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SAMMENDRAG

De politiske målsettingene knyttet til sikring av jordressursene er styrket de senere årene. Et av
hovedmålene under planlegging av InterCity er å unngå tap av verdifulle natur- og
jordbruksområder.
På InterCity-strekningen Sørli-Åkersvika vil det være vanskelig å unngå at nytt dobbeltspor berører
jordbruksarealer. Bane NOR ønsker derfor å utarbeide en plan for restaurering av skadde arealer
og fysisk kompensering av tapet, og har valgt strekningen Sørli – Hamar – Brumunddal til å være
pilotprosjekt for kompensasjon av tapt jordbruksareal.
Som grunnlag for kompensasjonsplanen utarbeides først denne mulighetsstudien for å undersøke
mulighetene for gjennomføring av fysisk kompensasjon for nedbygde jordbruksarealer i prosjektet.
Mulighetsstudien viser at det er mer tilgjengelig arealer for plassering av jordmasser og
oppdyrking, enn hva det er estimert at ny jernbanetrasé vil legge beslag på av jordbruksarealer.
Det vurderes dermed som mulig å kompensere tap av jordbruksarealer i tråd med føringene i
kommunedelplanen.
Ved å tilbakeføre eksisterende jernbane, tilføre dyrkingsjord på masseutfyllingsområder, samt
gjennomføre annen mindre oppdyrking på arealer spilt inn gjennom gårdsregistreringene, anses
det som mulig å oppnå tilnærmet full fysisk kompensasjon av jordbruksarealer som berøres av ny
jernbanetrasé.
Siden tilgangen på potensielle kompensasjonsområder er større enn nedbygd areal, må det gjøres
en prioritering av aktuelle kompensasjonsarealer i neste planfase.
Mulighetsstudien viser at det vil være mulig å gjennomføre kompensasjonstiltak knyttet til de fleste
berørte landbrukseiendommene, særlig ved å tilbakeføre eksisterende jernbanetrasé til
jordbruksformål.
Med utgangspunkt i mulighetsstudien, utarbeides i neste fase en plan for avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak for ivaretagelse av dyrka mark. Denne planen vil ha status
som innspill til arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika.
Tabell 1-1. Foreløpig arealregnskap (dekar)
Foreløpig arealregnskap
kompensasjon landbruk
Sørli-Åkersvika

Nytt dobbeltspor
Deponier
Nr. 1 Nesten-skjerden
Nr. 2 Holtemyra
Nr. 3 Våleødegården
Nr. 4 Hverven
Eksisterende jernbane
Andre arealer/gårdsregistrering
SUM

Fulldyrka
jord

232

Arealbeslag
Mulig oppdyrking
Permanent
Midlertidig
Overflatedyrk Innmarksbeite Fulldyrka Overflatedyrka Innmarksbeite Totalt nytt Nettogevinst
a jord
jord
jord
areal
(totalt nytt areal
minus
eksisterende
jordbruksareal)
0,5

5

818

1,7

101
5
64

232

0,5

5

988

19

9
4

1,7

32

533
223
140
90
80
160
160
853

350
223
30
85
12
160
160
670
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BAKGRUNN OG MÅL FOR ARBEIDET

2.1

Innledning

Et av hovedmålene under planlegging av InterCity er å unngå tap av verdifulle natur- og
jordbruksområder (Retningslinje Miljø for InterCity). I Teknisk designbasis for InterCity heter det:
«Inngrep i dyrket jord skal begrenses i størst mulig grad. Ved eventuelle inngrep i dyrket mark skal
matjord tas vare på og lagres slik at kvaliteten ikke forringes. Matjord som skal tilbakeføres til en
eiendom skal ikke blandes med matjord fra annen eiendom. Ved tilbakeføring skal kvaliteten på
jordsmonnet opprettholdes. Siltjord, leirjord og morenejord under matjord holdes adskilt og legges
tilbake i tilsvarende rekkefølge. Dersom det skal etableres erstatningsjord på deponier eller
lignende kreves relevant fagkompetanse til planleggingen og beskrivelsen. Bruk av
kompensasjonsområder skal vurderes ved bortfall av dyrket jord i henhold til krav og føringer i NTP
og i tildelingsbrev i samsvar med ansvarlig miljømyndighet».
På InterCity-strekningen Sørli-Åkersvika vil det være vanskelig å unngå at nytt dobbeltspor berører
jordbruksarealer. Bane NOR ønsker derfor å utarbeide en plan for restaurering av skadde arealer
og fysisk kompensering av tapet, og har valgt strekningen Sørli – Hamar – Brumunddal til å være
pilotprosjekt for kompensasjon av tapt jordbruksareal.
Planen blir en del av massehåndteringsarbeidet og innebærer flytting av matjord fra ny linje til
kompensasjonsarealer andre steder, slik at netto-tapet av god produksjonsjord reduseres. Både
valg av lokalitet for jord som skal flyttes og lokaliteter for deponering må gjøres ut fra et sett
kriterier som tar hensyn til både jordsmonnkvalitet, transportavstand, naturmangfold,
kulturlandskap og annen bruk av arealer.
Bane NOR ønsker at planen skal utarbeides i nært samarbeid med regionale og lokale
myndigheter, samt grunneiere. I den forbindelse har Bane NOR inngått en samarbeidsavtale med
Fylkesmannen i Hedmark som avklarer ansvar og ytelser bl.a. for dette arbeidet.
Landbrukskontoret (Stange kommune) skal også bidra i arbeidet med fysisk kompensasjon med
faglige innspill og samarbeide for å sikre et godt resultat.
Bane NOR har derfor tatt initiativet til en arbeidsgruppe som skal utarbeide denne planen, og en
referansegruppe som gir innspill til arbeidet. Arbeidsgruppa er en faggruppe som skal komme med
råd om hvordan føringene gitt i planretningslinjene og merknadsdokumentet best kan ivaretas i
regulerings- og anleggsfasen.
Arbeidsgruppen ledes av Bane NOR, og er for øvrig sammensatt av representanter fra offentlige
myndigheter som har ansvar knyttet til landbruk og dyrka mark, samt rådgivergruppen, inkl. NIBIO.
Myndigheter med forvaltningsansvar for landbruk og dyrka mark er Fylkesmannen i Hedmark og
Stange kommune (Hedmarken Landbrukskontor). Stange kommune er samtidig også
planmyndighet og er ikke bundet til resultat, innspill eller anbefalinger som kommer fra denne
gruppen. Det samme gjelder Fylkesmannens innsigelsesmyndighet. Arbeidsgruppen har en
rådgivende funksjon.
Sammensetningen av arbeidsgruppa er som følger:
•
•
•

Bane NOR (leder)
Fylkesmannens landbruksavdeling
Hedmarken landbrukskontor

Sekretariat:
•

Rambøll-Sweco, inkl. NIBIO
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I tillegg er det etablert en referansegruppe. Referansegruppa skal være en viktig ressurs for
arbeidsgruppa og bidra med lokalkunnskap, ideer, synspunkter etc. og informasjon som kan bidra
til å opplyse faktiske forhold, og til å unngå unødvendige konflikter mellom ulike interesser.
Deltakelse fra lokale lag og interessegrupper bidrar også til økt felles forståelse og innsikt i
forutsetningene for planarbeidet.
Referansegruppa består av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedmark bondelag
Stange Bondelag
Jordvernalliansen i Hedmark
Ottestad og Stange grunneierlag
Stange landbruksråd
Naturvernforbundet
Stange kommune – plan og miljø
Hedmark fylkeskommune – plan og kulturvern

Som grunnlag for kompensasjonsplanen utarbeides først en mulighetsstudie som synliggjør
mulighetene for fysisk kompensasjon; både arealer, omfang og kvalitet. Mulighetsstudien omfatter
også en evaluering av egnethet for foreslåtte områder for massedeponier og en vurdering av hvilke
deler av eksisterende bane som er aktuell for å dyrkes opp.
Med utgangspunkt i mulighetsstudien, utarbeides en plan for avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak for ivaretagelse av dyrka mark.
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2.2

Nasjonale, regionale og kommunale mål og føringer

2.2.1

Nasjonale føringer

De politiske målsettingene knyttet til sikring av jordressursene er styrket de senere årene.
Stortinget har vedtatt at den årlige omdisponeringen av dyrka mark ikke skal overstige 4 000 dekar
innen 2020, jfr. nasjonal jordvernstrategi (Se Prp.S 127 (2014-2015). Dette innebærer at hensynet
til jordvern må vurderes i utbyggingsprosjekter, og at man ut fra en helhetsvurdering bidrar til å
bygge ned så lite jordbruksareal som mulig i konkrete prosjekter.

