne ikke i
tilstrekkelig grad belyser og illustrerer konsekvensene for
kulturminner og kulturmiljø. Det reises også innsigelse mot
at planen i tilstrekkelig grad ikke anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet
er for jernbanefokusert og i for liten grad vurderer hvordan
det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske
byen.

Det er i møtene med RA gitt signaler om at
innsigelse ift utredningsplikt er ivaretatt og
kan trekkes. Dette er ikke skriftlig bekreftet

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal
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Felles lag, foreninger og privatpersoner

Øystein Waag
13.09.2016
a) Mener JBV har trenert, nedprioritert og frådet
åpenbare fordeler ved eksempelvis K3 Øst i
Hamar. Herunder feilinformasjon vedrørende
heving av Stangebrua over nytt dobbeltspor, og
ikke omvendt.
b) Likeså mener avsender JBV kompliserende og
antatt ureflektert har foreslått å føre nytt
dobbeltspor på vestsiden av fyllingen over
Åkersvika. Avsender foreslår at sporet plasseres
på østsiden av dagens fylling, samt at eksisterende
fylling kan nyttes som adkomstveg inn til Hamar.

For Stange forventes:
a) Parkering for reisende samordnes med annen
sentrumsparkering ved Stange stasjon.
b) Tidligere stasjons- og krysningsområder ved
Ottestad og Gubberud utføres som miljøkulverter
og videreføres sammenhengende forbi skolene fra
Rudolf Steiners vei. Kostander for miljøkulvert
foreslås fordelt mellom JBV, kommunen og
grunneier/utbygger av nye boliger.
For Hamar forventes:
c) Ulempene ved valg av K1 vest vil også ramme
nabokommune, disse forutsettes holdt orientert/ bli
gjort delaktige i valg av plassering av ny stasjon på
Hamar av ansvarlig planmyndighet snarest.
d) JBV illustrasjoner i høst viser en ny sentrumsbebyggelse med antatt 1000 nye boliger i
Hamarbukta over/oppå kuverten i K1 slik at
barrieren mot Mjøsa maksimeres, og samt en
kontroversiell utretting/ utvisking av den
karakteristiske «by-fronten» mot Mjøsa.
e) Mener K3 Øst vil frigjøre nåværende sporområde
fra Koigen og nordover, samt at det medregnet
nærliggende sannsynlig potensiale for videre
sentrumsutvikling i Bekkelaget vil K3 innen kort tid
ha et større brukergrunnlag i nærområdet enn alt.
K1.
For Ringsaker:
f) Mener tidligere foreslått togtrasé H6 langs E6 ville
gitt en optimal frigjøring av kystområdet mellom
Hamar og Brumunddal, med det størst mulige
potensiale for fremtidig urbanisering.
g) Planutkastet mangler forslag til godsterminal(er) og
hensetningsplasser for tog.
h) Mener JBV har vært tilbakeholdene med å
klargjøre ulemper og merkostnader ved provisorer
og driftsstans ved valg av prioritet og uheldige
stasjonsalternativ K1 med kulvert under
Hamarbukta.
i) Viser til området mellom evt. spor i K3 Øst og E6
som mulige arealer for å løse atkomst, avlastning
veksling mellom hovedbane og Rørosbane etc.
j) Mener det sammen med valg av stasjon i Hamar er
relevant å analysere muligheten for en mulig

Jernbaneverkets kommentar
a) Merknaden tas til orientering.

b) Merknaden tas til orientering. For
K1 og K2 er fylling lagt på
vestsiden av dagens fylling. Dette
av hensyn til konsekvenser for
inngrep i naturreservatet. For øvrig
vises det til planmateriale ved
offentlig ettersyn.
a) Merknaden tas til etterretning.
b) JBV har besluttet å etablere en 300
m lang kulvert ved Steinerskolen.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap. 5.1. om
kommunerelaterte problemstillinger
Stange.
c) Merknaden tas til orientering.

d) Merknaden tas til orientering.

e) Merknaden tas til orientering.

f)

Dette alternativ ble ikke videreført
fra mulighetsstudien grunnet
negative konsekvenser knyttet til
eksisterende bolig- og næringsområder, høy tunnelandel og
således høye kostnader. Det vises
til planbeskrivelsens kap. 1.5.2 fra
juni 2016.
g) Merknaden tas til etterretning. Se
for øvrig svar til Løten kommunes
merknad (nr. 6).
h) Merknaden tas til orientering.
i) Merknaden tas til orientering.
j)

Se kommentar f)
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koordinasjon og optimalisering av E6 og InterCityprosjektet med spor H6 (Nydal) i en felles korridor
mellom Hamar (øst) og Brumunddal.
13
Syklistenes landsforbund
14.09.2016
Fagrapporter om byutvikling beskriver godt løsninger
sykkel i tilknytning til stasjonene, men tror ikke det tas
høyde for nok avsatt areal til sykkelparkeringsplasser ved
Hamar stasjon. Rapporten tar utgangspunkt i en
sykkelandel på 8 %, mens sykkelbyundersøkelsen fra 2+14
(TØI/Statens vegvesen Region Øst) viser at andelen
syklende i Hamar på registreringsdagene var 22 %, opp fra
19 % i 2010.
Kommunedelplanen bør vise en holdning til gjenbruk av
eksisterende spor til sykkelveg, som en naturlig forlengelse
av den nye traseen til Mjøstråkk på den gamle Dovrebanen
langs Mjøsa lengre sør.
Dagens spor bør kunne gjenbrukes som sykkelveg på
lengre strekninger der det ikke er i direkte konflikt med bruk
av områdene til matjord. Der sykkelvegen må vike bør det
finnes alternative løsninger langs gårdsveger, driftsveger
eller som enkle forbindelser i jordkanten. En
gjennomgående bilfri naturnær løsning for syklende i
kulturlandskapet på Hedmarken er viktig for reiselivet og for
å bidra til at flere velger sykkel fremfor bil på lengre
strekninger.
Følgende bør følges opp i kommunedelplanen:
Legge tydelige føringer i bestemmelsene om at det
søkes å finne gjennomgående løsninger for
syklende som gjenbruk av gamle spor, eller med
alternative ruter der dette er i konflikt med jordvern.
Se på en løsning som også forbedrer forholdene
for syklister ved kryssing av Åkersvika, enten ved
gjenbruk av dagens spor, eller i kombinasjon med
andre avbøtende tiltak i tilknytning til
naturreservatet.
Vurdere etablering av sykkelekspressveg på deler
av strekningene, der det er aktuelt bl.a. for å
avlaste parallelle turveger med intensiv bruk, som
forbi Furuberget og Jessnes.
Forholdet mellom bruk av jernbanen, Mjøstråkk og
sykkel i reiselivssammenheng på Hedmarken bør
omtales og vurderes i planbeskrivelsen.
Stille rekkefølgekrav til gjennomføring av egen
infrastruktur for syklende fram til stasjonene, og til
etablering av gode sykkelparkeringsløsninger tett
på sporene. Sykkelhotell er viktig å få etablert i
kollektivknutepunktene, og bør også omtales i
planbeskrivelsen.
Stille krav til gode løsninger for syklende der veger
og sykkelruter krysser ny jernbane. Viktig at broer
og underganger bygges med tverrsnitt som også
gir plass til en egen løsning for syklende, i tillegg til
gående og kjørende. Bør inngå i bestemmelsene.

