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1 Innledning
Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet for Dovrebanen på strekningen Espa – Sørli 18.03.2015.
Myndigheter, offentlige etater, organisasjoner, næringsliv, berørte og grunneiere ble varslet gjennom nettside,
annonser og brev.
Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 07.03.2016 – 22.04.2016.
I dette dokumentet er uttalelsene til de ulike prosessene blitt oppsummert og kommentert.
Kapittel 2 tar for seg uttalelsene ved offentlig ettersyn. I kapittel 3 er uttalelsene fra varsel om planoppstart
kommentert.
Planområdet ble etter varsel om planoppstart endret og utvidet ved Espa. I forbindelse med dette ble det utsendt
et nytt varsel. Uttalelsene fra dette er oppsummert og kommenter i kapittel 3.4.
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2 Oppsummering av uttalelser ved høring og offentlig
ettersyn
Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 07.03.2016 – 22.04.2016.
Uttalelsene til planforslaget er her sammenstilt og kommentert. Det er skilt på myndigheter og offentlige etater
og organisasjoner og private.
Kommentarene er i utgangspunktet Jernbaneverkets, men de er drøftet med kommunen.

2.1 Oversikt over merknader
2.1.1 Myndigheter og offentlige etater
Uttalelse fra
A Hedmark fylkeskommune
B Mattilsynet
C Direktoratet for mineralforvaltning
D Hedmarken landbrukskontor
E Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen
F NVE
G Fylkesmannen i Hedmark
H Statens vegvesen Region øst

Datert
15.05.2016
15.03.2016
19.04.2016
18.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
21.04.2016

2.1.2 Organisasjoner og private
Uttalelse fra
1 Espa båtforening v/Ansgar Gaasø
2 Hamar Seilforening v/Knut Fougner
3 Tangen Vel v/leder Finn Juell-Knudsen
4 Grunneiere langs fv. 204, Vardebergvegen
5 Jernsætervangen Vel v/Anne E. Stensberg
6 Sørliterminalen Stange AS v/ Roy Holth og Hamar Pukk og Grus AS v/ Rune T. Lund
7 Intratech eiendom v/Lars-Egil Østli og Kristoffer Hoel
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver v/Odd Henning Stuen
Naturvernforbundet Hamar og omegn v/Espen Langebraaten
Arne Bamer
Gunhild Dæhli
Anne-Margarethe og Arne Godager
Berit Ottestad Pettersen
Frank Østby
Kristen Olav Riddervold
Kai Olav Grøndahl
Marit Kersti Olsen
Karin O. og Halvor Onshus
Kate A. B. Johansen
Toril og Asbjørn Hellene
Trond Vangen
John Randen
Kjerstin Iren og Thor Berntsen
Stig Erik Nordnes
Marte Reier

Datert
19.04.2016
12.04.2016
12.04.2016
11.04.2016
15.04.2016
19.04.2016
07 og
22.03.2016
07.03.2016
11.03.2016
07.03.2016
05.04.2016
05.04.2016
05.04.2016
29.03.2016
04.04.2016
07.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
15.04.2016
17.04.2016
16.04.2016
17.04.2016
18.04.2016
18.04.2016
17.04.2016

26

Tor Andreas Myhre og Kåre Magne Nilsen

19.04.2016
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Bodil Sørli, Anne og Trond Ekre, Asbjørn Johannessen og Elisabeth Snekkersveen
Donna H. Hagen
Kari E. D. Solli
Janet Ørbæk
Grunneierlaget v/ Nils A. Vasaasen
Nils Ringnes, Helset
Stein Ingar Hårstad
Ola Hougsrud
Amund Oustad
Bjørn Terje Falldalen
Marit Røise Håkensen
Sameie Kolomovegene SA v/Ole Maagaard
Brenntjern senkningslag
Stange utmarkslag
Randi Wolden Østbakk og Stein Østbakk
Hamar og Hedemarken Turistforening, HHT
Bård-Tore Brovold og Camilla M Nilsen
Karin og Reidar Bye
Vidar Brenne
Edvard og Per Olav Silviken
Eli Lunde
Thomas Bråthen
Viggo Enger
Stenseth vannverk
Fortidsminneforeningen, Hedmarken lokallag
Espa vel v/Inger Sleppen
Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus
Stange landbruksråd
Stange FrP
Stange Venstre
Opplysningsvesenets fond

19.04.2016
20.04.2016
27.03.2016
20.04.2016
20.04.2016
22.04.2016
22.04.2016
22.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
20.04.2016
22.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
18.04.2016
20.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
13.04.2016
18.04.2016
15.04.2016
22.04.2016
21.04.2016
17.04.2016
16.04.2016
22.04.2016
udatert
01.04.2016

2.2 Hovedtrekk i uttalelsene
De innkomne merknadene viser at prosjektet er godt forankret, og akseptert, hos berørte myndigheter. Blant
grunneiere, privatpersoner for øvrig og organisasjoner er det et stort engasjement. Dette er verdifullt, spesielt
fordi en får problemstillinger på bordet før anleggsstart og derved kan følge opp i forkant. Blant de private
innspillene går de fleste på mulige konflikter med brønner på egen eiendom og drikkevannskilden Mjøsa,
støypåvirkning og atkomstforholdene i drifts- og anleggsfasen, gjenbruk av eksisterende bane samt
erstatningsspørsmål og mulighet for makeskifte eller innløsning. Flere uttalelser er også knyttet til mulighet for
etablering av nytt VA-anlegg langs ny atkomst til stasjonen på Tangen og muligheten for eventuelt å overta
anleggsveger som permanente driftsveger for landbruk etter at anlegget er ferdigstilt. Det har også kommet flere
uttalelser om støypåvirkningen fra jernbanebrua over Tangenvika.
De regionale myndigheter har gitt en rekke planfaglige innspill, blant annet om presiseringer i plankart og
bestemmelser. Det er også stilt spesifikke krav til blant annet teknisk utforming av fylkeskommunale veger. Det
er gitt en rekke innspill til disponering av og tilbakeføring til landbruksarealer der løsninger for framtidig drift
også er beskrevet. Videre er det knyttet kommentarer til Mjøsa som drikkevannskilde, konflikter med registrerte
kulturminner, og søknadsplikt til Fylkesmannen ved behov for mudringsarbeider i Mjøsa.
Alle innkomne merknader til planforslaget er kommentert under.
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2.3 Gjennomgående problemstillinger
I oppstillingen under er det kommentert punkter som går igjen i flere av merknadene. Det er i kommentarfeltet i
dokumentet henvist til det gjeldende punktet under.

I.

Kongspartbekken
Kongspartbekken – også kalt Brenntjernbekken – er i planforslaget forutsatt åpnet der den er lukket i
dag og rensket nedstrøms for å sikre god avrenningskapasitet fra området vest for ny jernbanefylling
ved Brenntjern. Grunneiere og landbruksorganisasjoner ønsker at bekken skal lukkes fram til
undergangen ved Helsetvegen, og framhever flere fordeler ved dette.
Det er etter høringsfasen vurdert to alternativ for lukking av bekken over lengre strekninger; en i dagens
bekk og en mer direkteført variant noe lengre sør i området. Merkostnaden ved en slik lukking vil ligge
i størrelsesorden 5-10 millioner. Nytten for landbruket i form av redusert arealbeslag og mulighet for
oppdyrking er begrenset.
Lukking av Kongspartbekken over lengre strekninger, evt omlegging i rør, er ikke ønskelig ut fra
prinsippene i vannressursloven. Lukking over lengre strekninger er heller ikke gunstig med tanke på
tilsyn og vedlikehold, og vil kunne være en flombarriere pga kapasitetsproblem. Tiltakshaver er klar
over de fordelene lukking vil ha for landbruket, og at det vil bli en relativt dyp grøft. Det vil være
aktuelt å sikre grøften med gjerder, og tilrettelegge bedre for drift. Forbindelsen mellom jordene på hver
side av bekken/kanalen foreslås ivaretatt med ny driftsveg over kulvertgjennomføringen i
jernbanefyllingen. Jernbaneverket anbefaler at planforslaget opprettholdes.