2.2.2

Kommunedelplan InterCity Sørli - Hamar - Brumunddal

Kommunedelplan med planbestemmelser og retningslinjer for InterCity-prosjektet i Stange
kommune ble vedtatt av kommunestyret i Stange 15.12.2016, og fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 02.06.2017.
Planbestemmelsene inneholder rekkefølgekrav som gir føringer for kompensasjonsprosjektet:
§ 3-3 Rekkefølgekrav
a) Godkjent reguleringsplan skal foreligge før anleggsarbeidet for nytt dobbeltspor igangsettes.
b) Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak, herunder også for anleggsfasen skal
utredes. Bestemmelser for dette, inkludert frist for gjennomføring, skal fastsettes i
reguleringsplanen.
§ 3-4 Eksisterende jernbanespor
Senest ved høring av reguleringsplanforslaget for nytt dobbeltspor skal det være avklart hvilke
deler av opprinnelig jernbanespor som skal inngå i avbøtende, restaurerende og kompenserende
tiltak for landbruk eller naturvern, herunder evt. prosess og fremdrift. Så langt det er mulig skal
også frister og ansvar for gjennomføring av slik etterbruk være avklart før reguleringsplan for nytt
dobbeltspor vedtas.
Retningslinjene til kommunedelplanen er ikke juridisk bindende, men angir forhold som skal
vektlegges i den videre planleggingen og arbeidet med reguleringsplan:
8 Landbruk
Jordvern skal inngå som eget tema i utarbeidelsen av MOP for prosjektet.
Det skal tas hensyn til eksisterende jordbruksdrenering og -vanning, eventuelle brønner og
behovet for ferdsel på tvers av jernbanen i den videre detaljplanleggingen og MOP for
anleggsfasen. MOP skal også beskrive hvordan jordbruksarealer i anleggsbeltet skal disponeres
og tilbakeføres til jordbruksformål, og inneholde konkret informasjon om jordbehandling.
Hvordan overskuddsmasser skal disponeres avklares gjennom reguleringsplanprosessen. Det
utarbeides en plan for bruken av jordressursene/kompensasjon for tapt jordbruksareal. Planen for
bruk av jordressursene skal utarbeides i samarbeid med/ forelegges regional landbruksmyndighet
og inneholde opplysninger om:

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika
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Mengde og kvalitet med matjord
Hvordan jordressursene skal mellomlagres
Hvor mye som skal brukes i anlegget
Hvor mye som skal deponeres
Hvor det skal deponeres

Dyrkede arealer som omdisponeres skal om mulig kompenseres med etablering av jordbruksland
på permanente massedeponier. Slike dyrkingsområder bør ha tilsvarende avlingspotensiale som
tapte arealer. Omfang og endelig lokalisering av slike deponiområder fastsettes i
reguleringsplanprosessen.
I dette arbeidet er bestemmelsene i Forskrift 1988-03-25 om floghavre og Forskrift 2000-12-01 om
planter og tiltak mot planteskadegjørere samt Forskrift 2015-06-19 om fremmede organismer
særdeles viktig og følge.
I planforslaget er det lagt opp til driftsunderganger, samt kombinerte driftsveier for jernbane og
landbruk. Drifts- og arronderingsmessige ulemper skal søkes avhjulpet gjennom frivillig makeskifte.
Innenfor båndlagte områder for jernbanetiltak skal det etableres gjerder langs jernbanesporets hele
lengde. Ved oppfølging på reguleringsplannivå skal det vurderes løsninger og avbøtende tiltak
(som f.eks. støttemurer/ lokk/ kulvert/ skjæringer) som begrenser arealinngrepet og opprettholder
gode forbindelseslinjer.
11 Eksisterende spor
Det skal i reguleringsplanprosessen vurderes hvordan eksisterende jernbanespor mellom Sørli og
Brumunddal kan benyttes. Ved bygging av ny jernbane vil de delene av gammel bane det ikke er
behov for til fortsatt jernbanedrift, kunne fristilles til andre formål. For strekninger der det i løpet av
reguleringsfasen avklares at det ikke lenger er skal være togtrafikk, skal Bane NOR fjerne all
jernbaneteknisk infrastruktur, og terreng tilpasses nytt formål. Kulturminner knyttet til spor og
anlegg skal vurderes og ivaretas i den grad det er mulig og hensiktsmessig. Tilbakeføring av
nedlagt jernbane til jordbruk er vesentlig for å begrense arronderingsmessige ulemper og tapet av
verdifull dyrka mark. Der det er jordbruksfaglig relevant, skal eksisterende jernbane som
hovedregel reetableres til jordbruksformål, jf. også bestemmelse 3.4
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Fysisk kompensasjon av jordbruksareal

Ny infrastruktur gir ofte store inngrep i jordbruks- og naturområder og kan medføre tap, forringelse
og fragmentering av viktige områder. Med bakgrunn i dette ble bruk av fysisk kompensasjon som
virkemiddel utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet i 2013
(Samferdselsdepartementet 2013).
Kompensasjon handler i denne sammenhengen om å kompensere fysisk for verdier og funksjoner
i jordbruksområder som går tapt, ikke om økonomisk kompensasjon til grunneiere. Fysisk
kompensasjon for inngrep handler derfor om å etablere eller opparbeide nye arealer som i et
samfunnsperspektiv kan erstatte den matproduksjonsfunksjon som de tapte arealene hadde. Det
er med andre ord samfunnets samlede evne til matproduksjon som skal søkes opprettholdt,
uavhengig av eiendomsgrenser og eiendomsforhold.
Tiltakshierarkiet (figur 2-1) skal legges til grunn ved planlegging og vurdering av bruk av
kompensasjon som virkemiddel. Dette betyr at man først skal vurdere hvordan negativ konsekvens
kan unngås, deretter hvordan det eventuelt kan avbøtes og restaureres, og til slutt kan det
vurderes kompensasjonstiltak.

Figur 2-1. Tiltakshierarkiet som sier at man først skal unngå (høyeste prioritet), deretter
avbøte, så restaurere, og eventuelt som siste utvei (laveste prioritet) kompensere
gjenstående negative konsekvenser (Kilde: Statens vegvesen 2017)

Å unngå inngrep i et verdifullt område innebærer i de fleste tilfellene å flytte traséen til et annet
sted.
Eksempler på avbøtende tiltak kan være:
•
•

Etablere kulverter/overgangsbroer slik at tilgang til jordbruksarealer opprettholdes
Gjøre sideskråninger brattere for å unngå tap av areal
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Gjøre motfyllinger så slake at det kan etableres dyrka mark inntil veg/trasé
Strukturtiltak på eiendomsnivå/makeskifte

Eksempler på restaurerende tiltak kan være:
•
•

Tilbakeføring av matjord på sideterreng i anleggsområdet for å reetablere jordbruksareal
Midlertidige anleggsområder og riggområder settes i stand igjen til dyrka jord

Eksempler på kompenserende tiltak kan være:
•
•
•

Flytting av matjord slik at dyrket jord etableres på ikke-dyrkbare arealer
Nydyrking av dyrkbar jord (særlig der hvor den dyrkbare jorda reelt sett ikke ville ha blitt
dyrket opp uten ressurser fra utbyggingsprosjektet)
Jordforbedrende tiltak på eksisterende dyrka mark (som vil øke arealets produktivitet)

I rapporten fra Samferdselsdepartementet (2013) ble fysisk kompensasjon av jordbruksområder
definert på følgende måte:
Et område med dyrka eller dyrkbar mark som faller bort eller blir kraftig forringet i forbindelse
med et samferdselsprosjekt kan erstattes ved at:
1.
2.
3.
4.

Ikke-dyrkbar mark omdannes til dyrka mark eller dyrkbar mark ved tilføring av jord
Kvaliteten på dyrka eller dyrkbar mark økes ved tilføring av jord
Dyrkbar mark dyrkes opp
Innmarksbeite og overflatedyrka jord etableres
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Arbeidsgruppas utgangspunkt og mandat for arbeidet

Utgangspunktet for arbeidsgruppas arbeid er formuleringene i kommunedelplanens retningslinjer §
8 og 11, samt merknadsbehandling:
1. Dyrkede arealer som omdisponeres skal (om mulig) kompenseres med etablering av nye
dyrkingsarealer (kompensasjonsarealer).
2. Det utarbeides en plan for bruken av jordressursene. Planen forelegges
landbruksmyndigheten og skal inneholde opplysninger om antall m3 med matjord som blir
omdisponert/berørt, hvordan den skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget
og hvor mye som skal tilfalle kompensasjonsarealer.
3. Der det er jordbruksfaglig relevant skal eksisterende jernbanelinje tilbakeføres til dyrka
mark.
Med dette utgangspunktet skal arbeidsgruppa levere en plan som redegjør for, og kommer med
anbefaling til følgende tema:
•

•
•
•
•

Arealregnskap som redegjør for hvor mye dyrkede arealer som går tapt og forslag til
aktuelle kompensasjonsarealer og restaurerende tiltak, herunder vurdering av eksisterende
linje, innspill fra grunneiere vedrørende aktuelle oppfyllingsarealer og foreslåtte
massedeponier som erstatningsareal.
Redegjøre for mulige avbøtende tiltak
Vurdering av matjordens egnethet for gjenbruk av hensyn til forekomster av svartskifer og
radioaktivitet knyttet til bergarter eller løsmasser
Vurdering av avlingspotensialet i nye dyrkingsområder (kompensasjonsområder), sett i
forhold til tapte arealer.
Vurdering av metodikk ved behandling og flytting av matjord, jfr. «Teknisk designbasis»,
«Forskrift om floghavre» og «Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere»

Dette arbeidet skal legge føringer for detaljplanlegging av dobbeltspor og planlegging av
anleggsgjennomføring og massedeponering. Arbeidet gjennomføres derfor parallelt med arbeidet
med detaljplanlegging av dobbeltsporet.
Første fase av arbeidet er en mulighetsstudie som utarbeides første halvår 2018. Plan for
avbøtende- restaurerende – kompenserende arbeider utarbeides høst 2018 og ferdigstilles tidlig i
2019.
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ANALYSEGRUNNLAG
Arealbeslag av jordbruksareal i forbindelse med ny
jernbanetrasé

Jordbruksarealene innenfor planområdet består i all hovedsak av fulldyrka jord. Permanent
arealbeslag av jordbruksareal for parsellen Sørli-Åkersvika ble i kommunedelplan med
konsekvensutredning for Sørli-Brumunddal beregnet til 232 dekar fulldyrka jord, 0,5 dekar
overflatedyrka jord, samt 5 dekar innmarksbeite. Arealbeslaget er først og fremst knyttet til
områdene nord for Stange sentrum.
Arealberegningen inkluderer arealer for skjæringer og fyllinger (1:2), i tillegg til selve
jernbanetraséen. Arealer over tunnel er ikke med i arealberegningen, mens areal under bruer er
tatt med. Tallene må anses som foreløpige anslag, og varig beslag av jordbruksareal vil trolig
måtte justeres når planleggingen er gjennomført på et mer detaljert nivå i forbindelse med
reguleringsplanen Det kan oppstå behov for å justere traséen, og nye behov kan oppdages når det
gjelder overganger og adkomstveier når anlegget detaljplanlegges.
På tilsvarende måte er det midlertidige arealbeslaget beregnet til 818 dekar fulldyrka jord, 1,7
dekar overflatedyrka jord og 19 dekar innmarksbeite.
Tabell 3-1 Beregnet arealbeslag (dekar) iht. kommunedelplan for Sørli – Brumunddal.