Jernbaneverkets kommentar
Uttalelsen Merknaden tas til etterretning.
Det vil i neste planfase bli utført detaljerte
trafikkanalyser knyttet til ulike
trafikantgrupper. Her vil man også foreta
vurderinger mht. etablering av gode
sykkelparkeringsløsninger,
sykkelekspressveger, gode og sikre
krysninger ift. nytt dobbeltspor, forholdet
mellom gjenbruk av eksisterende bane og
Mjøstråkk etc.
Det fremgår av reviderte retningslinjer at
gjenbruk av eksisterende bane skal
vurderes i neste planfase. Se også forslag
til reviderte retningslinjer, ift hvilke
vurderinger som skal gjøres ift eksisterende
spor.
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14
Naturvernforbundet i Hamar og omegn 15.09.2016
Planavklaring for høghastighetsbane må skje uten
forsinkelser, slik at byggestart og ferdigstillelse kan følge
oppsatt tidsplan. Dagens bane nærmer seg full
kapasitetsutnyttelse. Et lavutslippssamfunn vil kreve at
jernbanen tar en betydelig større andel av både person- og
godstrafikk. Gode tekniske løsninger for effektiv
togframføring må tillegges avgjørende vekt. Det gjelder
antall spor på Hamar stasjon, tilsving mot Rørosbanen
sørfra og nordfra slik at tog kan kjøres øst-vest uten å
vendes på Hamar, og lokalisering av hensettingsspor.
Uavhengig av trasévalg er ny jernbane et stort inngrep i
natur- og kulturlandskapet. Avbøtende tiltak må møte
følgende hensyn:
Jordbrukets produksjonsgrunnlag. Trasévalg som
minimerer forbruket av fulldyrka jord velges. Ved
dype skjæringer over dyrka mark bør
arealforbruket minimeres ved å bruke
betongvegger. Fulldyrka arealer som beslaglegges
midlertidig i anleggsfasen må reduseres i forhold
til omfanget som er antydet i planen. Usikkert hvor
vellykket reetablering av dyrka mark fra
anleggsområdet blir. Venter derfor at
reguleringsplanene vil ha vesentlig lavere tall for
midlertidig beslag.
Sykkel som fremkomstmiddel over kortere og
lengre avstander. Bør stilles rekkefølgekrav til
ferdigstillelse av egen infrastruktur for syklende
fram til stasjonene, og til etablering av gode
sykkelparkeringsløsninger tett på sporene.
Sykkelhotell er viktig å få etablert i
kollektivknutepunktene, og bør omtales i
planbeskrivelsen. Bør stilles krav til gode løsninger
for syklende der veger og sykkel ruter krysser ny
jernbane. Viktig at bruer og underganger bygges
med et tverrsnitt som også gir plass til en egen
løsning for syklende, dette bør inngå i
bestemmelsene. Naturvernforbundet ønsker at
eksisterende bane omgjøres til sykkelekspressveg
mellom Hamar og Brumunddal.
Biologisk mangfold. Bekker i jordbrukslandskapet
bevares åpne i størst mulig grad. Drenering av
våtmarker må ikke gjøres mer omfattende enn
strengt nødvendig. Kantsoner (åkerreiner og
skogholt) bevares og reetableres. Åkersvika
naturreservat må vises særlig hensyn i
anleggsfasen.
Friluftslivet. Stier og passasjer som er viktige for
det nære friluftslivet må sikres minst like god
standard som før anlegget. Det må sikres
passasjer for etablert skiløyper.
Naturvernforbundet går mot østre linje gjennom Hamar av
følgende grunner:
Stasjon ved Vikingskipet setter tilsving nordfra mot
Elverum i fare. En tilsving kan ikke unngå å måtte
bygges ut i Flakstadelvas delta i Åkersvika, altså i
Ramsar-områdets mest verdifulle deler. Svært lite
sannsynlig at det blir frigitt områder i Åkersvika for
en slik tilsving. Stasjon ved Vikingskipet vil også
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Jernbaneverkets kommentar
JBV forholder seg til de føringer som ligger
inne i gjeldende NTP (2014-2023), jfr.
planbeskrivelsens kap. 2.1.8 og 2.1.9. Se
også Utdypningsdokument kap. 6.4.
Videreføring i Nasjonal transportplan
Merknaden tas for øvrig til etterretning.

Se svar til merknad nr. 3 Hedmarken
Landbrukskontor og nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark.
Neste planfase vil gi et mer presist svar
vedrørende midlertidig beslag, og
rekkefølgekrav til ferdigstillelse av
infrastruktur også for gang/ sykkel og
etterbruk av gammel jernbane. Se for øvrig
svar til Syklistenes landsforbunds merknad
nr. 13.

Se svar til merknad nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark og nr. 9 Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE).

Merknaden tas til etterretning og vil være
en del av neste planfase.

Merknaden tas til etterretning og vil være
en del av neste planfase. Se svar til
merknad fra Fylkesmannen i Hedmark (nr.
8), Utdypningsdokumentets kap. 5.2. om
K3: Tilsving nord og Fagrapport

Dovrebanen
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kreve et større inngrep i naturvernområdets ytre
deler og i nærområdene langs Disenstranda.
Stortinget har nylig vedtatt skjerpede mål for
nedbygging av matjord. Østre linje går midt over
jorda på Børstad og Tommelstad, og er uforenlig
med et strengt jordvern. Minst 50 daa går tapt til
selve banen, sannsynligvis vil det dobbelte bli tatt i
midlertidig beslag under byggeperioden. Et belte
vil også ligge mellom jernbanen og bebyggelsen
på Børstad/Solvang, antas at dette raskt vil
komme ønsker om å omregulere disse arealene til
boliger.