II.

Servicetilbud ved nye Tangen stasjon
Både myndigheter, organisasjoner og privatpersoner påpeker behov for toalett og bedre ventefasiliteter
ved stasjonen. Servicenivå på stasjoner er definert i JBVs veileder. Det er etter denne ikke aktuelt med
toalett på Tangen stasjon. Kun knutepunktstasjoner (eksempelvis Oslo S og Hamar) har toalettfasiliteter
som del av stasjonsanlegget. Ladestasjon for el-bil vil bli vurdert etablert. Det vil bli etablert
sykkelparkering i tilknytning til parkering på østsiden av sporet. Det er avsatt areal til evt. å etablere
dette senere på vestsiden. Publikumsområdene på stasjonen vil bli belyst.

III.

Drikkevannforsyning
Mange grunneiere er opptatt av at deres private drikkevannskilder kan bli påvirket av anlegget. Private
anlegg vil bli registrert i forkant av anleggsarbeidet. Det vil bli tatt vannprøver før, under og etter
anlegg for kartlegging av vannkvalitet. JBV vil ha en beredskap, (vanntanker evt borebrønner), til å
gjennomføre strakstiltak hvis noen mister vanntilførselen sin. Eventuelle skader på
drikkevannsforsyningen vil bli erstattet.
Når det gjelder eventuell vannforsyning i Helsetvegen og Kongspartvegen, vil JBV ta saken videre til
Stange kommune. JBV bekoster ikke påkobling til kommunalt vannanlegg.

IV.

Støy
Støybelastning, både i anleggsfasen og permanent, opptar mange grunneiere og naboer. Både konkrete
strekninger, først og fremst Espa/Tangenvika bru, hvordan spørsmål om lokale tiltak skal følges opp, og
anleggsstøy er gjennomgangstema.
a.

Tangenvika bru
Flere uttalelser bemerker at støypåvirkning fra Tangenvika bru er endret fra forrige
reguleringsplan, som kun omfattet de første meterne ut fra Espa. Det framheves også at denne
tidligere er vist med skjerm. Det som kan ha vært oppfattet som støyskjerm, er en betongkant
med rekkverk. Brua vil ikke bli etablert med noen form for støyskjerm, da dette vil øke
investeringskostnaden betydelig.
Støysonekartene er noe endret siden vedtatt plan for Fellesprosjektet. Dette skyldes at
beregningene er utført med større trafikk, høyere hastighet og lengre beregningsperiode.
Skjerm vil i liten grad redusere støybelastningen for boliger og fritidsboliger (4-5 enheter) og
lokale støytiltak for disse er vurdert som en bedre løsning.

b.

Lokale tiltak
Vurdering av behovet for mulige skjermingstiltak ved enkeltbygg er gjennomført som
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beregninger, ut fra Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T1442/2012. Støy vurderes for:
 Utendørsstøy ved fritidseiendommer
 Innendørs- og utendørsstøy ved boliger
 Områder som i kommuneplanen er definert som stille områder
De eiendommen som er utsatt for støybelastning over grenseverdien på 58 dB, er markert med
rød prikk i plankartene, og listet opp i planbeskrivelsen. Før anleggsstart vil det bli foretatt en
befaring på disse eiendommene for å finne ut om bygningen er konstruert slik at innendørs
støynivå er akseptabelt samt lokalisering av uteoppholdsplass. Med bakgrunn i disse
registreringene vil det bli vurdert fysiske tiltak på bygninger og uteoppholdsareal. Dersom
nødvendig tiltak kostnadsmessig ikke står i forhold til eiendommens verdi, kan eventuelt
innløsning vurderes. Eventuelle støymålinger må foretas etter at ny bane er åpnet.
Listen over støyutsatte i planforslaget vil bli oppdatert før planen vedtas. Tiltakene vil
underlegges ordinær byggesaksbehandling og ferdigstilles innen nytt dobbeltspor tas i bruk
(antatt 2023).
c.

V.

Anleggsstøy
For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i MOP jf. tabell 4, 5 og 6 i
retningslinje T-1442 som veiledning for støy i anleggsperioder.
Støyberegninger for anleggsperioden foreligger ikke ennå, og detaljer om dette vil bli avklart
når entreprenør er på plass i 2018. Støyregelverket gir sterke føringer på maksimalt støynivå,
hvilke tidspunkt på døgnet man kan arbeide og hvilke tiltak som må gjøres.

Gamle Espa stasjonsområde
Kommunedelplan for Dovrebanen mellom Eidsvoll og Sørli ble vedtatt i Stange kommune 13.06.2007,
og godkjent i Miljøverndepartementet 24.02.2009. I departementets vedtak heter det blant annet at
etterfølgende reguleringsplaner skal fastsette krav om avbøtende tiltak. Det skal sikres god atkomst til
og opparbeiding av strandsonen for allmennheten.
Reguleringsplan for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ble vedtatt 03.11.2009. Planen åpner for at det kan
opparbeides badeplass og båtutsettingsplass innenfor friområdet på Espa stasjon. Intensjonene fra denne
planen er videreført i planforslaget. O-tegningen UEH 30-O-57026-02B som følger planforslaget legges
til grunn for opparbeidelse av friområdene ved Espa stasjon. I reguleringsplanen presiseres det at
området skal være tilgjengelig for allmennheten. Det er grunn til å minne om at arealet ikke vil bli
tilgjengelig til formålet (friområde) før det nye dobbeltsporet er tatt i bruk. Framtidig eierskap må
avklares før den tid.
Det er tidligere vurdert etablering av båthavn med molo i tilknytning til friområdet. Dette er ikke aktuelt
pga dybdeforholdene på stedet. Eksisterende brygger vil bli forsøkt ivaretatt, og evt. reetablert med
tilnærmet samme standard som i dag.
Flere ønsker at banevokterboligen skal bevares. Dersom ingen kan overta eierskapet til denne innen
anleggsstart, vil den som planforslaget viser bli revet. Uthusene må uansett rives av hensyn til
anleggsgjennomføringen.

VI.

Nedlagt banegrunn
Flere er opptatt av hvordan nedlagt bane/banegrunn skal disponeres. Etterbruk av nedlagt bane og tiltak
i den forbindelse inngår ikke i reguleringsplanen. Prinsippene for avvikling og avhending avklares
gjennom en egen avtale mellom Stange kommune og JBV.

VII.

Rystelser og setningsskader
Mange er opptatt av mulige rystelser og i den forbindelse skader på bygninger under anleggsarbeidene.
Geoteknikere vil vurdere hvilke bygninger som kan bli berørt av rystelser fra sprengninger og setninger
som følge av endringer i grunnvannsstand. Disse vil bli befart før anleggsstart, og dokumentert. Det vil
bli utplassert teknisk utstyr for å måle rystelser og setninger. Skader forårsaket av anlegget vil bli
erstattet.
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VIII.

Informasjon
Informasjon til beboere vil bli gitt løpende til berørte, enten ved direkte kontakt, nyhetsbrev, nabomøter
eller via Jernbaneverkets hjemmesider.

IX.