Arealtype
Permanent arealbeslag Midlertidig arealbeslag
Fulldyrka jord
232
818
Overflatedyrka jord
0,5
1,7
Innmarksbeite
5
19

Jordbruksarealene i Stange kommune er kartlagt av NIBIO med tanke på jordsmonn og delt inn i
jordressursklasser. De berørte områdene domineres av jordsmonn i klasse 1 og 2, hvilket tilsvarer
svært god jordkvalitet. Jord i klasse 1 har få begrensninger i forhold til drift, er selvdrenert, relativt
tørkesterk, og krever ingen andre innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. Jord i klasse 2 regnes
som mer innsatskrevende (med f.eks. dreneringsbehov eller tørkeutsatt), men vil med de rette
tiltakene ha jordkvalitet på linje med klasse 1). Områdene som blir berørte av anleggstiltaket har
dermed gjennomgående meget god jordkvalitet og høyt avlingspotensiale.
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Figur 3-1. Jordbruksarealer og dyrkbar jord – Stange kommune (Kilde: Geovekst)
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Tilgjengelige masser for kompensasjon og underbygning

Overskudd av jordmasser på parsellen Sørli – Åkersvika er i kommunedelplanen foreløpig
beregnet til ca. 1 200 000 m³ prosjektert faste masser (pfm3). Bergmasser blir i mindre grad berørt
(ca. 150 000 pfm3). Fordeling og omfang vil imidlertid kunne bli justert når grunnundersøkelsene
blir ferdige. Mengden masser vil også delvis avhenge av endelig trasévalg og valg av løsninger i
forbindelse med reguleringsplanen.
Tabell 3-2 Tabellen viser teoretisk beregnet masseoverskudd på strekningen Sørli –
Åkersvika (pfm3 = prosjekterte faste masser i grunnen før uttak).

Vegetasjonsdekke pfm3
Løsmasser
pfm3
Berg
pfm3

SørliOttestadSamlet
Ottestad
Åkersvika
SUM
SUM
SUM totalt
50 000
24 000
667 000
599 000

74 000
1 236 000
146 957

Massene må deponeres i egne deponi eller under «ny jordbruksjord».
Nedbygging av jordbruksareal er foreløpig beregnet til ca. 230 dekar. Dersom man tar
utgangspunkt i matjordlag + underlagsjord i dybde på ca. 1m, vil andel av kategori «jord» som må
avses til kompensasjonstiltak ved full kompensasjon minimum utgjøre ca. 230 000 m³. I tillegg vil
det trolig være behov for ekstra masser til underbygning/planering. Prosjektet genererer dermed
tilstrekkelige overskuddsmasser for å kunne gjennomføre kompensasjonstiltak (jf. mengde
løsmasser i tabell 3-2).
Ved uttak, håndtering av massene og deponering øker volumet. Dersom man beregner massene
med omregningsfaktorer, slik som i tabell 3-3, blir deponibehovet omtrent 1 500 000 m³.
Tabell 3-3 Tabellen gir en oversikt over deponibehov på strekningen Sørli – Åkersvika (pfm3
= prosjekterte faste masser i grunnen før uttak, pam3 = prosjektert anbragte masser).
Deponibehov

pfm3

pam3

pfm3→pam3

Løsmasser

1200000

1320000

1,1

Berg

150000

210000

1,4

SUM

1530000

Områder for mulige massedeponier er konsekvensutredet og oversendt fra Bane NOR til Stange
kommune som innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.
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MULIGE KOMPENSASJONSOMRÅDER
Eksisterende jernbane

Som hjelp til analyse av eksisterende jernbane er den delt opp i delstrekninger, hovedsakelig ut fra
fysiske egenskaper ved områdene og eksisterende arealbruk på omkringliggende areal.
Ny jernbanetrasé overlapper eksisterende bane langs noen delstrekninger. Her er det følgelig ikke
vurdert som relevant å tilbakeføre arealet til jordbruk. Det samme gjelder deler av eksisterende
bane som passerer igjennom bebygde områder. Der hvor eksisterende bane ligger med
jordbruksarealer på en eller begge sider, er det vurdert som relevant å vurdere tilbakeføring.
Basert på denne analysen er det anslått at ca. 7 – 9 km av eksisterende bane har egenskaper og
omgivelser som gjør at strekningen kan vurderes for tilbakeføring til jordbruksareal.
Arealberegninger viser at ved å tilbakeføre alle disse delstrekninger til jordbruk, kan man
maksimalt reetablere inntil 160 dekar dyrka jord. Denne beregningen legger til grunn Bane NORs
eiendomsgrenser for eksisterende bane der denne grenser inntil jordbruksarealer på en eller
begge sider.
En enkel og overordnet beregning som tar utgangspunkt i flytting av totalt 1 meter dypt jordlag
tilsier dermed et massebehov på maksimalt 160 000 m³ jordmasser med tanke på reetablering av
jordbruksarealer langs eksisterende jernbane.
I analysen er det kun undersøkt hva som er et overordnet potensial ut fra forutsetningen om at
tilbakeføring skal være «jordbruksfaglig relevant». Det er med andre ord ikke undersøkt i detalj hva
som er gjennomførbart på de ulike delstrekningene. Dette vil bli undersøkt nærmere i forbindelse
med utarbeidelsen av plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak.
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Tabell 4-1. Delstrekninger eksisterende bane
Delstrekning
1

Navn

Lengde

Arealbruk sideområde

Sørli - Hol

1,1 km

Skog/Jordbruk

2

Hol - Nøkleholm

0,7 km

Jordbruksareal

Ja, jordbruksareal på begge sider, svært
godt egnet. Forbedret arrondering for
berørte landbrukseiendommer.

3

Nøkleholm Kløvstad

1,3 km

Vegareal/ny trasé

4

Kløvstad - Søndre
Guåker
Søndre Guåker Østre Skjerden

2,2 km

Stange sentrum

2,1 km

Jordbruksareal

Egnet, men forutsetter at det er
aktuelt å flytte fylkesveien østover, og
oppdyrke tidligere areal for
fylkesveien.
Nei (Tettbebyggelse/omfattes av ny
trasé)
Ja, jordbruksareal på begge sider, svært
godt egnet. Forbedret arrondering for
berørte landbrukseiendommer.
Tilbakeføring ved Kausvol forutsetter
flytting av adkomstvei østover.

6

Østre Skjerden Ottestad S

1,3 km

Jordbruksareal

Ja, jordbruksareal på begge sider, svært
godt egnet. Forbedret arrondering for
berørte landbrukseiendommer.

7

Ottestad S Ottestad N
Ottestad N Gubberud S
Gubberud S Gubberud N

0,7 km

Vegareal/ny trasé

Nei (Omfattes av ny trasé)

1,7 km

Jordbruk/skogsmark

0,5 km

Jordbruk/næringsareal

10

Gubberud N Sandvika S

0,9 km

Jordbruksareal

Ja, godt egnet, jordbruksareal på den
ene eller begge sider.
Ja, godt egnet, men avhenger av
vurderinger rundt hva som er ønsket
fremtidig bruk av delstrekningen, med
tanke på eventuell innlemmelse i
næringsområdet i vest.
Ja, jordbruksareal på begge sider, svært
godt egnet. Forbedret arrondering for
berørte landbrukseiendommer.

11

Sandvika S Sandvika N

0,5 km

Jordbruksareal/boligområde Ja, godt egnet, men forutsetter
oppfylling i skråning mot boligområdet,
samt vurderinger rundt hva som er
ønsket fremtidig bruk av
delstrekningen, med tanke på eventuell
innlemmelse i boligområdet i vest.

12

Sandvika N Åkersvika

1,2 km

Boligområde/friområde

5

8
9

Vurderes som jordbruksfaglig
relevant for tilbakeføring
Nei (Omfattes av ny trasé)

Nei (Boligområde)
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Massedeponiområder

I forbindelse med utbygging av ny jernbanetrasé for Sørli – Åkersvika konsekvensutreder Bane
NOR fire alternative massedeponiområder med mulig etterbruk jordbruk. Dette er altså
deponiområder for stein- og løsmasser som ved tilfredsstillende overdekning av jordmasser fra de
berørte jordbruksarealene skal kunne oppnå tilsvarende produksjonspotensial som i de
opprinnelige jordbruksområdene i ny jernbanetrasé.
Det er ennå ikke avklart om og eventuelt hvilke av disse som skal benyttes som massedeponier i
prosjektet. De foreløpige deponiforslagene har ulike egenskaper både når det gjelder kapasitet for
mottak av masser, og når det gjelder egnethet med tanke på anvendelse i et
kompensasjonsprosjekt for landbruk.