Dersom natur- og miljøvern og bærekraftig utvikling for
Norge legges til grunn, er vestre og midtre alternativ
likeverdige. Østre alternativ må avvises. Dersom østre linje
likevel velges, vil Naturvernforbundet kreve tunnelpåslag
nedenfor Klukevegen.
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Naturmangfold kap. 5.4 og 6 fra juni 2016.
Se svar til merknad nr. 3 Hedmarken
Landbrukskontor og nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark.

Merknaden tas til orientering.
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Oversikt over innkomne uttalelser/ merknader (Ringsaker kommune)
Offentlige instanser
Uttalelse fra
Jernbaneverket

Dato
16.09.2016

Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Uttalelse fra
Advokatfirma Consensus ANS på vegne av RIT Eiendom og Takelementer AS
Advokatfirma Consensus ANS på vegne av Bjarne Stensli & Sønner AS, Stensli
Gjenvinning AS og Stensli Transport AS
Hedmark Trafikk FKF
Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal, Grendelaget Ihle – Pershagen, LilleJessnes Vel, Fiskerly og Langodden Vel
Jordvernalliansen i Hedmark
Hamar og Hedmarken Turistforening, Ringsaker krets
Nyhus Vel, v/ Arne Hammer

Dato
12.09.2016
12.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
14.09.2016

Private og grunneiere
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
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Sammendrag av uttalelsene/ merknadene med tiltakshavers kommentarer
Offentlige instanser
Jernbaneverket
16.09.2016
Gjelder området Viker til Brumunddal
Vi viser til brev datert 01.07.2016 vedrørende
kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal.
JBV har vurdert planforslaget som statlig fagmyndighet for jernbane og har følgende merknader:
Sammendrag
Opplyser om at kommunedelplanen fastsetter
båndlagt areal og sikrer areal til videre detaljplanlegging av valgt trasé. I Ringsaker kommune
foreligger det et alternativ fra Jessnes til Brumunddal,
samt et alternativ for å sikre korridor 3.
JBV er tilfreds med at Ringsaker kommune legger ut
deres anbefalte korridor 1 vest til offentlig ettersyn.
Ringsaker kommune har i tillegg, som en konsekvens
av Hamar kommunes vedtak, også lagt ut del av
korridor 3 øst, Lund-Stavsbergsområde, til offentlig
ettersyn. JBV har fremmet innsigelse til korridor 3 øst
i Hamar og for ordens skyld også fremmet innsigelse
til korridor 3 i Ringsaker kommune.
Korridor 3 Øst, alternativ med stasjon ved
Vikingskipet (K3 Øst)
JBV mener K3 Øst i Hamar kommune ikke er i tråd
med de nasjonale føringer som skal sikre en god
stasjonslokalisering og et godt kollektivknutepunkt.
Samtidig fremhever JBV at K3 øst mangler tilsving
mellom Dovrebanen og Rørosbanen og at dette fører
til at godstog fra nord må skifte retning på Hamar
stasjon. Dette vil medføre redusert kapasitet og
medføre flere godstog på sporene ved stasjonen.
JBV poengterer ta en eventuell etablering av tilsving i
K3 øst vil berøre Åkervika ytterligere. K3 har på
bakgrunn av dette større miljøkonsekvenser og
dårligere funksjonalitet enn K1 og K2.
JBV må derfor ha innsigelse K3 Øst i Ringsaker
kommune.
Planfaglige råd
JBV forutsetter at den andre setningen i § 3-1a) tas
ut av bestemmelsene, da det følger direkte av planog bygningsloven at det er reguleringsplikt for større
bygge- og anleggsarbeider. Videre forutsetter JBV at
nest siste setning i samme paragraf tas ut fordi
regulering av tilliggende byutviklingsarealer gjelder
kun K1 vest-3b i Hamar kommune. Disse setningene
må tas ut fordi de omtaler forhold i nabokommunen.
JBV anbefaler Ringsaker kommune å gjøre
planvedtak for strekningen Viker - Brumunddal med
tilhørende presiseringer i planbestemmelsene som
nevnt ovenfor.

Jernbaneverkets kommentar
JBV kommenterer ikke sin egen merknad.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal
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Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv

2

Adv.firma Consensus ANS pva. RIT
12.09.2016
Eiendom og Takelementer AS
Etterlyser mer informasjon om hva tiltaket innebærer for
eiendommen, og en rask avklaring på båndleggingssona.
Situasjonen nå er uforutsigbar for bedriften.

Jernbaneverkets kommentar

Opplever ulike planer for området fra kommunen og JBV,
gjelder både anleggelse av stasjonsområde, ny innfartsvei
og byggegrenser med forbudssoner.
Advokaten fremmer innsigelse på vegne av sin klient, og
ber om at planen legges utenfor eiendommene.

Merknaden tas til orientering.

Ønsker mer informasjon for å kunne planlegge videre drift i
området

3

Adv.firma Consensus ANS pva. Bjarne 12.09.2016
Stensli & Sønner AS, Stensli Gjenvinning AS og Stensli Transport AS
Etterlyser mer informasjon om hva tiltaket innebærer for
eiendommen, og en rask avklaring på båndleggingssona.
Opplever ulike planer fra kommunen og JBV for hvordan
området skal se ut og hvordan eiendommen berøres. Slik
det fremstår i forelagt kartmateriale, er vesentlige deler av
eiendommen båndlagt og selskapet synes å miste viktige
deler av eiendommen. Selskapet er avhengig av god
forutsigbarhet for sin virksomhet. Saken fremstår som
uavklart og usikker.
Advokaten fremmer innsigelse på vegne av sin klient, og
ber om at planen legges utenfor eiendommene.

Ønsker mer informasjon for å kunne planlegge videre drift i
området.

Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets innledning og kap.
1.- for nærmere info om båndleggingssone.

Advokater pva. sine klienter kan ikke
fremme innsigelse etter Plan- og
bygningsloven. Men merknaden er notert og
tas med i neste planfase.
Merknaden tas til orientering.
Berørte parter vil bli holdt informert utover i
det videre planarbeidet.
Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets innledning og kap.
1. for nærmere info om båndleggingssonen.

Advokater pva. sine klienter kan ikke
fremme innsigelse etter Plan- og
bygningsloven. Men merknaden er notert og
tas med i neste planfase.
Merknaden tas til orientering.
Berørte parter vil bli holdt informert utover i
det videre planarbeidet.