Landbruksveger
Det har kommet flere innspill som tar til orde for at anleggsveger kan tilbakeføres til grunneierne og
benyttes som atkomstveger eller landbruksveger på strekningen mellom Furnesodden og fram til teknisk
bygg nord for nye Tangen stasjon på østsiden av ny bane.
Jernbaneverket fremmer følgende forslag i endelig planutkast:
- På strekningen Furnesodden til Furnesbakken, delstrekning 1 i skissen under, opprettholdes
planforslaget med mindre justering av kryssutforming ved Furnesbakken.
- Mellom Furnesbakken og ny undergang ved Helset, delstrekning 2 i skissen under, tilbakeføres
anleggsvegen til landbruksveg. Planen er justert på dette punktet.
- Mellom Helset og Helsetgrenda, delstrekning 3 i skissen under, vil det gjennom egen, påfølgende
planprosess søkes å etablere ny atkomstveg, delvis i eksisterende veg og delvis i planlagte anleggsveg.
- Fra Helsetgrenda til stasjonsområdet, delstrekning 4 i skissen under, vil det å benytte anleggsvegen
som framtidig atkomst innebære større inngrep i landbruksarealene samt at løsningen vil få dårlig
geometri på grunn av store høydeforskjeller. Jernbaneverket anbefaler ikke at planforslaget endres på
denne strekningen.
- Nord for stasjonen er det av sikkerhetsmessige årsaker ikke aktuelt å kombinere Jernbaneverkets
atkomst med private veger. Planforslaget opprettholdes på denne strekningen.
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2.4 Oppsummering og kommentarer etter offentlig ettersyn
2.4.1 Myndigheter og offentlige etater
A Hedmark fylkeskommune

Oppsummering av merknader
Berørte områder er godt belyst og ivaretatt i
planarbeidet. Flere runder i regionalt planforum har
bidratt til god kjennskap til prosjektet før offentlig
ettersyn av planforslaget. Fylkesdirektøren vil
imøtese at senere prosjekter også meldes inn til
regional planforum.
Ut i fra regionalt planforum 10.02.2016 ble det
oppfattet at avtalen omkring etterbruk av nedlagt
jernbanestrekning mellom Espa og Sørli skulle legges
ut til høring samtidig med planforslaget.
Fylkesdirektøren anser denne avtalen som svært
viktig med tanke på etterbruk og hva dette har å si for
Stange kommune. En hadde derfor gjerne sett at
avtalen var en del av materialet som ble sendt på
offentlig ettersyn. Fylkesdirektøren forutsetter at
avtalen legges ut til høring, slik at det sikres en åpen
prosess hvor offentligheten får mulighet til å
medvirke.
Anser det som svært positivt at redegjørelsen for
eventuelle konsekvenser ved endring av traséen er
godt ivaretatt og innarbeidet i det foreliggende
planforslaget.
Planarbeidet skulle sikre gode løsninger som skulle
ivareta blant annet landskapsbildet, nærmiljø,
friluftsliv, nærområder, grendesamfunn, leke- og
grøntarealer, overvann, eksisterende og fremtidig
bebyggelse, naturmiljø og naturressurser. Dette
ansees å være godt ivaretatt i planarbeidet. Det
samme gjelder for anleggsperioden og driftsperioden
og deres påvirkning på omgivelsene.
Det er nasjonal politikk at flere reiser skal gjøres til
fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Stasjonen
på Tangen er å anse som en viktig del av
kollektivtilbudet, og det er derfor viktig at det er godt
tilrettelagt. 300 parkeringsplasser er avsatt ved den
nye stasjonen, noe som tyder på at man ser for seg en
kraftig økning i antallet brukere av jernbanen. Det er
derfor viktig at Jernbaneverket tar høyde for dette og
ser på blant annet behovet for toaletter.
Det blir anbefalt at man ser på tilbudet til sykkel. En
viktig forutsetning for sykkelbruk er gode
parkeringsmuligheter og at det blir avsatt areal til
dette, samt bestemmelser knyttet til formålet.
Gode sykkelparkeringsmuligheter og toaletter vil
etter Fylkesdirektørens vurdering kunne bidra til økt
samfunnsnytte av tiltaket.
I forbindelse med kryssing av vilt under jernbanen
den denne krysser fv. 222 er det vanskelig å se for

Kommentarer
Tas til etterretning

Tas til etterretning

Tas til orientering

Se kap 1.3, pkt. II.

Eventuelle trafikktekniske tiltak eller behov for
belysningsanlegg må tas opp med vegeier.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

seg andre løsninger for denne kryssingen, og det er
derfor viktig at det legges vekt på avbøtende tiltak.
Av tiltak som bør vurderes er; ekstra skilting,
belysning, jevnlig vegetasjonsrydding og evt.
redusert fart på fv. 222 dersom forholdene skulle tilsi
det. Fylkesdirektøren har ingen merknader til de
andre krysningspunktene.
Imøteser en dialog om tiltak som angår omlegging og
etablering av nye kulverter i forkant av
tiltaksgjennomføring.
Fylkesdirektøren gjør også oppmerksom på at tiltak
som skal utføres i vassdrag skal omsøkes etter
forskrift om fysisk tiltak i vassdrag, og at søknaden
skal sendes til Hedmark fylkeskommune.
Fylkesdirektøren legger til grunn at det vil være en
dialog mellom tiltakshaver og kulturminnemyndighet
rundt avbøtende tiltak i antikvarens rapport fra
Hedmark fylkeskommune fra 2012.
Hensynet til nyere tids kulturminner og kulturmiljø
bør være nedfelt i bestemmelsene.
Kunstnerhjemmet Fredheim på Tange er ikke tatt
med i Hedmark fylkeskommunes rapports oversikt
over berørte kulturminner, pga den daværende
plangrensen. I forbindelse med dette bør det tas
særlig hensyn ved plassering og utforming av ny
rundkjøring.
En justering av plangrensen kan muliggjøre en bedre
helhetsløsning, som også kan omfatte flytting av
gang- og sykkelveg og reetablering av hagen med
steingjerdet mot vegen.
I området Mosebekken/Brenne vil spor etter en grend
med mindre husmannsplasser bli sterkt berørt av
tiltaket. Denne typen kulturmiljø er sterkt omtalt i
gjeldende fylkesdelplan for kulturminner, bør
dokumenteres, fortrinnsvis med arkeologisk
utgraving av en av plassene.
Pilegrimsleden er ivaretatt i planen, og det legges til
grunn at den i minst mulig grad må flyttes fra
eksisterende trasé. Graving i vegtraséen bør
overvåkes og vurderes registrert av arkeolog.
Planforslaget er i konflikt med 26 automatisk fredete
kulturminner.
Riksantikvaren finner at detaljreguleringsplan for
dobbeltspor Espa-Sørli i Stange kommune kan
godkjennes under forutsetning av at det foretas en
arkeologisk utgraving av et utvalg av de berørte
kulturminnene før tiltaket etter planen realiseres. I
henhold til § 10 skal arkeologiske utgraving bekostes
av tiltakshaver.
Vedtak om omfang av den arkeologiske utgravningen
kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt.
Arkeologiske utgravinger kan normalt bare la seg
gjennomføre i sommerhalvåret. Tiltakshaver må ta
hensyn til dette i sin planlegging.
Tiltakshaver må varsle Hedmark fylkeskommune i
god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes
realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om
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Tas til orientering.

Tas til orientering.

Omfang av konflikt med nyere tids kulturminner er
svært lite.
Gang- og sykkelvegen er av nyere dato og planen ble
i sin tid regulert slik tiltaket nå framstår. En
eventuelle ombygging av den delen av gang- og
sykkelvegnettet som ikke berøres av tiltaket må
eventuelt initieres av vegeier.

Tiltaket er ikke i berøring med de enkelte bygningene
og i liten grad med de aktuelle eiendommene.

Vil bli vurdert.

Nødvendige arkeologiske undersøkelser iverksettes
etter nærmere avtale med Hedmark fylkeskommunes
kulturminneavdeling.