Figur 4-2. Massedeponier som har vært utredet og vurdert av Bane NOR.
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Nesten-Skjerden

Området består i dag av skogsmark og myr. Området er registrert som dyrkbart i Kilden (NIBIO).
Området er for øvrig omgitt av jordbruksarealer.
Selv om området er definert som dyrkbar jord, har området dreneringsutfordringer som er
vanskelige å løse uten tilførsel av nye eksterne masser, noe som trolig er årsaken til at området i
dag fortsatt ikke er oppdyrket. Kompensasjonseffekten anses derfor som høy.
Det anslåtte deponi- og oppdyrkingsarealet er på ca. 223 dekar.

Figur 4-3. Kart som viser deponiforslag 1 Nesten-Skjerden
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Holtemyra

Området er i dag fulldyrket jord. Idéen bak utforming av tiltaket er å heve hele området for å få en
bedre terrengtilpasning og bedre drenering. Deler av området er i dag utfordrende å drive som
følge av dårlige dreneringsforhold. Området består av organiske lag og er trolig delvis en gammel,
drenert myr.
Området består av fulldyrka jord i dag, hvilket betyr at man arealmessig ikke vil få en erstatning for
tapt jordbruksareal i ny jernbanetrasé. Området er imidlertid ansett som av middels verdi ut fra
verdiklasser basert på jordsmonnskart fra NIBIO. En heving av området som gir bedre arrondering
og bedre dreneringsforhold vil kunne øke produksjonspotensialet på arealet.
Kompensasjonseffekten anses derfor som middels med tanke på produksjonspotensial, men vil i
liten grad tilføre prosjektet nye jordbruksområder rent arealmessig.
Et deponi i dette området vil bety en lengre periode med anleggsvirksomhet, som betyr at arealene
ikke kan benyttes til jordbruksproduksjon i denne perioden. Området må reetableres som
jordbruksområde etter anleggsperioden, slik at bruk av området til massedeponi ikke fører til netto
nedbygging av jordbruksareal.
Det anslåtte deponi- og oppdyrkingsarealet er på ca. 140 dekar.

Figur 4-4. Kart som viser deponiforslag 2 Holtemyra
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Våleødegården

Området er hovedsakelig skogsmark. Bortsett fra et lite myrdrag langs østlig side er området ikke
registrert som dyrkbart. Kompensasjonseffekten anses derfor som høy.
Det anslåtte deponi- og oppdyrkingsarealet er på ca. 90 dekar.

Figur 4-5. Kart som viser deponiforslag 3 Våleødegården.
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Hverven

Hele området består av fulldyrket jordbruksareal av svært god kvalitet.
Arealet ligger på begge sider av dagens jernbaneareal. Eksisterende jernbane kan tilbakeføres til
jordbruksareal, både som et eget tiltak og som en del av et massedeponi.
Området består nærmest utelukkende av fulldyrka jord i dag, hvilket betyr at man arealmessig ikke
vil få en erstatning for tapt jordbruksareal i ny jernbanetrasé. Området er i tillegg ansett å ha stor til
svært stor verdi ut fra verdiklasser basert på jordsmonnskart. Kompensasjonseffekten anses derfor
som svært lav og området vil ikke være egnet som en del av kompensasjonsprosjektet. Det er med
andre ord andre hensyn som må spille inn dersom området skal benyttes til massedeponi.
Området må i så fall reetableres som jordbruksområde etter anleggsperioden, slik at bruk av
området til massedeponi ikke fører til nedbygging av jordbruksareal.
Området er derimot godt egnet for tilbakeføring av eksisterende bane, noe som gjør at det uansett
vil bli aktuelt med kompensasjonstiltak i området.
Det anslåtte deponi- og oppdyrkingsarealet er på ca. 80 dekar.

Figur 4-6. Kart som viser deponiforslag 4 Hverven.
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Andre mulige kompensasjonsarealer foreslått av grunneierne

Gjennom arbeidet med gårdsregistreringene har grunneierne spilt inn en rekke områder på sine
eiendommer hvor de mener det kan være aktuelt å enten fylle opp og utbedre eksisterende
jordbruksareal, eller områder som med tilkjøring av masser vil kunne opparbeides til nytt
jordbruksareal.
For tema massehåndtering ble det under gårdsregistreringene stilt spørsmål om hvordan
grunneierne kan se for seg håndtering av egne masser og hvilke behov de har. Generell
tilbakemelding for hele strekningen er at grunneiere ønsker å beholde egen jord til bruk for
oppfylling og forbedring av jordvegen. Dette gjelder både matjord og undergrunnsjord. Som
kompensasjon for tapt jord ønskes i hovedsak erstatningsarealer og/ eller forbedring av
gjenværende dyrka areal.
Grunneiernes generelle innspill i gårdsregistreringene er:
•
•
•
•
•
•

Alle ønsker å beholde egen jord, og at den lagres og gjenbrukes innenfor egen eiendom.
Noen ønsker i tillegg å få tilkjørt mer jord, det gjelder i hovedsak grunnjord og matjord.
Det er viktig å sortere massene på lagringsplass i sjikt.
Det er uttrykt bekymring for om anleggsperioden vil forringe produksjonskvalitet på
matjorda, f.eks. jord med dårlig kapillærevne etter pakking av jord, senka pH-verdi i jorda
ved graving (erfaring fra arkeologisk sjakting).
Noen ønsker samarbeid med entreprenør for å ha bedre kontroll på massehåndtering av
egen jord.
Bedring av eksisterende dyrka mark (utenfor båndlagt areal) kan være bedre
kompensasjon enn erstatningsjord, har vært innspill fra noen grunneiere.

Flere eiendommer har spilt inn ønske om oppfylling av arealer med sikte på å bedre jordvegen (jf.
blå felt figur 4-7 og 4-8).
Følgende gårdsbruk har gjennom gårdsregistreringene spilt inn at det er aktuelt med oppdyrking
på eiendommen (grønne felt):
Tokstad
Den største åkerholmen på gården ligger nord for Rudolfs Steiners veg og retning Steinerskolen.
Denne skogtappen er på ca. 18 daa. Denne er det ønskelig å få nydyrket.
Ønsker også overfylling/oppdyrking av flere andre åkerholmer.
Nordstad
Et område vest for dagens jernbane på ca. 6 dekar foreslås oppdyrket.
Gaustad
Det foreslås oppdyrking av beitemark på begge sider av ny jernbanetrasé, samt et mindre skogholt
nord på eiendommen (til sammen ca. 40 dekar).
Jemli
Ønsker oppdyrking av skogsområdet langs ny jernbanetrasé kalt Revhihaugen (ca. 3,5 dekar
tilhørende denne eiendommen).
Har dessuten bruk for ekstra masser til å heve terrenget på jordvegen vest for tunet.
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Musli
Foreslår nydyrking av Revlihaugen (ca. 6,5 dekar tilhørende denne eiendommen), samt et annet
nærliggende areal like øst (ca. 6 dekar).
Skjerden østre
Ønsker oppdyrking av driftsveger som anses å bli overflødige.
Guåker nordre
Skogsareal øst på eiendommen er angitt som aktuelt for nydyrking (ca. 10 dekar).
Guåker søndre
Skogsareal vest på eiendommen er angitt som aktuelt for nydyrking (ca. 25 dekar).
Grøtholm
Skog/beiteområdet nord på eiendommen (nord for tunet?) og langs jernbanen kan være aktuelt for
nydyrking.
Østby
Ønsker oppfylling og etterfølgende oppdyrking på beiter og eksisterende fylling øst for dagens
jernbane på begge sider av Sørlivegen (ca. 40 – 50 dekar).
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Figur 4-7. Registreringskart fra gårdsregistrering – Stange vestbygd.
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Figur 4-8. Registreringskart fra gårdsregistrering – Sørli-Stangebyen.
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Sammenfatning aktuelle tiltak pr. landbrukseiendom

Tabell 4-2. Aktuelle tiltak pr. landbrukseiendom
Landbrukseiendom Tilbakeføring eksisterende jernbane
Massedeponi
Tokstad
Gyrud
Nordstad
X
Saalerud
X
Gaustad
X
Jemli
X
Musli
X
Hverven
X
(X)*
Dangelbu
Hosmestad
X
Skjerden østre
X
X
Kausvol
X
Næsten
X
X
Guåker nordre
X
Guåker søndre
X
Kløvstad
Huse
X
Grøtholm
Nøkleholm
X
Våleødegården
X
Røhne nedre
Hol-Røhnehagen
X
Østby
(X)*
* Jordbruksareal i dag, og dermed mindre egnet som kompensasjonsareal

Andre mulige arealer for oppdyrking
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

Mulighetsstudie –
Side:
kompensasjon landbruk
Dok.nr:

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

4.5

30 av 51
UEH-55-A-25114

Rev.:

00A

Dato

08.02.2019

Arealregnskap

Her presenteres et foreløpig arealregnskap som oppsummerer mulighetene i prosjektet. Det
endelige arealbeslaget som følge av ny jernbanetrasé vil avhenge av beslutningene som fattes i
reguleringsplanarbeidet. Det samme gjelder valg og utformingen av erstatningsarealene.
Tabell 4-3. Foreløpig arealregnskap (dekar)
Foreløpig arealregnskap
kompensasjon landbruk
Sørli-Åkersvika