4
Hedmark trafikk FKF
14.09.2016
1. Det må settes av nok areal til en funksjonell
skysstasjon for buss som muliggjør «takting» og
korrespondanse mellom rutegående busser og tog, og
som gir kortest mulig gangavstand mellom skysstasjon
og togstasjon.
Det må tas hensyn til plass for ladeinfrastruktur for
elektriske busser og viser til krav om nullutslippsteknologi på busser fra 2025 (NTP 2018-2029).
Lister opp busslinjer i anløp ved Brumunddal
rutebilstasjon og tillegger at stasjonen betjenes av en
rekke skolebusser, hvor behovet anslås til minimum 68 holdeplasser ved en framtidig skysstasjon. Henviser
til Brumunddal skysstasjon Mulighetsstudie Fase 2
utarbeidet av Rambøll for Ringsaker kommune i 2014.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til etterretning.
Utviklingen av framtidig stasjon vil skje i
samråd med Hedmark trafikk, og JBV
deler Hedmark trafikks ønsker om et
knutepunkt med tilstrekkelig
funksjonalitet for gode korrespondanser
mellom alle transportformer. Utforming,
dimensjonering og utbygging av
bussterminal i Brumunddal er Hedmark
trafikk/ Hedmark fylkes-kommunes
ansvar. JBV vil samarbeide om en slik
utvikling ifm. planlegging av ny stasjon i
neste planfase.

2. Alle jernbanebruer/-underganger må ha en viss

2. Alle bruer og underganger på offentlig
kjøreveg vil bli bygget med dimensjoner
som muliggjør passering med buss.

minimumshøyde som muliggjør passering av buss.
3. Kollektivtransporten bør prioriteres ved inn- og

3. Kollektivtransportprioritering i veg- og
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utkjøring på skysstasjon – gjerne bilfrie gater tilpasset
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Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

52 av 61
ICP-58-A-26249
00A
18.11.2016

gatenettet i Hamar-regionen er ikke en
del av IC-prosjektet, og ansvaret ligger
hos de lokale vegmyndighetene og
kommunene, men JBV ser gjerne at
kollektivtrafikken i Hamarregionen blir
godt prioritert i gatenettet.

4. Prioritert fremkommelighet for kollektivtransport på
innfartsvegene i rushtiden.

4. Viser til svaret til pkt. 3.

5. Ved evt. bortfall av bussdepotet i Strandsagvegen
(privat eiendom), må det settes av areal til sentralt
beliggende bussoppstillingsplasser for 40-50 busser og
infrastruktur, da det er viktig å unngå lange
transportetapper mellom bussdepot og skysstasjon.

5. Merknaden tas til orientering.
Bussdepoet i Strandsagvegen vil ikke
bli berørt av planene slik de foreligger i
planforslaget. Ved inngrep i
eiendommer vil kompensasjon for
ulempe og arealbeslag bli en del av det
ordinære grunnervervet, jfr.
Utdypningsdokumentets kap. 6.1. om
grunnerverv.

Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal, 14.09.2016
Grendelaget Ihle – Pershagen, LilleJessnes Vel, Fiskerly og Langodden
Vel
Legger til grunn at eksisterende jernbane blir fjernet og at
kommunedelplanen ikke legger føringer for eventuell
hensettingsterminal i Storihlehagan.
5

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til etterretning.

Legger som utgangspunkt at det foreslåtte trasévalget
aksepteres å være det mest skånsomme alternativet.
Innspill til forbedrede løsninger med konkrete forslag til
avbøtende tiltak langs strekningen Furuberget – E6:


Vil at sporet skal flates ut av Furuberget, nord for
Lille-Jessnes og i Storihlehagan og at linjen fra
Furuberget til E6 skal ligge på en lavere kote. Mener
dette vil være et godt avbøtende tiltak for
kulturlandskap, landbruks- og friluftslivinteresser og
for bygdesamfunnet langs med strekningen.

Friluftsinteressene vil kunne ivaretas i sin
helhet i området til tross for ny bane.



Ønsker dypere skjæringer og lavere fyllinger fremfor
en trasé på en høyere kote. Understreker at
konsekvensene av dypere skjæringer må tilpasses
med mest mulig rette vegger/skjæringer i fjell. Dette
vil være et godt tiltak mot støy og vil føre til et langt
mindre beslag av areal.
Trekker frem nedre del av Storihlejordet hvor
undertegnede mener deres forslag til løsning
med lavere kote og fylling vil være en bedre
løsning for området (se merknad for opptegnet
forslag).
Trekker også frem Jessnes nedre – Furuberget.
Her foreslår undertegnede lavere kote, dypere
skjæringer mot fjell med rettere vegger og at det
bør anlegges en overgang av jordbruks- og
friluftslivhensyn. Understreker at den mest
gunstige plasseringen av denne avhenger av
utgang på tunnel ut fra Furuberget og om

Merknaden tas til etterretning.
Senkning av traseen gir først og fremst
utslag i dypere skjæringer, flere og lengre
kulverter, lengre tunnel gjennom Furuberget
og forslag om nye tunneler. Dette har også
betydning for konstruksjoner og andre fag.
Høyden på brua over Mæhlumsvika har
vært nøye vurdert. Brua spenner over
sårbare naturtyper i vannkanten, og det er
en fordel å gå over disse randsonene i
stedet for fyllinger og lavere bru. Dette vil
være en konsekvens ved å senke linja som
foreslått og med tunneler på begge sider. Ei
lavere bru er ikke positivt for naturmiljøet
/terrenget i vannkanten.
Det er gjort en vurdering når det gjelder
passering av kalkryggen ved
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Jessnesgårdene og det er besluttet å legge
inn en kulvert her på 300m. Se
Utdypningsdokument kap. 5.3. om
kalkryggen Jessnes
Når det gjelder økt skjæringsdybde i fjell og
«rette vegger», er det ikke slik at mindre
areal blir berørt. Skjæringene i løsmasse
endres ikke når fjellskjæringa blir dypere.
Ved høyere fjellskjæringer vil arealbehovet
derimot øke siden det vil være krav til
fanggrøfter. Hvor mye bredden må økes er
avhengig av skjæringsdybden i fjell. Når linja
blir liggende i dyp skjæring over en lang
strekning, vil dette også gi en dårligere
reiseopplevelse. Det vil i tillegg kreves flere
adkomster ned til linja pga. sikkerhet og gi
sekundære inngrep i jordbrukslandskapet.