Tidspunkt for utgraving avtales med Hedmark
fylkeskommune.

Tidspunkt for utgraving avtales med Hedmark
fylkeskommune.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

omfanget av den arkeologiske utgravingen. Dette
vedtaket vil kunne påklages i medhold av
forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Alle omsøkte kulturminner skal merkes i plankartet
som Bestemmelsesområder og gis fortløpende
nummer. Dette er ikke gjort for 10 av de 26
kulturminnene. Dette må rettes på endelig plankart.
Kulturminner id 151634 (#102) er for liten. Dette må
rettes. Riktig avgrensning kan hentes fra Askeladden,
eller oversendes fra fylkeskommunen.
Enkelte kulturminner hadde doble føringer i
Askeladden. Dette er rettet, men konsekvensen av det
er at enkelte av id-numrene i plankartet ikke stemmer
med Askeladden. Dette må korrigeres.
Kullgrop 151501 har fått bevaringsskravur i
plankartet. Fylkeskommunen er åpen for at det ikke
er hensiktsmessig med bevaring i dette tilfellet. Det
antas at bevaringsskravuren er påført ved en feil. Det
samme gjelder kullmile 151556, men den er ikke
automatisk fredet og er derfor ikke en del av
Riksantikvarens behandling.
I reguleringsplanens fellesbestemmelser skal det tas
inn et punkt med en bestemmelse om
- Hvilke automatisk fredete kulturminner det
skal foretas en arkeologisk utgravning av før
iverksetting av tiltak.
- Hvilke automatisk fredete kulturminner som
kan fjernes uten vilkår om arkeologisk
utgravninger.
- Det skal tas kontakt med Hedmark
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den
arkeologiske utgravningen kan utredes.
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Utstrekning av id 151634 rettes jf. geometri datert
11.05.2016 i Askeladden.
Det er sjekket at alle omsøkte kulturminner er
markert i plankartet som bestemmelsesområder, og at
kulturminnene er nummerert og stemmer med teksten
i bestemmelsene.

Doble føringer av enkelte Id-nummer er nå rettet opp
i Askeladden, og plankartet er korrigert i samsvar
med dette.
Bevaringsskravur er erstattet med
bestemmelsesområde på lok. 151501.

Tas inn i bestemmelsene.

B Mattilsynet

Oppsummering av merknader
Fra Miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen: «3.5.3
Tilstand og problemstillinger»:
Det er hovedsakelig jord- og skogressurser som blir
berørt ved dette tiltaket. I tillegg er vannressurser og
da hovedsakelig private grunnvannsbrønner og
grunnvann som drikkevannsressurs vurdert. Det er
ingen overflatekilder/-vann innenfor planområdet.»
Kan dette forstås slik at dere har vurdert at Mjøsa
ikke benyttes som drikkevannskilde?

Kommentarer
Prosjektet er kjent med at Mjøsa er
drikkevannsforsyning for mange kommuner.
Skaberudgrenda nord for Espa har blant annet
vanninntak nord for planlagt jernbanebru for seks
husstander. Dette framkommer ikke tydelig i
plandokumentene og vil bli rettet opp i. Aktuelle
tiltak er prøvetaking før anleggsstart og beredskap for
alternativ drikkevannsforsyning, dvs som for
grunnvannsbrønner.
Se kap 1.3, pkt. III.

C Direktoratet for mineralforvaltning

Oppsummering av merknader
Kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i
berøring med andre registrerte mineralressurser enn
Sørli massetak. DMF har derfor ingen merknader til
reguleringsplanforslaget.

Kommentarer
Tas til orientering.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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D Hedmarken landbrukskontor

Oppsummering av merknader
Jordvern og massedisponering:
Det foreslås å skjerpe kravet i MOP til å kreve
inngjerding av matjord.

Kommentarer

Deponiområdene sør for Furnesbakken og vest for
Stensrudkroken bør legges til rette for oppdyrking,
dersom det er nok egnete masser og grunneierne
ønsker det.

Reguleringsplanen ivaretar dette, legger ikke
begrensninger for at grunneier i seinere tid kan dyrke
det opp. Matjord disponeres primært til forbedring på
de berørte gårdsbruk.

Det foreslås at midlertidig massedeponier skal legges
til områder for permanent masselagring.

Dette er et for strengt krav; vil medføre betydelig økt
massetransport.

Det etterlyses informasjon om hvor/hvordan stubber
skal håndteres.

To løsninger. Flise det opp og inngår i toppdekket,
eller levere det til mottak.

Etaten forutsetter at kvalitetskrav som gitt i MOP blir
fulgt.
Drenering og hydrologi:
Det foreslås rør med diameter 1600 mm for
Kongspartbekken fra utløp kulvert under jernbanen
til der bekken krysser Helsetvegen. Det påpekes flere
fordeler for landbruket og naboer.
Transport/vegsystem:
Det foreslås i alt åtte snuplasser etter vegklasse III for
tømmertransport og landbruksmaskiner ved drifts-/
landbruksveger.

Tas til etterretning.

Anleggsveg fra nye Tangen st. og til ny jernbanebru
bør vurderes beholdt.

Imøtekommes delvis. Se kap 1.3, pkt. IX

Anleggsveg nordover fra nye Tangen st. til km 101,7
bør holde kravene til landbruksveg og avsluttes med
snuplass.

Dette er en driftsveg for JBV, av sikkerhetsmessige
grunner skal den ikke åpnes for allmenn ferdsel.

Dagens jernbaneskjæring ved bru for Nerlivegen bør
fylles igjen; ny landbruksveg i banetraseen.

Avklares i forbindelse med avhending av nedlagt
bane.

Landbruksvegen mellom ny og gammel bane nord
for Stensrudvegen må legges om og reguleres som
landbruksveg rett øst for planlagt
masselager/støyvoll.

Tas til etterretning og innarbeides i planen.

Eventuelle anleggsveger langs ny bane på
eiendommene Vik, Holte og Austad bør bli liggende,
dersom grunneierne ønsker det.
Nedlagt jernbane:
Det er svært viktig at JBV tilbakefører gammel
jernbanetrasé til landbruk, der dette er
hensiktsmessig.

Tas til etterretning.

Kap 3.5.5 om inngjerding av matjord endres fra
«vurderes» til «utføres» (eller tilsvarende).

Se kap 1.3, pkt. I.

Der reguleringsplanen regulerer driftsveg for
skogbruket legges skogsbilvegklasse III til grunn.
Dette ivaretar også mulig snuplass.

Se kap 1.3, pkt. VI.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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E Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen

Oppsummering av merknader
Etaten viser til tidligere innspill, bl a i forbindelse
med ROS-analysen. Støy, luftforurensning og
påvirkningsmulighet/dialog er viktige folkehelseaspekter i prosjektet. Etaten mener at de forutsatte
tiltakene i handlingsplan for støy i anleggsfasen,
tiltak mot luftforurensing samt dialog og varsling er
tilfredsstillende.

Kommentarer
Tas til etterretning.

F Norges vassdrags- og energidirektorat

Oppsummering av merknader
Inngrep i vassdraga og flom:
NVE mener at vann og vassdrag bør framgå
tydeligere av plankartets grunnlag.
Det anbefales en funksjonskontroll med anlagte
bekkegjennomføringer, og videre ettersyn og
vedlikehold av grøfter, stikkledninger, kulverter og
massestabilitet.

Kommentarer

NVE savner detaljtegning for Måsåbekken under
Tangenvegen/fv 222 ved Kjellsvea og under
jernbanen sør for Stensrud stasjon.

Tegning utarbeides og vedlegges planen til
behandling. Plassering og utforming av kulvert for
Måsåbekken ved ny jernbane ved Stensrud detaljeres
i byggeplan.

Detaljtegning K30-75 avviker fra figur 4-6 i
planbeskrivelsen.