Nytt dobbeltspor
Deponier
Nr. 1 Nesten-skjerden
Nr. 2 Holtemyra
Nr. 3 Våleødegården
Nr. 4 Hverven
Eksisterende jernbane
Andre arealer/gårdsregistrering
SUM

Fulldyrka
jord

232

Arealbeslag
Mulig oppdyrking
Permanent
Midlertidig
Overflatedyrk Innmarksbeite Fulldyrka Overflatedyrka Innmarksbeite Totalt nytt Nettogevinst
a jord
jord
jord
areal
(totalt nytt areal
minus
eksisterende
jordbruksareal)
0,5

5

818

1,7

101
5
64

232

0,5

5

988

19

9
4

1,7

32

533
223
140
90
80
160
160
853

350
223
30
85
12
160
160
670

Permanente tall viser til areal som blir varig bygget ned i prosjektet, mens midlertidige tall viser til
arealer som blir midlertidig omdisponert til riggområde, anleggsbelte o.l.
Tabellen viser at det foreligger et større potensial for kompensasjonsarealer, enn hva som
planlegges å beslaglegge permanent som følge av tiltaket.
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Prinsipper for prioritering av kompensasjonsområder/tiltak

Arbeidsgruppa mener tilbakeføring av eksisterende jernbanetrasé til jordbruksformål bør være høyt
prioritert tiltak i utformingen av plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak. Dette
vil kunne bidra til å begrense arronderingsmessige ulemper, samt bidra til at de fleste berørte
landbrukseiendommene vil kunne få erstattet deler av tapt areal som følge at utbygging av nytt
dobbeltspor.
Der hvor det besluttes å anlegge større massedeponier i tilknytning til jordbruksområder med
tiltenkt etterbruk jordbruk, mener arbeidsgruppa disse må gis en arronderingsmessig god utforming
som legger til rette for intensiv planteproduksjon og som ses i sammenheng med tilgrensende
jordbruksareal.
I forbindelse med utbygging av ny trasé og fjerning av eksisterende bane vil det bli behov for å
fjerne eller legge om eksisterende driftsveger som i dag går igjennom jordbruksområder. I tillegg vil
flytting av masser gi mulighet for oppdyrking av mindre arealer som tidligere ikke har vært ansett
som aktuelle å dyrke opp. Der hvor tilbakeføring/oppdyrking av slike mindre arealer vil gi store
arronderingsmessige forbedringer, mener arbeidsgruppa slike arealer bør vurderes i planen for
avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak.
Jordforbedring ved oppfylling og justering av jordvegen på den enkelte gård med utgangspunkt i
innspill fra grunneierne bør også vurderes.
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PRINSIPPER FOR OPPBYGGING OG HÅNDTERING AV
JORDMASSER
Avlingspotensiale ved oppdyrking

Matjord med tilhørende undergrunnsjord er en viktig ressurs for å sikre muligheten og potensiale
for etablering av nye jordbruksarealer. Dette gjelder både jordressurser fra oppdyrka jord og
dyrkbar jord. Avhengig av arealenes beskaffenhet vil det stilles ulike krav til oppbygging og kvalitet
av massene for å oppnå oppdyrkingsarealer med tilfredsstillende avlingspotensiale/jordkvalitet.
Hvilke tilflyttingsareal som potensielt gir best planteproduksjon avhenger av flere forhold.
Områdene som berøres av tiltaket, har gjennomgående et høyt avlingspotensial. Ivaretakelse av
kravet til avlingspotensiale for nydyrkingsarealene rådes sikret gjennom føringer/krav til teknisk
oppbygging av arealene og beskrivelse av prosedyrer for håndtering av jordmasser, slik at disse
får tilsvarende jordkvalitet som jordsmonnet har langs den fremtidige jernbanetraséen. I dette
kapittelet redegjøres det kort om hva som er viktig for ivaretakelse av et høyt avlingspotensiale.

5.1.1

Oppbygging og kvalitet av jordmasser

Jordsmonn er definert som de løsmassene som er påvirket av de jordsmonndannende faktorene.
Disse faktorene er klima, topografi, organismer, opphavsmateriale og tid. Som et resultat av disse
faktorene utvikler løsmassene seg over tid til jordsmonnstyper bestående av sjikt med ulike
egenskaper. Figur 5-1 viser typisk oppbygging for naturlig jordsmonn.

Figur 5-1: Typisk oppbygging for naturlig lagret jord
For at jordsmonnsoppbyggingen skal fungere til jordbruksproduksjon bør den sørge for tilstrekkelig
vannlagringsevne, drenering og muligheter for rotutvikling. Samtidig må jordkjemiske forhold som
pH og næringsstoffstatus være innenfor gitte rammer. Ved å ta utgangpunkt i et relativt flatt areal,
eksempelvis steindeponi eller fjellblotninger, kan man rekonstruere fullverdig jordbruksareal
gjennom en sjiktvis oppbygging som vist i Figur 5-2.
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Figur 5-2: Generelt forslag til oppbygging av nye jordbruksarealer
Matjordlaget (A-sjikt) bør ha et høyere innhold av organisk materiale (3-6 %) enn
undergrunnsjorda. Organisk materiale bidrar til bedret jordstruktur i form av å lime sammen
jordpartikler, samtidig med å være næring for jordfaunaen (f.eks. meitemark). Planterøttene går
dypere enn matjordlaget, og for å sikre muligheter for rotutvikling nedover i jordprofilet, er
jordstrukturen i underliggende jordsjikt også avgjørende. Røttene påvirkes i stor grad av fysiske
forhold i jorda. Høy jordtetthet eller andre fysiske sperrer kan hindre rotutviklingen nedover.
Prosesser som tørking og fuktig, frysing og tining, aktivitet fra meitemark og planterøtter bedrer
jordstrukturen over tid, slik at jorda får bedre evne til å lede vann, luft og næring til planterøttene.
Erfaringer har vist at også brå teksturoverganger mellom sjikt kan begrense rotutviklingen.
Kjemiske forhold som vesentlige pH-endringer kan også være et hinder. Det bør legges til rette for
rotutvikling ned til minimum 80 cm for åkervekster. Det vil i praksis si at rotutviklingen skal nå ned
til høyeste grunnvannsnivå ved systematisk grøfting med grøftedybde 90-100 cm. Jordlag under Bsjiktet er kun av betydning for drenering, og trenger ikke oppfylle krav med hensyn til rotutvikling.
Av jordarbeidingshensyn bør innholdet av stein i jorda minimeres. Dette er spesielt viktig i
morenejordsmonn, som er dominerende i Stange.
Jorda bør ha tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle perioder med lite nedbør, samt evne til å lagre
overskuddsnedbør uten at det oppstår erosjon. Ved bruk av kunstig vanning kan man utnytte
avlingspotensialet med begrenset vannlagringsevne i jorda.
I tillegg til vann, er planterøttene avhengige av luftutveksling i jorda. Det er derfor avgjørende med
god drenering av jordbruksareal. Dersom jorda ikke er selvdrenerende må det etableres
grøftesystemer ved oppdyrking for å ha mulighet til å utnytte avlingspotensialet fra start.
Hydrologiske forhold må også ses i forhold til omkringliggende areal og plassering i nedbørsfeltet.
Man må ta høyde for at det kan komme inn vann fra sideareal. Gjennom å lede vann under
jordsmonnsmassene, gjennom grus/steinlag i bunn av oppbygningen, kan man unngå mange
vannmetningsepisoder.

5.1.2

Klimatiske og topografiske forhold

Hele planområdet ligger innenfor samme klimatiske sone, preget av vintre med tele og snø, og
varme somre. Det kan likevel være forskjeller i lokalklimatiske forhold, grunnet topografi og
hellingsretninger. Sør- og vestvendte hellinger gir best lysforhold og er dermed best egnet for
nydyrking.
Topografisk preges området av småbølgende landskap, med myrdrag i forsenkningene. Ryggene
består oftest av morenemateriale, men det forekommer områder med grunnlendt mark som ikke er
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dyrket opp. Slike områder fremstår i landskapet som åkerholmer, og er ofte dannet av kalkstein.
Jordbruksareal bør ikke ha en brattere helling enn 1:8. Det kan likevel være fordel med noe helling
(1-3 %) for å sikre overflateavrenning. Som hovedregel bør jord ikke plassers i brattere helling enn
hvor jorda ble hentet fra. Dette gjelder i særlig grad torvjord og siltjord, da dette har vist å kunne gi
utflytting/ras.

5.1.3

Arrondering og driftsforhold

Dårlig arrondering gir større andel vendeteiger med mer kjøring. Dette gir mer arbeid per areal og
mer jordpakking, som på sikt påvirker avlingspotensialet negativt. Det er derfor fordelaktig med
mest mulig rette kantlinjer. Ved å tilføre jordmasser over oppstikkende fjellblotninger kan man
bedre arrondering og driftsforhold på eksisterende jordbruksareal. Rundt fjellblotninger vil det alltid
bli vesentlig våtere i jorda enn på jord uten fjellblotninger fordi det blir overflateavrenning på
fjellblotningene som infiltrerer i jorda utenfor fjellblotningene (figur 5-3).
I et langsiktig perspektiv, med økt fokus på effektivitet i landbruket, er det ønskelig at arrondering
og driftsforhold vektlegges under oppbygging av nye jordbruksarealer, for å sikre fremtidig bruk.
Jordskifte bør vurderes der hvor det oppstår arronderingsmessige og driftsmessige ulemper, som
følge at av linja krysser større sammenhengende jordbruksteiger.