Ønsker at de dypeste skjæringene erstattes med
korte tunnelgjennomslag og/ eller overbygninger.
Understreker at dette vil dekke flere formål som
viltpassasjer, sammenhengende gårdsdrift, beite og
friluftsområder. Bruker Morstuatunnelen som
eksempel og foreslår tre tunneler på strekningen
Furuberget – E6:
- Storihlehagan. Refererer til Ringsaker
kommunes saksfremlegg med bakgrunn i JBVs
rapport om avbøtende tiltak. Uttrykker at
plasseringen av viltpassasjen er feil i forhold til
vilttrekket som går på aksen Bergshøgda –
Langodden (se merknad for opptegnet forslag).
Ønsker at sporet legges flatt på kote 138
gjennom Storihlehagan. Evt. merkostnader ved
tunnelløsningen anses inndekket ved at den
omfattende jernbanebrua ved Steneng utgår.
- Ved Bergsli. Påpeker at dette området er et
svært viktig turområde og bindeledd mellom
Storihle og Vesleihle, samt innehar viktige
kulturmiljøer/kulturminner (se merknad for
opptegnet forslag til tunnel og forslag til løsning
ved Vesleihle for tilrettelegging og sikring av
dyrket mark).
Ved Jessnes nedre/ søndre/ bro over
Mæhlumsvika. Mener at lavere bru gir kortere
bru og lavere kostnader. Det vil si midler som
kan investeres i tunnel og landbrukslokk inn mot
og forbi Jessnes nedre/søndre. Mener den videre
planprosessen må ivareta mulighet for gang- og
sykkelforbindelse over Mæhlumsvika, grunnet
antydninger til fjerning av eksisterende
jernbanefylling i Konsekvensutredningen (se
merknad for forslag til lokk og tunnel forbi
Jessnes nedre/søndre inn mot Mæhlumsvika).

Merknaden tas til etterretning. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
konsekvenser av tiltaket og kap. 5.3.
kommunerelaterte problemstillinger,
Ringsaker.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til etterretning.
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Ønsker at tunnelen gjennom Furuberget forlenges
frem til den har passert boligområdet på LilleJessnes. Ønsker også i denne sammenheng at
stigningen ut fra Furuberget reduseres. Mener at om
sporet legges på en lavere kote vil gjøre det naturlig å
forlenge tunnelen ut av Furuberget. Mener at deres
løsninger vil være det beste for boligfeltets interesser.
Ønsker ny vurdering av plasseringen av
omformerstasjonen da denne får store konsekvenser
for boligfeltet Lille-Jessnes og dagens
sammenhengende frilufts- og beiteområder. De
ønsker at grunneiere og EL-bane får delta i
diskusjonen om lokalisering av omformerstasjonen.
Ønsker gammel jernbane fjernet, at de som må avstå
grunn tilbys erstatningsarealer, at evt. togparkering i
Ringsaker utredes nøye og at JBV og Ringsaker
kommune lar lokalbefolkningen bli hørt og få bidra
med lokalkunnskap og innspill. Det understrekes at
deres løsninger vil gi store menger masser (se
merknad for forslag til massehåndtering) og ønsker at
JBV går aktivt ut i lokalmedia og søker etter
deponiområder.

Merknaden tas til etterretning.

6
Jordvernalliansen i Hedmark
15.09.2016
Jordvernalliansen avviser østre trasé gjennom Hamar da
dette ser ut til å kreve noe større beslag av dyrka mark i
Ringsaker.
Vil at eksisterende jernbane tilbakeføres til jordbruk der det
ligger til rette for det..

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.





Ønsker å begrense beslaget av jordbruksarealer så mye
som mulig og uttrykker at utslaking av skjæringer, slik det
er beskrevet i fagrapporten til planen, ikke er forenelig med
god jordbruksdrift.

Forlengelse av tunnelen ut av Furuberget vil
være en dyrere løsning og antagelig mer
komplisert løsning med tanke på
rømningsveger etc
Merknaden tas til etterretning. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.1. om
omformestasjon.

Merknaden tas til etterretning. Der det er
relevant, vil JBV etter en konkret vurdering
som hovedregel reetablere areal til
jordbruksformål. For øvrig henvises det til
Utdypningsdokumentet kap. 2.2.
eksisterende jernbane, kap. 2.1. hensetting,
kap. 3. om anleggsgjennomføring (deponi),
og kap. 6.1. om grunnerverv.

Merknaden tas til etterretning. For øvrig
henvises det til Utdypningsdokumentets
kap.2.2. etterbruk av eksisterende jernbane
2.3. om naturressurser og 7.2. om
Planbestemmelser og retningslinjer.
Merknaden tas til etterretning.

Jordvernalliansen 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) vil dette spare mange dekar med
matjord.

Merknaden tas til etterretning. Det vises
ellers til Utdypningsdokumentets
kap.5.3.om sporsenking gjennom
Ringsaker. Se for øvrig svar til merknad nr.
5, Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal,
Grendelaget Ihle – Pershagen, LilleJessnes Vel, Fiskerly og Langodden Vel.

De mener at det midlertidige beslaget, som i
plandokumentene antas å være på 285 daa, må
begrenses.

Merknaden tas til etterretning. Temaene
som tas opp i merknaden vil være
gjenstand for ytterligere vurdering og
avklaring i neste planfase

Mener at landbruksrådgivningen og grunneierne må gis rett
til å avgjøre hvordan matjorda skal tilbakeføres.

I reguleringsplan og anleggsforberedelsene
vil det bli samarbeidet med grunneierne om
disse forholdene.

Mener at man må ta vare på jord som fjernes, at en må,
finne nye dyrkningsområder i samråd med grunneierne.
Vurderinger omkring hensetting burde vært en del av
planen. Ber om at hensettingsspor så langt det er mulig
ikke legges på dyrka mark og ber JBV utrede andre

Merknaden tas til etterretning.
Det henvises for øvrig til Utdypningsdokumentets kap.2.1. om hensetting.
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alternativer for togparkering utover de som er beskrevet i
«Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3».
7

Hamar og Hedmarken Turistforening,
16.09.2016
Ringsaker krets
HHT-Ringsaker støtter uttalelsen til Grunneierlaget Jessnes
– Brumunddal, Grendelaget Ihle-Pershagen, Lille-Jessnes
Vel og Fiskerly og Langodden Vel angående de endringer
som foreslås får å redusere dobbeltsporets
barrierevirkninger.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til etterretning. Temaene
som tas opp i merknaden vil være
gjenstand for ytterligere vurdering og
avklaring i neste planfase. Man vil tilstrebe
at dagens forbindelser og bruk
opprettholdes i og etter anleggsfasen.
Se for øvrig svar til merknad nr. 5,
Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal,
Grendelaget Ihle – Pershagen, LilleJessnes Vel, Fiskerly og Langodden Vel.