Reguleringsplan gjelder. K-tegning er en
konstruksjonstegning og reguleringsplan viser også
plastring.

20 % sikkerhet for økt vannføring bør omfatte både
flom og nedbør, slik at planbestemmelsen pkt 2.6 blir
presisert til «200-års flom/200-års nedbørintensitet».
Grunnundersøkelser og områdestabilitet:
NVE forutsetter at områdestabiliteten i Tangenvika
blir dokumentert i tråd med NVEs veileder 7/2014.

Innarbeides i bestemmelsene.

Det er valgt en blåfarge på vannkontur og vannflater,
mens tegnereglene fra Kartverket anviser en gråtone.
Omtales i MOP.

Vil bli ivaretatt før byggestart.

G Fylkesmannen i Hedmark

Oppsummering av merknader
Forholdet til kommunedelplan Tangen:
Det påpekes noen avvik, og det foreslås bestemmelse
som klargjør dette.
Nye Tangen st og atkomstveg:
Fylkesmannen forventer at det gis bestemmelse om
antall P-plasser og frist for opparbeidelse. Det savnes
omtale av og bestemmelse om tilrettelegging for
sykkelparkering ved stasjonen.
Toalett og sykkelstativ ved stasjonen vil øke
attraktiviteten uten nevneverdig merkostnad og
forventes innpasset.

Kommentarer
Siste planvedtak gjelder. Særlig bestemmelse om
dette er overflødig.

Supplere/presisere bestemmelsen om bil- og sykkel-P
samt frist.
Sykkelparkering og 150 parkeringsplasser skal være
klar til ibruktakelse av nytt dobbeltspor.
De resterende plassene vil basere seg på behovet.
Se kap 1.3, pkt. II for toalettanlegg.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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Fylkesmannen tar ikke stilling til hvilket gs-alternativ
som bør velges over Vikselva, men slutter seg til at
det skal etableres før anleggsstart.
Grønnstruktur:
Bruløsningen over Måsåbekken for atkomstveg til
Tangen st ivaretar flere hensyn.
Kryssingspunktet for pilgrimsleden/Kongevegen
forutsettes etablert sammen med tiltaket for øvrig.

Tas til etterretning. Se kommentarer til Statens
vegvesen.

I planbestemmelsen for friområdet ved Espa stasjon
bør det presiseres at området skal være tilgjengelig
for allmennheten.
Støy:
Det må henvises til tabell 5 i T-1442/2012, for at
bestemmelsen om anleggsstøy skal bli entydig.
Naturmiljø:
Fylkesmannen slutter seg til valgt planløsning for
Brenntjern og forutsetninger for
anleggsgjennomføring. Det anbefales bestemmelse
om beskyttelse av eika ved Kjellsvea under
anleggsperioden.

Plankart og bestemmelser presiseres.

Fylkesmannen vil bistå i forbindelse med planlagt
flytting av solblomforekomsten.
Hydrologi og vassdrag:
Fylkesmannen har ingen merknader til foreslåtte
løsninger og forutsatte tiltak.
Masser og grunnforurensning:
Det må søkes Fylkesmannen om tillatelse til
mudring.
Dersom utfylling i Mjøsa ved nordre brukar skal skje
med annet enn stedlige masser (fjellskjæring ved
Ståttsvea), må forurensningstilstanden dokumenters.

Følges opp før anleggsstart

Viktig at det brukes siltgardin for å unngå
nedslamming.

Fyllingsfronten sikres med siltgardin.

Det er kjent to områder med forurenset grunn. Ved
evt. bygge- og gravetiltak i områdene må forurensete
masser sendes til godkjent mottak.
Jordvern og landbruk:
Fylkesmannen forutsetter at matjord også fra
banetraseen (og ikke bare midlertidige
anleggsområder) skal tas vare på. Ber om at dette tas
inn i fellesbestemmelsene (kap2). Også midlertidige
anleggsveger må omfattes av dette.

Tiltak i de to områdene vil bli unngått.

Manglende samsvar mellom kap 3.5, 3.6 og
planbestemmelsene pkt 9 bør rettes opp.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
Brua over Tangenvika kan tenkes å bli et
sabotasjemål og vel dessuten være et sårbart punkt
ved en uønsket hendelse. Konsekvenser og
risikoreduserende tiltak burde vært omtalt.
Plankart og bestemmelser:
Fylkesmannen forutsetter at plankartet er utformet i
samsvar med kart- og planforskriften.

MOP og bestemmelser samkjøres.

Er forutsatt.

Bestemmelsene suppleres (gir samsvar med MOP).

Bestemmelsen til hensynssonen suppleres.

-

Tas til etterretning.

Tas til etterretning. MOP oppdateres med temaet.

Bestemmelsene presiseres.

Punktet er behandlet i ROS-analysen.

Plankartet er iht. tegnereglene. Teknisk SOSIkontroll foretas ved innsending til kommunen.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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H Statens vegvesen Region øst

Oppsummering av merknader
Det har vært dialog mellom SVRØ, Stange kommune
og JBV for å avklare at planforslaget legges ut med
rundkjøring som krysstype mellom fv. 222 og
atkomst til Stange stasjon.
Ønsker om høyere sentraløy i rundkjøring på fv. 222.

Kommentarer
Plan utvides for å ta med hele rundkjøringen med fire
armer. Byggeplanlegging er igangsatt, se kommentar
nedenfor.

Det er tidligere pekt på trafikksikkerhetsmessige
utfordringer knyttet til myke trafikanter ved kryssing
av Vikselva.
Planforslaget ivaretar SVRØ’s innspill til
omleggingen ved Kjellsvea. Vegen må imidlertid
prosjekteres med en maksimal stigning på 7 %
Byggegrenser langs fv. 209, 204 og 222 må vises på
plankart og angis i planbestemmelsene.
Det gis innspill til tekniske føringer for atkomst til
stasjonen og omleggingen ved Kjellsvea.
Det må utarbeides byggeplan for alle tiltak som
berører fylkesveg. Planen skal godkjennes av Statens
vegvesen seksjon for utbygging i Hedmark.
SVV forutsetter et rekkefølgekrav i forbindelse med
å bygge o_SKV3 ved utvikling av boligområde i
Tangen, B4b.

Detaljerte tiltak for myke trafikanter ved kryssing av
Vikselva vil være en del av etterfølgende
byggeplanlegging.
Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Innarbeides i plandokumentene.
Løsning vurderes/justeres i byggeplanlegging.
Tas til etterretning.

Vegen blir ikke blir bygd av Jernbaneverket nå og
rekkefølgekrav bli håndtert i revisjon av overordnete
planer og før regulering av området.

2.4.2 Organisasjoner og private
1 Espa båtforening v/Ansgar Gaasø

Oppsummering av merknader
Ønsker å bli tatt med i detaljplanleggingen av
området, i og nedenfor Espa stasjon, i god tid før
anleggsstart.
Området må tilrettelegges for en fremtidig utvidelse
for aktivitet med båt.
Skadene etter flommen i august 2011 er fortsatt ikke
ryddet opp i.
Ber om at tegninger nr. UEH-30-057026 legges til
grunn for plan for området. Senest korrespondanse
02.03.2016
Ønsker at forankring av båtene flyttes minimalt, og at
området sikres for været i anleggsperioden.
Ser positivt på å bidra ved en eventuelt bevaring av
vokterboligen.
Ønsker, sammen med Espa Vel, å få til en fin plass
med dedikert plass for båter.

Kommentarer
JBV vil vurdere forslaget.

Det vil bli tilrettelagt for midlertidige båtplasser i
anleggsfasen. Etter anlegg vil plasser som blir berørt
reetableres.
Vil videreformidle beskjeden til JBVs
driftsorganisasjon.
Tas til etterretning.