Figur 5-3: Sone med vannmettet jord og dype kjørespor etter avrenning fra fjellblotning,
Virik, Sandefjord (Foto: Trond Knapp Haraldsen)
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Krav og forventninger til ivaretakelse av dyrka og dyrkbar jord

I henhold til Teknisk designbasis for InterCity (Jernbaneverket 2016), skal matjord tas vare på og
lagres slik at kvaliteten ikke forringes. Dette er avgjørende for at jordsmonnsmasser skal kunne
gjenbrukes til oppbygging av nye jordbruksareal. For å ivareta kvaliteten av jordressursene er det
viktig å ta hensyn til jordas fysiske, kjemiske og biologisk egenskaper, og samspillet mellom disse.
Ivaretakelse av kravet til avlingspotensiale for nydyrkingsarealene rådes sikret gjennom
føringer/krav til teknisk oppbygging av arealene, samt håndtering av jordmasser, slik at disse får
tilsvarende jordkvalitet.
Under redegjøres det for hvilke prinsipper/føringer og krav Bane NOR kan ha fokus på i forbindelse
med kontrakter/avtaler med entreprenører og grunneiere.

5.3

Prinsipper for håndtering av jord ved anleggsgjennomføring

Jord fra permanent ervervede arealer bør i størst mulig grad benyttes til nyetablering av
jordbruksareal. Man regner her med matjordlaget (A-sjiktet) og forvitret underliggende jord med
strukturutvikling (B-sjikt). Sjiktene skal holdes adskilt og utplasseres i opprinnelig rekkefølge.
Uforvitret undergrunnsjord uten strukturutvikling (C-sjikt), eksempelvis massiv leire, er ikke
hensiktsmessig å sikre med tanke på gjenbruk til jordbruksformål. Jord som eventuelt skal benyttes
til etablering av jordbruksareal på deponier eller eksisterende jernbane må mellomlagres før
utplassering. Jord som eventuelt skal benyttes til etablering av jordbruksareal på alternative arealer
kan transporteres direkte, forutsatt at arealene er klargjorte.
Jord fra midlertidig ervervede arealer skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig tilstand.
Dette krever midlertidig lagring, hvor ulike sjikt holdes adskilt. Dersom det kun er matjordlaget som
tas av, bør det gjøres tiltak som minimerer permanente skader på underliggende jord. Dersom det
er smuldrende undergrunnsmasser, bør man redusere permanente komprimeringsskader ved å
løsne jorda med anleggsmaskin før matjordlaget legges tilbake. Dette har vist seg å være effektivt
både i grøntanlegg og på jordbruksareal. Det er vist at bruk av grubbing krever helt tørr jord for å
oppnå forventet jordløsningseffekt, mens løsning med beltegående gravemaskin gir en langt
sikrere effekt.
Hovedprinsipper som gjelder massehåndtering gjennom hele anleggsfasen:
•
•
•

5.3.1

Jordmasser skal i størst mulig grad håndteres når det er lagelige forhold
Unngå unødvendig kjøring og konsentrer massetransporten på anleggsveier
Bruk egna maskin ved utlegging av masser på terreng

Før anleggsstart

Før anleggsstart bør det utarbeides en massehåndteringsplan som tar for seg alle faser for
håndtering av jord som skal gjenbrukes til jordbruksformål. For å sikre at planen følges er det viktig
at en person med jordfaglig kompetanse gjennomgår massehåndteringsplanen sammen med
entreprenør. Logistikken for massetransporten bør også avklares i planen, slik at man kan etablere
nødvendige anleggsveier og dermed begrense trafikken til faste kjørespor/anleggsveier. Dette
gjelder logistikk med hensyn til uttak, mellomlagring og utplassering av jordsmonnsmasser.
For å sikre en mest mulig hensiktsmessig drenering bør en vurdere behov for hydrotekniske tiltak i
forkant av anleggsstart på arealer hvor det skal reetableres jordbruksareal. Det er hensiktsmessig
å utføre slike tiltak under anleggsperioden fremfor ved/etter anleggsslutt. Dette vil være mer
tidseffektivt, samtidig med at det er mer skånsomt for jorda dersom det utføres i en operasjon
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fremfor to. Ved planlegging av grøftedyp er det viktig å ta høyde for at jorda gjennomgår en naturlig
setning i løpet av de første årene etter ferdigstillelse. Ved etablering av dreneringssystemer på
store løsmassedeponier har en observert at det kan oppstå ujevne setninger, som medfører at
grøftene ikke fikk tilsiktet fall og ikke fungerte optimalt.
Det er også mulig å konstruere jordbruksareal uten behov for ytterligere kunstig drenering der hvor
terreng og grunnforhold ligger til rette for det. Dette er særlig aktuelt på deponiarealene. Ved å
benytte seg av tilgjengelige masser for å lage grusstrenger eller grøfter fylt av utsortert
morenestein etc. kan man etablere mer permanente dreneringssystemer fremfor å legge drensrør.
Dette viste seg å være en svært god løsning i et jordflyttingsprosjekt på Lillehammer, gjennomført i
2014/2015 (Figur 5-4). Dette kan være en god løsning i Stange der utsortert morenestein kan
brukes på denne måten, og det bidrar samtidig til å redusere steininnholdet i jorda. Mulighet for
slike løsninger bør kartlegges på arealer hvor det er aktuelt å etablere jordbruksareal.

Figur 5-4. Jordflytting på Sør Hove, Lillehammer. Før jordflytting på areal ovenfor driftsvei
til venstre (2010), etter jordflytting med økt areal, driftsvei og bygning fjernet og dekket med
tilkjørt jord til høyre (2016) (data fra www.1881.no)

5.3.2

Under anleggsgjennomføringen

Anleggsveier
Anleggsveier bør i størst mulig grad etableres tidlig i anleggsperioden, slik at det kun benyttes
faste kjøreveier for massetransport. For å sikre at massetransport kun skjer på anleggsveier, vil det
være hensiktsmessig å sørge for tydelig skilting og merking innad på anleggsområdene.
Figur 5-5 viser en skisse av mulig oppbygging av anleggsvei på undergrunnsjord. Oppbyggingen
med lag av steinmel/sand under duk gjør det mulig å fjerne duken og overliggende stein, uten
fjerne deler av undergrunnsjorda eller etterlate stein. Ved bruk av sprengstein må man bruke duk
av tilstrekkelig kvalitet. Lag med steinmel/sand kan bli liggende igjen etter fjerning av duk og
blandes inn i undergrunnjorda. Ved å bruke gravemaskin til å blande dette laget ned i
undergrunnsjorda vil man samtidig løsne opp i eventuelle komprimeringsskader i dette laget.
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Figur 5-5: Forslag til oppbygging av anleggsvei
Der hvor det finnes eksisterende driftsveier bør det vurderes om disse kan forsterkes og brukes
som anleggsveier, se Figur 5-6 b. Som vist i Figur 5-6 b lastes masser med gravemaskin på
dumper, og anleggsveiene lages slik at de kan trafikkeres med dumpere med last.

Figur 5-6 a.Oppbygd anleggsvei i jordbruksområde i Lier (til venstre) og b. Driftsvei for
landbruksmaskiner benyttet til anleggstrafikk (til høyre)
Tidspunkt for håndtering av jord
Både ved uttak og utlegging av jord er det vesentlig at jorda har et relativt lavt vanninnhold. Faren
for komprimeringsskader på jorda øker raskt med økt vanninnhold i jorda. Siltrik jord og leirjord kan
lagre store mengder vann, og er særlig utsatt for komprimering.
Håndtering av masser bør foregå under tørre forhold, fortrinnsvis vår/forsommer eller umiddelbart
etter høsting, alternativt telet jord. I sommerhalvåret er jorda som oftest lagelig 2-3 dager etter
regnfall.
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Uttak av jord
Ved uttak av jord bør topplaget tas nøyaktig av, uten å blandes med underliggende jord med lavere
moldinnhold. Tilsvarende bør underliggende jord med struktur- og rotutvikling tas ut uten
innblanding fra dypereliggende jordlag uten særlig struktur.
Utlegging av jord
Ved utlegging av jord bør jordsjikt tilbakeføres til samme dybde som de ble hentet fra. Bruk av
egna anleggsmaskiner vil redusere komprimeringsskader på jorda i denne prosessen.
Beltegående gravemaskin er et eksempel på anleggsmaskin som tidligere har vist seg å være
egnet til formålet.
Risikoen for komprimeringsskader blir betydelig redusert dersom det er dyp tele i jordsmonnet.
Dersom jordkonstruksjonen ikke sikrer tilstrekkelig drenering må det legges inn grøftesystemer i
jorda.

Figur 5-7. Planering av undergrunnsleire under våte forhold med bulldoser gir stor
spordekning og komprimering til stor dybde (Foto: Trond Knapp Haraldsen)

5.3.3

Mellomlagring av jordmasser

For å unngå unødvendig kjøring og logistikk er det hensiktsmessig å finne nære lokaliteter til
mellomlagring av jord. Ulike jordmasser bør holdes adskilt, med tydelig merking. Mest mulig direkte
transport av masser vil redusere behovet for mellomlager. Jord fra permanent beslaglagte areal
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bør lagres nær til hvor massene skal benyttes. Jord fra matjordlaget (Ap-sjikt) kan lagres i ranker
eller større jordhauger, med en høyde på inntil fem meter. For jord fra dypere jordlag bør ikke
høyden overstige tre til fire meter, da slike masser er mer ustabile.
Jord fra midlertidig beslaglagte areal langs med sporet vil være hensiktsmessig å ranke opp på
utsiden av anleggsveiene. Det kan også være hensiktsmessig å lagre jorda i større jordhauger der
hvor det ligger bedre til rette for det. Dette vil avhenge av formen til arealene tilknyttet
anleggsbelte. Figur 5-8 og 5-9 viser mulig forslag til løsning på dette, hvor banen går omtrent på
terreng.