Fremhever viktigheten av å:
 Opprettholde sykkelforbindelsen mellom
Brumunddal og Hamar både i anleggsperioden og
etter.


Opprettholde muligheten for bruk av Storihlehagan
til friluftsområde.



Planlegge for og i størst mulig grad tilrettelegge for
aktivt friluftsliv og fysisk aktivitet gjennom å
opprettholde sykkelveger og gangadkomster til
natur- og friluftsområder.

8
Nyhus Vel, v/ Arne Hammer
14.09.2016
Har forståelse for at den nye jernbanen skal komme og
poengterer at de er vant med å ha toget nært opptil. I
deres velforening er det et ti-talls hus som ligger direkte
inntil det nye dobbeltsporet og mer enn 20 hus som vil
berøres av støy (se merknad for boligfeltet avmerket i
kart).

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Velforeningen er opptatt av/har disse innspillene:
 De som mister hus/eiendom får en anstendig
behandling og økonomisk oppgjør i en god
prosess med Ringsaker kommune og JBV.

Merknaden tas til etterretning.
Viser for øvrig til Utdypningsdokuments kap.
6.1. om grunnerverv.



De som blir boende ved jernbanen får en så god
framtidig bosituasjon som mulig.

Merknaden tas til etterretning.



Planen om hensettingsplass ved Murstadhogget
rett ved siden av et stort boligfelt mener
velforeningen er helt uakseptabelt. Det poengteres
at området må være for lite.



Ekstra forbikjøringsspor ikke skal legges inntil
velforeningens boligfelt.

Det presiseres at det ikke er snakk om
hensttingsplass, men et 3.spor, definert som
et vente-/forbikjøringsspor. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.1.
Jernbanetiltaket.
Merknaden tas til etterretning. Se punktet
over.



Jernbanesporet må legges så lavt som mulig i
terrenget, som et støydempende tiltak.
Velforeningen ønsker også en høy støyvoll på
minst 6 meter over sporhøyde for å hindre støy.



Ønsker at alle relevante instanser forhindrer at
støynivået i området blir høyere enn dagens, helst

Merknaden tas til etterretning. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
sporsenking gjennom Ringsaker.
Konkrete støytiltak skal sees nærmere på i
neste planfase.
Merknaden tas til etterretning. Se svar over.
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lavere, da de både har støy fra toget og E6.
5.4.3

Private og grunneiere

9
Egil Kristiansen
01.08.2016
Stiller spørsmål til hvorfor man ikke kan beholde dagens
høyde på stasjonen, og likevel rive Amlund bru.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 5.3. om
sporhøyde på Brumunddal stasjon.

Mener dagens høyde på stasjonen er ok med elva slik den
er i dag.
Ved å beholde dagens høyde, vil man få bedre forhold
mtp. støy og sikt for beboerne mot Mjøsa – og en billigere
utbygging.
Etterspør illustrering av forbikjøringssporet på folkemøtet i
Ringsaker 30.08.2016

Forbikjøringssporet vises i C-tegning i
Tegningshefte Ringsaker fra juni 2016, km
136 900 – 138 600. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.1. om venteog forbikjøringsspsor.

10

Jernbaneverkets kommentar

Anita Sole-Gärtner, Turid og Stein
29.08.2016
Olav Sole
Viser til tidligere dialog med Jernbaneverket
(gårdsregisteringer, tilbakemeldinger på denne, private
møter og dialog med planleggingsleder Sverre Setvik) og
gjentar sine hovedsynspunkter.

Merknaden tas ikke til følge. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.3. om
konsekvenser av tiltaket og kap. 5.3. om
sporsenkning gjennom Ringsaker.
Se for øvrig svar til merknad nr. 5,
Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal,
Grendelaget Ihle – Pershagen, Lille-Jessnes
Vel, Fiskerly og Langodden Vel.

1. Forlenge tunnelen fra Furuberget og nordover,
forbi eiendommen Sole, slik at gårdsbruket Sole
kan bestå.

I teknisk hovedplan er det gjort et flerfaglig
grundig arbeid for å finne fram til løsninger
som totalt sett vurderes som mest gunstig
når alle forhold hensyntas.

2. Legge traseen lengre øst, slik at den går utenom
eiendommen Sole, med avbøtende tiltak.

En flytting av traseen mot øst vil gi betydelig
større terrenginngrep med de jernbanetekniske krav som stilles til kurvatur og
linjeføring. Dette vil også gi større inngrep i
jordbruksareal og gårdstun. Justeringer på
ett sted gir konsekvenser over en lengre
strekning. Se utdypningsdokumentet kap.
5.3. om sporsenkning gjennom Ringsaker
og klagkryggen Jessnes.

3. Legge trasen i kulvert under eiendommen Sole,
slik at gårdsbruket sole kan gjenoppbygges.

Se utdypningsdokumentet kap. 5.3. om
sporsenkning gjennom Ringsaker og
kalkryggen Jessnes.

Samtlige tiltak vil i tillegg være viktig for bomiljøet på
Jessnes/ boligfeltet.
11

Campbell & Co advokatfirma for
13.09.2016
grunneiere Thore Bjerkes veg 1 og
Øvre Vargvei 31
Representerer en rekke grunneiere med grunneierrett på
veistrekninger, kulturminner og festetomter.
Etterlyser mer informasjon om hva tiltaket innebærer for

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til etterretning. Det vises til
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eiendommene, hvor det tredjesporet blir og at JBV tidligst
mulig i planprosessen sørger for at bygge- og deleforbudet
oppheves for eiendommen(e). Dersom det kun vil bli gitt
tillatelse til tiltak etter konkret søknad, ønskes det opplyst
hvilke retningslinjer og begrensninger som vil bli lagt til
grunn i slike saker, f.eks. tiltaksgrense ift. tomtegrense
m.m. Dette for at utvikler i sitt prosjekteringsarbeid kan få
forutsigbarhet.

planmateriale fra juni 2016, og konkret til Ctegning (ca. km 136 900 – 138 600) i
Tegningshefte Ringsaker fra juni 2016.
Denne viser også at det 3.sporet
planlegges på vestsiden.
Se Utdypningsdokumentets innledning og
kap. 1 for nærmere informasjon om
båndleggingssonen.