Tas til etterretning.
Tas til etterretning.
Tas til etterretning.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
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2 Hamar seilforening v/Knut Fougner

Oppsummering av merknader
Begrensende faktor for seilbåteiere på Mjøsa er
seilingshøyden, som under Mjøsbrua E6 mellom
Moelv og Biri, er ca. 15 m ved normalstand.
Masthøyden er derfor tilpasset dette til flere
seilbåteiere. Ny jernbanebru over Tangevika får en
seilhøyde på 14,005 m. For å behold Tangevika som
rekreasjonsområde, turmål og nødhavn for seilbåter
på Mjøsa, ønskes en vurdering av å øke seilhøyden
ca. 1 m, eventuelt bare mellom to av pilarene.

Kommentarer
Seilingshøyder er litt over 14 m og spenn 50 mellom
søylene. Hovedseilingsløp vurderes markert med
lanterner og høydeanvisning.

3 Tangen Vel v/ leder Finn Juell-Knudsen

Oppsummering av merknader
Mener ny gang- og sykkelvegbru over Vikselva må
være klar til anleggsstart.
Ønsker bistand til riving av den nåværende gang- og
sykkelvegbrua som er lengre nede i elva ved
gapahuk. Behovet for denne vil bli borte, i tillegg er
brua farlig å ferdes på.

Kommentarer
Det er stilt krav i planens bestemmelser om at denne
skal ferdigstilles før anleggsstart ved
hovedentreprisen.
Denne gangbrua er ikke Stange kommunes ansvar,
men kommunen mener den fortsatt har en funksjon
og bør opprettholdes siden den betjener en tursti.
Dersom den er utrygg oppfordres velforeningen til å
gjøre nødvendige reparasjoner.

4 Grunneiere langs fv. 204 Vardebergveien

Oppsummering av merknader
Fv. 204 er veg med grusdekke og er i dag en stor
støvplage for beboerne langs vegen. Ved heving av
vegen vil denne støvplagen tilta betraktelig. Ønsker
fast dekke på vegen, minimum fra ny bru over
jernbane ned til fv. 222.
Ønsker utbedret krapp kurve på utsiden av
planområdet da det er svært uoversiktlig i
innerkurven her. Trafikkfarlig punkt (for barn).
Bolig på gnr. 154 bnr. 34 står på fjellgrunn med
vannforsyning fra privat borehull. Kloakk er
offentlig. Dette må tas hensyn til i forbindelse med
graving/sprenging.

Kommentarer
Etableres med fast dekke i tiltakets utstrekning.

Det ønskes maks høydeforskjell på 0,5 m fra
nåværende til ny veghøyde på eiendommen.
Trekker støyberegningene i tvil da ikke alle boliger er
avmerket for nærmere vurderinger. Forbeholder seg
retten til å kreve innløsning av boliger etter åpning av
anlegget dersom støymålinger viser høye verdier.
For eiendommene på adressene 681 og 691 vil deler
av eksisterende fv. 204 bli liggende igjen som
restarealer. Ser det som naturlig at disse overføres til
nevnte adresser vederlagsfritt slik at de kan
vedlikeholdes som grøntareal.

Forsøkes ivaretatt, om mulig, i forhold til bru over
nytt dobbeltspor.
Se kap 1.3 pkt. IV.

Tas inn i byggeplan i samarbeid med SVV.
Forutsetter at tiltaket kan gjennomføres på veggrunn.
Se kap 1.3 pkt. III.

Tas til orientering og tas med inn i
eiendomsoppmåling i samråd med SVV.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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5 Jernsætervangen Vel v/ Anne E. Stensberg, Jernsætervegen 146, 2335 Stange

Oppsummering av merknader
Er avhengig av å kunne bruke Jernsætervegen for
atkomst mellom bolig og rv. 222 under
anleggsperioden. Dette gjelder for både myke
trafikanter og bil.
Traktorer er blitt brukt til vedlikehold som har ført til
noe økning i bredde, men svake kanter.

Kommentarer
Jernsætervegen er ikke forutsett benyttet som
anleggsatkomst.

Ønsker at vegen blir utbedret før anleggsperioden, og
at beboere blir holdt informert om beslutninger som
tas.
Etterbruk av eksisterende jernbanetrase er av
interesse som sykkelveg til Tangen og Stange. I dag
må bil og syklist dele vei på en rv. 222 som er smal
og svingete.
Eventuelt kunne det tenkes at sporet blir liggende for
å ha en dressinstrekning med en smal sykkelsti på
siden.

Se kap 1.3 pkt. VIII.

Se kap 1.3 pkt. VI.

6 Sørliterminalen Stange AS v/Roy Holth og Hamar Pukk og Grus AS v/Rune T. Lund

Oppsummering av merknader
Gjør oppmerksom på at atkomsten til området er via
fv. 232, Sørlivegen, fra E6 ved Kolomoen og ber om
at atkomsten blir ivaretatt med hensyn til
trafikkavvikling.
Ønsker å bli involvert ved detaljplanlegging av
området for å kunne tilpasse den beste løsningen for
alle parter.

Kommentarer
Tas til etterretning.

7 Intratech Eiendom AS v/Kristoffer Hoel og Lars-Egil Østlie, Espavegen 484, 2338 Espa

Oppsummering av merknader
Espavegen 484 (gamle samvirkelaget for Espa) er
ikke nevnt i noen deler av reguleringsplanen. I
bygget er det næring i 1. etg. og 2 leiligheter i 2. og
3. etg. Det er ikke merket med vurdering av
støytiltak, det er ikke foretatt noen beregninger av
støy her og det er ikke tatt med bemerkninger fra
Infratech Eiendom AS i oversikten over
bemerkninger. Ved møte på Minnesund veikro ble
det bemerket at Espavegen 484 ikke var merket på
kart med støytiltak. Espavegen 484 er fortsatt ikke
tatt med i nåværende forslag til reguleringsplan.
Ber om at Espavegen 484 inngår i reguleringsplanen
med de samme forutsetninger som øvrige boliger på
Espa og at støyberegningene må foreligge.
Ber om redegjørelse for hva et midlertidig
anleggsbelte tvers over tomten innebærer.

Kommentarer
I det offentlige bygningsregisteret er bygningen
registrert som næringsbygg. Det har i ettertid blitt
gjort en ny støyberegning med bakgrunn i ny
informasjon omkring leilighetene. Utendørs beregnet
støynivå er 68 db for første etasje og 69 db for andre
etasje, forutsatt støytiltak langs jernbanen som vist i
forslaget til reguleringsplan. Eiendommen legges inn
i endelig planforslag før den oversendes kommunen
til behandling.

Midlertidig anleggsbelte er lagt på eiendommen hvis
det blir behov for å gjøre flomsikringstiltak i

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Dagens borehull for vann til Espavegen 484 befinner
seg rett under framtidig jernbanetrase.
Leietaker i 1. etg. er et automasjonsfirma som er
avhengig av fiberlinje for bredbånd. Ved flytting av
dagens telefonsentral kan ikke internettforbindelsen
brytes da de har server etc. som overvåket vann og
avløpsanlegg for kommunale og private rundt i
Norge.
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Labbelva. Nødvendige tiltak vil bli utført i samråd
med grunneier.
Se kap 1.3, pkt. III.
Håndteres av Telenor.

8 Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver v/Odd Henning Stuen

Oppsummering av merknader
Det vises til eksisterende dokumenter og
undersøkelser i forbindelse med verdier knyttet til
vann, både i Mjøsa/Tangenvika og innløpsbekker/elver.
Det har tidligere blitt stilt spørsmål om jernbanebrua
kunne ha effekt på ut- og innstrømming av vann i
Tangenvika. Dette har blitt konkludert med at
konsekvensene er små av tiltakshaver.