Figur 5-8. Prinsippskisse for mellomlagring av jord langs anleggsbelte.
Etter fjerning av anleggsvei kan man løsne undergrunnjord med maskiner idet man legger tilbake
matjordlaget. I områder med skjæringer må en også ranke opp B-sjiktet i egen ranke ved siden av
matjordranken. I områder der jernbanelinja går omtrent på terreng eller på fylling er det ulike
vurderinger som kan gjøres. Dersom en lar B-sjiktet ligge, må en løsne det med gravemaskin etter
at anleggsarbeidet er ferdig og området skal tilbakestilles til jordbruk. Da slipper en å beslaglegge
ytterligere areal til oppranking av slike masser. Dersom en tar av B-sjiktet og legger det i ranke, vil
en trenge større areal til midlertidig lagring, men vil ha større muligheter for å oppnå god utlegging
av løsnet undergrunnsjord.
En bør ikke ta masser rett fra lagringsranker og kjøre ut direkte på terreng. Ved å legge ut masser i
mindre hauger/ranker før utkjøring oppnås mer jevn fuktighet og bedre struktur, slik at massene
smuldrer bedre når de legges ut på terreng.
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Figur 5-9. Ranker med jord er lagt opp på hver side av der hvor vannledningen skal graves.
Matjord er ranket opp til venstre, og undergrunnsjord til høyre (Foto: Trond Knapp
Haraldsen)
For å unngå at det opparbeides en ugressbank må det gjøres tiltak. En kan organisere jordlageret
slik at det er mulig å drive mekanisk ugraskamp. Alternativt kan en så til med flerårig raigras for å
hindre at ugraset tar overhånd, og dette slås 2-3 ganger i løpet av vekstsesongen. Hvis en legger
om rankene under lagringsperioden oppnås både desimering av ugras og en oppnår bedre
struktur. Kjemisk ugrasbekjempelse (brakking med glyfosat) er også et tiltak som fungerer, men
jorda blir da mer utsatt for erosjon under lagring enn om den har vegetasjonsdekke av raigras evt.
supplert med mer vinterherdig gras. I jernbaneprosjekter vil avtatt jord bli liggende i ranker i flere
år, og det bør derfor planlegges godt hvordan en lett skal få tilgang med maskiner for å drive slått
og annen ugrasbekjempelse.

5.3.4

Ved anleggsslutt og ferdigstillelse

Ved utlegging av jordmasser er intensjonen å gjenskape et jordsmonn med god funksjon som
dyrkingsmedium for jordbruksvekster. I denne fasen at det er viktig å unngå komprimeringsskader
av anleggsmaskinene. Det er også svært viktig å sikre at området har såpass god drenering at det
ikke blir stående vann i jordsmonnet. Ved mangelfull drenering (Figur 5-10) hjelper det lite at en
har lykkes godt med andre tiltak i oppbygningen av jordlag.
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Figur 5-10. Riggområde som er forsøkt tilbakestilt til jordbruksområde, men mangler
drenering og sikring av utløp av vann, og har derfor utviklet våtmarks preg (Foto: NIBIO/v
Trond Knapp Haraldsen)
Erfaringer viser at oppfølging i anleggsfasen er avgjørende for resultatet. En må ha kontroll på
massetransport ut og inn av anlegget. For områder hvor matjordlag har vært midlertidig fjernet må
undergrunnsjord sjekkes før tilbakeføring av jordmasser. Dette var hovedfaktorer for vellykket
tilbakeføring av dyrka mark ved Tomsbakken (Figur 5-11) i utbyggingsprosjektet Barkåker –
Tønsberg.
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Figur 5-11 Vellykket tilbakeføring av dyrka mark etter midlertidig beslag langs jernbane i
utbyggingsprosjektet Barkåker – Tønsberg (Foto: Torhild N. Anda)
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HÅNDTERING AV PLANTESKADEGJØRERE

Flytting av jord, maskiner og utstyr mellom eiendommer medfører risiko for spredning av alvorlige
planteskadegjørere. Matloven slår fast enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke
oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Før status for planteskadegjørere i
jorda er kjent kan ikke jord føres bort fra en eiendom. Utbygger har ansvar for å sikre at regulerte
planteskadegjørere ikke blir spredt, iht. plantehelseforskriften (Mattilsynet udatert).
En vesentlig del av jordbruksdriften dreier seg om kontroll og bekjempelse av planteskadegjørere.
Jord med planteskadegjørere har ikke redusert verdi i et langsiktig ressursperspektiv, men kan gi
betydelige ulemper for gårdbrukere da det begrenser valgfrihet med hensyn til ulike vekster i
vekstskifte.
Ved flytting av matjord er det krav om at tilstanden på jorden dokumenteres slik at spredning av
planteskadegjørere i størst mulig grad unngås.

6.1

Floghavre

Floghavre er et ugress som først og fremst gir skade i korn ved å konkurrere med kornplantene om
næring, lys og vann. Spredning skjer blant annet gjennom uren såvare, ved dryssing på åkeren fra
skurtresker/halmpresse og med jord på jordarbeidingsredskaper.
Dersom eier eller bruker oppdager eller har mistanke om floghavre på eiendommen er han/hun
pliktig til å melde fra til mattilsynet. Plantefunn må sendes inn, og eiendommen havner ikke i
floghavreregisteret før innsendt planteprøve «bekrefter» funn. For å komme seg ut av registeret
kreves det at det ikke blir funnet floghavre på eiendommen ved offentlig kontroll, to år på rad.
Det er opplyst om floghavre på samtlige landbrukseiendommer langs ny trasé i
gårdsregistreringene, med unntak av én eiendom. Det er imidlertid ikke sammenfall mellom hva
som er registrert i floghavreregisteret, og hva grunneierne har rapportert om gjennom
gårdsregistreringene. Floghavreregisteret hos Mattilsynet for Stange kommune per 16.05.2018
viser at 8 av 23 berørte eiendommer ikke er oppført i floghavreregisteret.
Det er avgjørende viktig å sikre at floghavre ikke spres inn på eiendommer uten floghavre gjennom
anleggsarbeidet. Tidligere erfaringer fra kartlegging av floghavrestatus langs ny E 18 trase i Ski og
Ås viste fire ulike forhold (Sjursen 2015):
1.
2.
3.
4.

Ikke registrert i Mattilsynets databaser og ingen funn gjennom kontroll
Registrert i Mattilsynets database, ingen funn i to vekstsesonger i planområdet
Registrert i Mattilsynets database, funn i traseen, til dels betydelige bestand
Ikke registrert i Mattilsynets database, funn i traseen gjennom kontroll

For IC-strekningen Nykirke-Barkåker gjennomføres floghavrekartlegging på jordbruksarealene som
omfattes av jernbaneutbyggingen, altså området som reguleres til dette. Hensikten er å skaffe seg
grunnlag for å kunne differensiere tiltak ut fra reell floghavrestatus. Registreringene i 2017
avdekket ingen funn i traseen (Anda 2017), og undersøkelsene videreføres i 2018 for å klargjøre
om traseen kan regnes som fri for floghavre.
For arealene fra Åkersvika til Sørli bør det også vurderes å foreta undersøkelser langs planlagt
trase på lignende måte som for traseen Nykirke – Barkåker. En slik undersøkelsene vil kunne
differensiere arealene som er registrert i Mattilsynets database (jfr. pkt 2 - 4 i undersøkelsen til
Sjursen (2015)). Dersom en anser alt jordbruksareal langs jernbanetraseen som floghavrebefengt,
vil en i realiteten ikke bidra til å spre floghavre ved flytting av jord mellom eiendommer (§ 7). En må
da avklare med Mattilsynet at følgende er en forsvarlig løsning: Behandle alle eiendommer med
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floghavre som «én eiendom» der masser kan flyttes internt i området, men sørge for tiltak for å
hindre spredning til eiendommer som ikke er infisert av floghavre.
En slik løsning vil medføre at det er nødvendig med vask av maskiner som skal inn på floghavrefri
eiendom, mens det ikke vil kreves vask av maskiner som flyttes mellom eiendommer med
floghavre. Det er kompliserende at det er svært varierende floghavrebestand mellom skifter og
eiendommer med floghavre. Det er ellers grunn til å påpeke at alle som driver
jordbrukseiendommer har plikt til å bekjempe floghavre på egen eiendom (§ 7, «Den
driftsansvarlige for landbrukseiendom skal bekjempe floghavren på hele eiendommen. Luket
floghavre skal destrueres slik at floghavren ikke kan spres»). Mattilsynet har myndighet til å
pålegge at floghavrebekjempelse gjennomføres (§ 15).

6.2

Potetcystenematoder

Potetcystenematoder (PCN) angriper røttene til potet, og kan gi betydelige avlingstap. Tomat og
andre arter i søtvierfamilien (eksempelvis svartsøtvier, slyngsøtvier og villrot) kan også fungere
som vertplanter. PCN kan overleve i jorda i lang tid uten vertsplanter (opptil 32 år). Spredning skjer
blant annet med infiserte settepoteter og jord. Det er to arter av PCN i Norge, gul PCN og hvit
PCN, hvor gul er den vanligste.
Dersom eier eller bruker oppdager eller har mistanke om PCN på eiendommen er han/hun pliktig til
å melde fra til mattilsynet. Ved funn kan mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe og hindre videre
spredning. Påleggene er mest omfattende ved funn av hvit PCN og resistensbrytende gul PCN.
I følge PCN-register pr. 31.12.2017 er det ikke registrert potetcystenematoder (PCN) på noen av
de berørte eiendommene i Stange. Siden det ikke er kjente funn av PCN på landbrukseiendommer
langs jernbanetraseen Sørli-Åkersvika, er det lite sannsynlig at et prøvetakingsprogram vil avdekke
smitte. Det er imidlertid kjent PCN forekomst på villaeiendommer på Bækkelaget, mens ingen
landbrukseiendommer i Stange er registrert i PCN-registeret.