Arealer som evt. blir frigjort langs tomtegrense kan være
interessant å erverve for grunneier/ utvikler forutsatt at
dette gir et utnyttbart tillegg eller en merverdi til
eiendommen og dens prosjekter.

Merknaden tas til etterretning. Viser for
øvrig til Utdypningsdokuments kap. 6.1. om
grunnerverv.

Gnr/bnr 683/472
Det påpekes støy og behov for støytiltak når trafikken vil gå
over til Strandsagvegen og Strandsagvegen/
Brennerivegen.

Merknaden tas til etterretning. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.3. om støy.

Viktig at JBV er klar over systemet som er etablert med
drensledning og oppgraderingen med «synkekum». Det må
ikke foretas arbeider/tiltak som forstyrrer dette uten at
alternativer er etablert.

Merknaden tas til etterretning.

Avhengig av hvordan etterfylling av eksisterende trasé vil
fremstå, kan det være interessant for hjemmelshaverne å
få tilbud om erverv av det frigitte arealet.

Merknaden tas til etterretning. Se over om
grunnerverv.

Gnr/bnr 683/1
Kreves at det tas vare på registrerte kulturminner på
eiendommen, Vogngutua, og at de beskyttes godt under
anleggsperioden.
Område regulert til boligformål ønskes opprettholdt også
etter at ny jernbanetrasé er anlagt.

Merknaden tas til etterretning.

Ulike eieforhold (delt, festetomter etc.) som vil bli berørt er
listet opp for ordensskyld. Det må tas hensyn til i fremtidig
planarbeid at tiltakene vil berøre både festere og
grunneiere. I tillegg kommer et tomtebelte som tjener som
atkomstvei til eiendommene.

Merknaden tas til etterretning.

12
45 boligeiere i Nerkvernområdet
15.09.2016
Kommer med følgende forslag/ justeringer til JBVs røde
linje:
 Den foreslåtte utredningskorridoren fra kryssing av
E6 til Brumunddal stasjon forskyves mot Mjøsa,
spesielt ved Stelaområdet/ Parkettpartner, ved
stasjonsområdet og videre nordover.
 Planlagt forbikjøringsspor flyttes sør for kryssing av
E6

Jernbaneverkets kommentar



Planlagt kjøreveg mellom boligene i
Nerkvernvegen 44 og 48 og videre sydover langs
sporet til planlagt elektrisk installasjonsbygg flyttes
på vestsiden av sporet.

Bakgrunnen for undertegnedes forslaget:

Merknaden tas til etterretning.
Linjeføring vil bli optimalisert i neste
planfase.
Merknaden tas til etterretning. Se
kommentar merknad 11, Campbell & Co
advokatfirma for grunneiere Thore Bjerkes
veg 1 og Øvre Vargvei 31 over.
Merknaden tas til etterretning. Nevnte
kjøreveg vil sees nærmere på i neste
planfase.

Kulepunktene under tas til etterretning.
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Den vil redusere antall boliger som må innløses i
området og det vil redusere antall boliger som
båndlegges i utredningsperioden/
utbyggingsperioden.
Forslaget vil berøre næringsvirksomheten langs
jernbanen sør for Brumunddal mer enn JBVs
forslag. Boligeierne mener det i samarbeid med
Ringsaker kommune, vil være mulig å reetablere
den type næring som blir berørt av deres forslag
andre steder i kommunen. Argumenterer med at
det er snakk om 7-8 virksomheter mot minst det
dobbelte i antall boliger.
Ved etablering av forbikjøringsspor sør for E6, vil
en ha kun to spor fr E6 til Brumunddal stasjon, som
vil redusere sporbredden og behov for grunn og
dermed også spare flere boliger. Viser til tidligere
illustrasjoner (se vedlagt bilde i merknad) hvor det
vises 3 spor fra området
Nerkvernvegen/Parkettpartner og undertegnedes
illustrasjon der dette sporet er fjernet.
I undertegnedes forslag må man flytte
parkeringsplass for bilder/sykler lenger nedenfor ny
stasjon. Det vil beslaglegge mer næringsarealer,
men gi muligheter for en forskjønning av området
(se vedlagte illustrasjoner i merknad).
Vet at inntegnet kjøreveg mellom Nerkvernvegen
44 og 48 flyttes til vestsiden av sporet vil
næringsområder belastes fremfor boligområder
som i JBVs forslag. Poengterer at det bør tas mer
hensyn til boligområder fremfor næringsområder og
spør seg hvorfor JBV tenker omvendt i sine planer.

13
Jessnes Øvre – Bernt Jessnes
14.09.2016
Gjelder eiendom gbnr 753/1.
Støtter felles merknad fra Grunneierlaget JessnesBrumunddal og kommer her med utfyllende detaljer om sin
eiendom og sitt nabolag:
 Ny jernbane berører undertegnedes hovedteig som
strekker seg fra Mjøsa og Mæhlumsvika og
østover, og inneholder kupert terreng, kalkrygger,
stor variasjon og biologisk mangfold.
 Undertegnedes skogteig berøres av ny jernbane og
omformerstasjon. Informerer om at skogteigen
omkranses av nytt boligfelt hvor det foreligger plan
for utvidelse av dette. Skogteigen brukes til beite,
tømmerproduksjon og friluftsliv. Ny jernbane vil
dele teigen og redusere bruksmulighetene.
 Ny jernbane vil gi en ekstrem oppdeling av
eiendommen pga. ny bru med høye og store
fyllinger (400 m) og ny stor brukonstruksjon. Deler
av eiendommen kan bli innelåst mellom ny og
gammel jernbane (som i dag krysser eiendommen)
om ikke tiltak iverksettes.
 Gjør oppmerksom på at inngangsporten mot
Jessnes, der vegen går rett mot Mjøsa er en mye
brukt veg for turgåere og syklende.
 Gjør oppmerksom på at vegetasjonsområdet rundt
Mæhlumsvika og skogholt generelt er svært viktig
for viltet. Undertegnede ønsker derfor at JBV lager

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til følge. JBV har besluttet å
legge inn en kulvert her på 300 m.
Se Utdypnings-dokument kap. 5.3. om
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en kort tunnel/ viltovergang sør for Mæhlumsvika.

kalkryggen Jessnes.