Kommentarer
Tas til orientering.

Tas til orientering.

9 Naturvernforbundet Hamar og omegn og grønne verdier v/Espen Langebraaten

Oppsummering av merknader
Ønsker en ekspressvei for grønn transport mellom
Espa og Tangen under den nye togbrua. Det kan
legges til rette for en direkte sykkel/gangvei som
følger togsporet hele veien i samme høydeprofil
mellom Espa og Tangen. Dette vil forkorte sykkel/gåturen Espa-Tangen med 2 km, og forenkler
vedlikeholdet for Jernbaneverket.
Bruløsningen over Tangenvika har kontinuerlig
senteravstand mellom bærende søyler på kun 50 m.
En seilbåt som krysser mot vind vil fort komme i stor
problemet med en slik løsning. En slik konstruksjon
skaper kraftig turbulens i sterk vind, og uten åpninger
med større rom er det stor fare for havari, og kan bli
en dødsfelle.
Er det vurdert annet enn motorbåttrafikk inn og ut av
vika? Er det mulig å bygge en tryggere hovedpassasje
for båttrafikk?

Kommentarer
Er verken teknisk eller kostnadsmessig
gjennomførbart. Nasjonal sykkelrute 7 kan benyttes.

Seilingshøyder er litt over 14 m og spenn 50 mellom
søylene. Hovedseilingsløp vurderes markert med
lanterner og høydeanvisning.

10 Arne Bamer

Oppsummering av merknader
Traseen må bygges for framtiden, hvilket betyr at
traseen bør kunne gi en toghastighet på 300-350
km/t. Gammeldagse løsninger nå vil bety at våre
etterkommere må gjøre alt på nytt. Om en jernbane

Kommentarer
Hastighetsprofil for IC-utbyggingen er fastlagt i
Stortingets behandling av nasjonal transportplan.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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skal overta uønsket flytrafikk må det være et hurtig
alternativ som tar passasjerene fra sted til sted.
Forlengning av Gjøvikbanen til Lillehammerområdet
vil kunne avvikle gods- og passasjertrafikk på
strekningen Oslo-Lillehammer ved problemer på
sporene på Dovrebanen mellom Oslo og
Lillehammer.

Ikke relevant problemstilling for reguleringsplan
Espa-Sørli.

11 Gunhild Dæhli, Espavegen 426, 2338 Espa

Oppsummering av merknader
Når vil jernbaneverket komme på befaring?

Hvor mye støy vil anleggsperioden generere, og
hvilke støytiltak vil bli foretatt ved for høyt støynivå?
Kan det ved bygging av bru over Tangenvika være
fare for forandring på vanntilførselen i forhold til
kvalitet og stabilitet?

Kommentarer
Befaring kan skje i løpet av høsten 2016. Berørte vil
bli kontaktet i god tid i forkant av befaring for å
avtale tidspunkt.
Se kap 1.3 pkt. IV.
Se kap 1.3 pkt. III.

12 Anne-Margrethe og Arne Godager, Stensrudkroken 95, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Ønsker fokus på luftforurensning/støv/skitt og
påfølgende behov for rengjøring ute og inne i
anleggsfasen.
Ber om redegjørelse for hvilke tiltak som er vurdert
med hensyn på støy.
Huset er etablert på sprengt fjell. Bekymret for
vibrasjoner.
Masselager vest for jernbanen er midlertidig? Også
bekymret for ekstra belastning dette vil medføre med
mye massetransport i anleggsfasen.
Ønsker informasjon i anleggsperioden.
Tiltakshaver må sørge for at det i hele
anleggsperioden sikres atkomst til boligene for
beboere og evt. nødetater. Steinsrudkroken er
blindveg.

Forventer at etablering av radiomast ved Stensrud
ikke får negative konsekvenser for bredbånd,
mobiltelefoni eller TV-signaler.
Ønsker tidsplan for etablering av ny omformer og
fjerning av dagens spor.
Ser positivt på at det etableres VA-anlegg opp til
Stensrudkroken.
Strømtilførselen krysser dagens bane. Forutsetter
stabil strømtilførsel ivaretas.
Steinsrudkroken er kommunal veg og ikke privat.
Ber om å få opplyst om ny bane passerer i samme
høydenivå som eksisterende bane.

Kommentarer
Se kap 1.3 pkt. IV og VII.

Det tillates permanent deponering av masser på
arealet, men området skal tilbakeføres til landbruk
etter oppfylling.
Se kap 1.3 pkt. VIII.
Alle atkomstveger er forutsatt opprettholdt i hele
anleggsperioden, evt med midlertidige løsninger.
Kortere stenging av atkomstveger kan allikevel
forekomme. Beboere vil da bli informert i god tid, og
vil få tilbud om alternativ overnatting som dekkes av
tiltakshaver hvis nødvendig.
Dette er JBVs interne kommunikasjonssystem.

Det pågår utredningsarbeid for plassering av ny
omformer. Se kap 1.3, pkt. VI.
Inngår ikke i prosjektet.
Prosjektet har nært samarbeid med Stange energi.
Tas til etterretning.
Ny bane ligger noe høyere enn dagens bane.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Har privat brønn. Bekymret for eventuell negativ
påvirkning på denne som en konsekvens av
anleggsarbeidet eller i ettersituasjon. Det må sørges
for tilstrekkelig avrenning til Måsåbekken slik at
overflatevann ikke renner inn i brønnen.
Ny kulvert for Måsåbekken må dimensjoneres for
flom. Vedlikehold og fjerning av beverdammer som
tetter åpninger må ivaretas i driftsfasen
Måsåbekken er viktig gytebekk for harr. Forurensing
må unngås og gytevandring sikres.
Vilttrekk langs Stensrudkroken kan kanskje til en
viss grad opprettholdes gjennom planlagt kulvert.
Framtidig bruk av eksisterende jernbane inklusive
disponering av arealene og bygningene skal
fastlegges i egen avtale mellom JBV og Stange
kommune senest ved planvedtak. Spør om arealer evt
kan tilbakeføres til opprinnelig grunneiendom. Ber
om informasjon i saksgangen knyttet til dette.
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Se kap 1.3, pkt. III.

Tas til orientering.

Tas til orientering.
Se fagrapport for vilt.
Se kap 1.3, pkt. VI og VIII.

13 Berit Ottestad Pettersen, Tangenvegen 928, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Bolig står på fjellgrunn. Har egen brønn, som mulig
blir berørt?
Hvor langt unna gårdsplassen skal det bygges?
Behov for skjermingstiltak vil bli vurdert etter hvert
jfr oversendt brev fra JBV.
Har ikke internett, og håper på informasjon pr. post,
telefon eller befaring.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. III og VII.
Ca 100 meter.
Se kap 1.3, pkt. IV.
Se kap 1.3, pkt. VIII.

14 Frank Østby

Oppsummering av merknader
Har en fyllplass som kan benyttes, på mellom
300 000 m3 og 1 000 000 m3, som ligger vest for
påtenkt trase, ca 1 km på det nærmeste.

Kommentarer
Tas til orientering.

15 Kristen Olav Riddervold, Øvre Gimlevei 1, N-2340 Løten

Oppsummering av merknader
Ønsker toalett på nye Tangen stasjon. Mange
pendlere som har behov for toalett på stasjonen.
Henviser til Vegvesenets løsninger med plassering av
toalett på rasteplasser.
Er uenig med venteskur på Tangen stasjon av enkel
utførelse. Reisende trenger ly mot vær og vind og ber
Jernbaneverket lage skur i tråd med reisendes behov.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. II.