6.3

Andre skadeorganismer

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere er det listet opp en rekke skadelige,
jordboende organismer, som medfører restriksjoner dersom de påvises. De fleste av disse er
vertsspesifikke ved at de går på en art eller gruppe av arter. En kan derfor bruke en risikobasert
tilnærming for å vurdere om det er sannsynlig at smitte eller annen forekomst av slike organismer
foreligger. Det er f.eks. kjent at løkhvitråte forekommer i de fleste distrikter som det dyrkes
løkvekster i Norge. Denne og flere andre arter spres mer med infisert plantemateriale enn ved
jordsmitte. Siden det i Stange er gjennomført detaljerte registreringer på gårdsnivå, og det ikke er
rapportert om kjente funn av karanteneskadegjørere, er det sannsynlig at det ikke foreligger kjent
smitte.
I tillegg til floghavre er også hønsehirse et ugras det må være oppmerksomhet om i
anleggsgjennomføringen.
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UTFORDRINGER KNYTTET TIL SVARTSKIFER/ALUNSKIFER

Jordsmonnet på strekningen Sørli-Åkersvika er hovedsakelig morenejord, sterkt påvirket av at
opphavsmaterialet er kambro-siluriske bergarter. Disse bergartene består av ulike skifre (bl.a.
svarte skifre), kalkstein og sandstein.
Morenejorda i Stange har gjennomgående høyt leirinnhold, noe som har sammenheng med at
opphavsmaterialet i stor grad er finkornede skiferbergarter. I følge jordsmonnskartene til NIBIO er
det lettleire som er dominerende tekstur (Figur 7-1). Mye av dyrkajorda i Stange har vært dyrket i
svært lang tid, og det bidrar til at det er dyp jordsmonns- og rotutvikling, som gjør det mulig å ta
store avlinger.
Det spesielle med jordsmonnet i Stange er at det over større områder er svartfarget, både i
ploglaget (A-sjiktet) og i underliggende B-sjikt. Dette skyldes at opphavsmaterialet er svarte skifre
(svartskifer og alunskifer). Ved feltundersøkelser er det fargen på jorda som er hovedkriteriet for å
identifisere opphavsmateriale som alunskifer og svartskifer. Når jordsmonnet er gjennomgående
svart både i ploglaget og i det underliggende laget (B-sjiktet), og ofte har brune felt med
gjennomforvitret stein, er det sterke indikasjoner på alunskiferjordsmonn.
Sikker identifikasjon kan bare gjøres ut fra kjemiske analyser, og det som skiller
alunskiferjordsmonn fra annen svartskifer er forhøyet innhold av arsen, kadmium, vanadium og
uran. Morenemateriale dominert av alunskifer som opphavsmateriale kan ligge over bergarten
alunskifer, men det forekommer også at morenemateriale med stort innhold av alunskifermateriale
ligger over morenemateriale uten særlig innblanding av alunskifermateriale.
Det er imidlertid utfordrende at isens elting av morenemassene har blandet mineralmateriale av
ulikt opphav, slik at en kan finne partier med svart materiale (forvitret svart skifer) i ellers brunfarget
morenemateriale. Det forekommer også at jordsmonnet er brunt og ikke påvirket av alunskifer i
den øverste meteren, mens en kan nå ned i kompakte lag av svart morenemateriale som har alle
kjennetegn på alunskifer som opphavsmateriale i dypereliggende lag. I disse områdene er
jordsmonnet ikke kartlagt som alunskiferjordsmonn, siden alunskifermorenematerialet ligger
vesentlig dypere enn røttene og jordsmonnutviklingen når.
I landskapet finner en alunskiferjordsmonnet først og fremst i daldrag og forsenkninger i det
bølgende landskapet i Stange. På høydedragene er hovedsakelig jordsmonnet utviklet i
morenemateriale som ikke har alunskifer som opphavsmateriale. En kan finne områder med myr
og torvlag over massiv og kompakt alunskifermorene, som da har svart farge.
Siden det er kjemiske forskjeller mellom svartskifer og alunskifer, blir dette gjenspeilet i
jordsmonnet med opphavsmateriale av disse bergartene. Det har da stor betydning at svartskifer
forekommer i berggrunnen i traseen mellom Åkersvika og Ottestad der det vil bli et betydelig
masseoverskudd, mens alunskifer dominerer mellom Ottestad og Stange (Figur 7-2).
I forbindelse med reguleringsarbeidet tas det ut borprøver for å skaffe oversikt over forekomst av
syredannende berg og løsmasser som berøres av den nye togtraséen. Dette danner grunnlaget for
avgjørelse knyttet til hvilke masser som må sendes til spesialdeponi, og hvilke masser som kan
gjenbrukes i prosjektet til massedeponi og nye oppdyrkingsområder.
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Figur 7-2. Registrert berggrunn (www.ngu.no) og alunskiferjordsmonn på strekningen SørliBrumunddal (NIBIO)
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AVVEINING MOT ANDRE SAMFUNNSINTERESSER

Ved utarbeidelse av plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak, og senere ved
utarbeidelse av reguleringsplan, må målene for kompensasjon og utforming av de konkrete
arealene, veies mot annen potensiell bruk eller andre interesser i de ulike områdene.
Eksempler på slike andre samfunnsinteresser kan være:
•
•
•
•
•

Hensynet til landskapsform som kan ha betydning for selve utformingen av arealene
Terrengforming som støytiltak
Kulturminner/kulturmiljø
Ivaretakelse av grønnstruktur, naturmangfold og landskapsøkologiske sammenhenger
Ønske om annen fremtidig bruk av områdene enn jordbruk
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PRINSIPPER FOR FREMTIDIG EIERSKAP
Eierskap til jordressurser

Nødvendig areal til ny jernbanelinje med tilhørende infrastruktur erverves av Bane NOR etter at
reguleringsplan er vedtatt. Der hvor arealet består av dyrka mark, tilfaller jordressursene derfor
Bane NOR. Jordressursene må fordeles på en måte som gir størst positiv nytte for fremtidig
matproduksjon innenfor de disponible erstatningsarealene. Jordressursene kan brukes til
oppdyrking av nye områder, eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar jord. Jordressursene vil
derfor kunne tilfalle en annen grunneier enn den som opprinnelig eide jordressursene.

9.2

Eiendomsforhold

Bane NOR skal eie grunn til jernbanelinjen med tilhørende infrastruktur. Areal utover dette skal
som hovedregel ikke eies av Bane NOR. Dette betyr at deponiområder, områder for nydyrking,
dyrka områder og skog mv. eies av andre enn Bane NOR. Dette gjelder også i tilfeller der arealene
midlertidig er tatt i bruk/berørt i forbindelse med utbyggingen av jernbaneprosjektet – som f.eks.
ved oppdyrking av et område eller oppfylling av et deponiområde.

9.3

Eierskap til deponiområder

Områder som benyttes til plassering av overskuddsmasser erverves som hovedregel ikke av Bane
NOR. Her inngår Bane NOR avtale med grunneier om å lagre masser permanent. Eierskapet vil
som oftest være hos grunneier etter tiltaket.

9.4

Eierskap til områder for oppdyrking

Bane NOR skal i utgangspunktet ikke eie dyrka eller dyrkbar mark. Områdene som kan være
aktuelle å dyrke opp, eies i dag ikke av Bane NOR (med unntak av eksisterende bane) og skal
heller ikke erverves av Bane NOR. Eksisterende jernbanetrasé eies av Bane NOR. Dersom det blir
aktuelt med oppdyrking av dette arealet, er det naturlig å tenke seg avhending til tilgrensede
eiendommer. Dersom eiere av tilgrensende eiendommer ikke ønsker å motta slikt areal, kan det
være aktuelt med jordskifte for å endre eiendomsforholdene slik at arealet havner hos grunneier
som ønsker dette.

9.5

Jordskifte og kjøp og salg

Jordskifte i tradisjonell forstand, betyr bytte av jord mellom eiendommer – også kalt makeskifte.
Dette er et hensiktsmessig virkemiddel som ofte benyttes for å avbøte på arronderingsulemper i
jordbruket som følge av et samferdselstiltak. Et typisk eksempel er der hvor et dyrket område blir
delt av en vei eller jernbane. Ved å bytte jord mellom to, eller flere eiendommer, kan en grunneier
få samlet sine arealer på én side av tiltaket. På den måten trenger ikke grunneier å bruke tid på å
krysse veien/jernbanen, og det er heller ikke behov for å bygge en kryssing. I forbindelse med
oppdyrking av nye områder, kan jordskifte være et aktuelt virkemiddel for å ordne
eiendomsforholdene. F.eks. kan det tenkes at et oppdyrkingsområde strekker seg over flere
eiendommer. Et jordskifte kan få samlet dette arealet til én eiendom. Videre kan det tenkes at det
oppdyrkede arealet byttes mot annet skogsareal dersom eier av det oppdyrkede arealet ikke
ønsker å eie dyrka mark.
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