Ønsker at jernbanen senkes ned i terrenget i
tunneler fremfor store og lange fyllinger/
skjæringer. Understreker at dette vil dekke behovet
for viltoverganger, kryssinger for gående/ syklende,
adkomst til boliger og fritidseiendommer, bevaring
av biologisk mangfold, kulturminner, intakte jordbruk- og skogbruksarealer, landbruksoverganger,
vei til Grøtodden består urørt. Understreker at dette
også vil gi en kortere og mindre ruvende bru over
Mæhlumsvika.
Foreslår at arealet som utgjør gammelt spor og
dagens Jessnes stasjon kan gis til grunneiere for
tapt areal/ ulemper. Understreker viktighet av
tilgang til begge sider av sporet der teiger deles.

Merknaden tas til etterretning. Se
Utdypningsdokument kap. 5.3. vedr.
sporsenkning gjennom Ringsaker. Se for
øvrig svar til merknad nr. 5, Grunneierlaget
Jessnes – Brumunddal, Grendelaget Ihle –
Pershagen, Lille-Jessnes Vel, Fiskerly og
Langodden Vel.

Merknaden tas til etterretning. Se
Utdypningsdokument kap. 2.2. om etterbruk
av eksisterende jernbane og kap. 6.1.om
grunnerverv.

14
Wetten Gård – Ola Frang Wetten
15.09.2016
Støtter seg til uttalelsen til Grunneierlaget Jessnes –
Brumunddal, Grendelaget Ihle – Pershagen, Lille Jessnes
Vel og Fiskerly og Langodden vel. Er leder for
Grunneierlaget Jessnes – Brumunddal.
Vil punktvis kommentere sin eiendom Wetten gård, som
ikke omtales i detalj i den felles uttalelsen:

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se svar til
merknad nr. 5, Grunneierlaget Jessnes –
Brumunddal, Grendelaget Ihle –
Pershagen, Lille-Jessnes Vel, Fiskerly og
Langodden Vel.

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. Vil i dialog med JBV
dersom annet planlegges.

Merknaden tas til etterretning.
Det vil etableres nye adkomstveier dersom
eksisterende må stenges.



Borghild Rudsvei 69 er tilknyttet offentlig vann og
kloakk, og må opprettholdes i anleggsperioden og
etter at banen står ferdig.

Merknaden tas til etterretning. Offentlig
vann og kloakk vil bli ivaretatt. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
teknisk infrastruktur og kap. 3.
Anleggsgjennomføring.



Det må sikres adkomst mellom oversiden og
nedsiden av dobbeltsporet på strekningen mellom
Lille-Jessnes og kryssingen av fylkesveien ved
Jessnes-gårdene.

Merknaden tas til etterretning. Se svar til
merknader over.



Ønsker at skjæringer i løsmasser der dobbeltsporet
går gjennom undertegnedes eiendom lages i slake
helninger mot sporet fremfor 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
undertegnede dette som et avbøtende tiltak knyttet
til matproduksjon.

Merknaden tas til etterretning. Se svar til
merknader over. Se forøvrig Utdypningsdokumentets kap. 2.3. konsekvenser av
tiltaket, naturressurser.



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
undertegnede må avstå har.

Merknaden tas til etterretning. Se kap. 6.1.
om grunnerverv i utdypningdokumentet.



Det kan være aktuelt med permanent massedeponi
3
på eiendommen. Trolig ikke mange 100 000 m ,
men på den annen side med svært kort transport
fra strekket mellom Lille-Jesnes og krysningen av
fylkesveien ved Jessnesgårdene.

Merknaden tas til etterretning. I 2017 vil det
bli startet opp arbeid med en
massedisponeringsplan/ -utredning hvor
dette tas inn, og vil bli sett på i en større
sammenheng.
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Orienterer om at det nye dobbeltsporet pløyer
igjennom fornminner fra nyere tid (hustufter fra
gamle bosettingsplasser og lignende), og at det er
gjort funn fra vikingtiden på eiendommen de senere
år.

Merknaden tas til orientering.

15
Tone-Kjersti Hulleman
15.09.2016
Viser til høringsuttalelse fra Lille-Jessnes Vel gjeldene nytt
dobbeltspor. Har følgende kommentarer til plassering av
omformestasjon på Jessnes:

Jernbaneverkets kommentar



Må foretas en ny vurdering av plassering av
omformerstasjon hvor grunneiere og
boligområdene involveres.

Merknaden tas til etterretning.
Det er etablert kontakt mellom JBV
v/Energi, gurnneierlaget JessnesBrumunddal, Lille Jessnes Vel og
Ringsaker kommune.



Savner informasjon om risiko forbundet med en
omformestasjon av denne størrelsen. Poengterer
at det er svært foruroligende og skremmende.

Merknaden tas til etterretning.
Når en bygger nye elektriske kraftforsyningsanlegg ønsker en å ligge så langt
unna at feltet fra kraftanlegget ikke overstiger 0,4 µT (mikroTesla) i en nærliggende
bolig. I praksis vil det si at en på et slikt
kraftanlegg som er planlagt på Jessnes ikke
bør ligge nærmere boliger enn 30 m. Alle
alternativene for ny omformerstasjon ligger
imidlertid mer enn 150 m fra boliger. Feltet
faller meget raskt med avstanden fra kilden.
En dobling av avstanden reduser feltstyrken
mer enn fire ganger. På 150 m avstand vil
det ikke være mulig å måle noe felt fra
omformerstasjonen, ettersom felt fra egne
apparater og ledninger i boligen vil være
mye større.



Poengterer helserisikoen ved å legge en
omformerstasjon nær boligfelt og dyreliv. Viser til
forskning om alvorlige skader av langtids
stråleeksponering både på dyr og mennesker.
Viser til retten til et sunt miljø, Grunnlovens § 112.

Merknaden tas til etterretning. Se Statens
stråleverns nettside der de svarer på
vanlige spørsmål rundt elektromagnetiske
felt: www.nrpa.no/spørsmålogsvar
Staten strålevern har også laget en veileder
om hvilke oppgaver og plikter en netteier
har i forhold til opplysning til publikum ved
nye og eksisterende anlegg:
www.nrpa.no/netteiers oppgaver.pdf
Når det gjelder Lille-Jessnes, så ønsker
JBV å skape minst mulig problemer for
beboerne i forbindelse med ny
omformerstasjon. JBV planlegger å
plassere den i meget trygg avstand fra
boliger. JBV tilstreber tett dialog med vellet.
For øvrig henvises det til Utdypningsdokumentets kap. 2.1. om omformestasjon.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal
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