Klimabeskyttelse utføres i henhold til JBVs
stasjonsveileder.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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16 Kai Olav Grøndahl, Stensrudkroken 87, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Eiendommen har dårlige solforhold generelt. Er
bekymret for enda dårligere solforhold på
sommerstid pga den nye støyvollen inntil
eiendommen.
Bekymret over restriksjoner som kan bli/blir pålagt
eiendommen i fremtiden, ved eventuelt tilbygg eller
fradeling av tomt til nybygg, samt de merutgiftene
dette kan medføre.
Ønsker lokale støytiltak for bedre bosituasjon, da
eiendommen ligger i en marginal overskridelse av
grenseverdien med beregnet 59 db etter tiltak i form
av støyvoll og støyskjerm.
Har erfaring med at fisk stopper opp og ikke går
videre ved lange og mørke underganger, slik som i
den fremtidige kulvert/rørgjennomgangen av
Måsåbekken. Harren har blant annet gyteplass ved en
kulp i Måsåbekken som grenser til Stensrudkroken
87. Ber om at man ser på muligheten for evt. Kunstig
lyssetting av gjennomgangen på dagtid.

Kommentarer

Byggegrense fra jernbane er satt til 30 meter.
Fradeling av tomter i området utenfor
Jernbaneverkets eiendom må tas opp med Stange
kommune.
Se kap 1.3, pkt. IV.

Kulverter og rørgjennomføringer er forutsatt utført
slik at de ikke er hindre for fiskens frie vandring, jf
laks- og innlandsfiskloven.

17 Marit Kersti Olsen, Prestmarkvegen 41, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Ble informert om rystelser ved sprengning i fjell for
ny bane. Huset på gnr. 83 bnr. 71 er støpt på fjell.
Hvor langt unna kan slike skader merkes?
Hva må gjøres før anleggsarbeidet starter?

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. VII.

Se kap 1.3, pkt. VIII.

18 Karin O. Onshus og Halvor Onshus, Kongspartvegen 4, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Hvorfor skal det ikke bygges toalett på Tangen
stasjon? Miljøforurensende?
Hvor skal anleggsvegen gå over vår eiendom?
Vegbredde?

Ny Helsetveg må legges helt inntil gammel
Kongspartveg nr. 64 og nr. 63.
Landbruksareal sør for Kongspartveg vest for
jernbanespor mot Brenntjernet må innløses, det blir
ingen atkomst dit?
Atkomst til gjenværende landbruksareal sør for
Brenntjernsbekken mot Hagalykja øst for
jernbanespor. Åpen grøft med dybde inntil 7-8 meter
vil innebære stort inngrep i dyrket mark. Hvordan
skal tdkomst til arealene sikres? Midlertidig
massedeponi på god matjord nord for Hagalykja

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. II.
Anleggsveg kan etableres innenfor de områdene i
reguleringsplanen som er avsatt til anleggsområde.
Det er opp til entreprenøren å etablere disse med
nødvendig bredde der han mener det er
formålstjenlig.
Ny veg vil bli lagt tett opp til de nevnte
eiendommene.
Atkomst vil bli via ny undergang ved stasjonen,
alternativt fra sør via ny undergang ved Helset.
Se kap 1.3, pkt. I.
Atkomst til dyrkede arealer vil bli sikret. Midlertidig
massedeponi nord for Hagalykja vil bli
istandsatt/tilbakeført til landbruk samtidig med at
anlegget er ferdigstilles, jf planbestemmelsene.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

aksepteres ikke. (Det lagt ved forslag til hvordan
dette kan løses på hele strekningen øst for jernbanen).
Vedkjenner ikke å vassjuk jord og dårlig jordkvalitet
i det beskrevne området på side 59 i
reguleringsplanforslaget. Arealet må undersøkes av
jordfaglig kompetente folk.
Fiskegjerdet eller katisse ligger nordøst for
Brenntjærnet. (Ikke nordvest som beskrevet)
Hvorfor blir ikke husene på eiendommen støyutsatt?
Hva skjer med støy dersom driftsbygninger rives.
Uteplasser er mot syd – disse vil bli støyutsatt.
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Tas til etterretning.

Sjekkes ut og evt rettes opp.
Se kap 1.3, pkt. IV.

19 Kate A. B. Johansen

Oppsummering av merknader
Viser til tidligere innsendt brev med forespørsel om å
overta/kjøpe noe av naboeiendommen –som
Jernbaneverket konfiskerte. Formål er å kunne fylle
opp – noe det ser ut til at det er planer om. Ved
kjøp/overtagelse vil formålet være å skjerme for støy
ved beplantning, som vist i forrige brev.
Er interessert i overskuddsmassene, da dette kan
brukes til utfylling av tomta nedenfor huset.

Kommentarer
Må ta stilling til dette etter at oppmåling er
gjennomført.

Tas til orientering.

20 Toril og Asbjørn Hellene, Mikkel Saxlundsveg 18, 2338 Espa

Oppsummering av merknader
Bekymret vedrørende sprengning som vil foregå rett
under huset. Huset er 100 år gammelt, og er bygget
på en ringmur som står på sandgrunn. Under
sprengninger av E6 tunnelen oppsto det store
rystelser i huset som førte til at dørene i huset går
tregt og at vanntilførselen fra brønnen har gått ned.
Mener sprengningen vil forverre situasjonen, og tror
vannet vil bli helt borte når arbeidet starter.
Bekymret for støyplager fra den ferdige
jernbanetraseen, som videre vil føre til en betydelig
verdiforringelse av eiendommen. Krever
kompensasjon for dette.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. III og VII.

Se kap 1.3, pkt. IV.

21 Trond Vangen, Pilgrimsvegen 194, 2338 Espa

Oppsummering av merknader
Ved tunnelutgangen ved Espa og ut til brua vil det bli
etablert støyskjerming. Det fremgår ikke av utkastet
til reguleringsplanen hvordan støyreduksjonen skal
være videre nordover. På Tangen samfunnshus ble
det vist en form for støyskjerm ca. 20-30 cm over
jernbaneskinnene over brua.
Det er heller ingen støyskjerming der traseen
kommer på land og videre nordover. I denne traseen
vil støy forplante seg østover. Grunnen til dette

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. IV.

Det er lagt opp til skjermingstiltak på flere
strekninger fra Tangenodden til Sørli, enten som
voller eller med skjermer. På deler av strekningen går

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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skogsbeltet som vil bli helt eller delvis avskoget pga
traseen beliggenhet. Det skulle heller ikke være noen
form for støyskjerming videre mot Sørli?
Er det tatt høyde for i støyberegningene at lyd over
vannflater forplanter seg ca. 3 ganger raskere enn hva
som er tilfelle i terreng? Beboere langs Tangenvika
vil få støyen reflektert over vannflaten.
Ber om gjennomførte støymålinger for de som vil få
denne potensielle støykilden mot huset. Støy er
uønskelig mtp sommerstid og uteliv.
Ber om skjerming mot støy i anleggsfasen både på
dag- og nattestid.
Har Mjøsa som drikkevannskilde. Bekymret for at
arbeider med ny bru vil forringe vannkvaliteten. Ber
om at dette overvåkes, før, under og etter anlegg.
Mener at konsekvensene for strømningsforholdene i
Tangenvika ikke er tilstrekkelig utredet ved
etablering av ny bru der. Mener at endringer i
strømningsforholdene kan påvirke klimaet lokalt.
Mener at kryssplassering på rv. 222 vil bli en
belastning for det planlagte boligfeltet øst for
fylkesvegen og foreslår å flytte krysset nordover.
Mener det er rasjonelt å etablere alle
parkeringsplassene ved Tangen stasjon med en gang
da området uansett skal benyttes til rigg-formål og
anleggskapasiteten finnes i området.
Etterlyser toalettanlegg ved den planlagte stasjonen.

ny jernbane også i skjæringer som vil ha dempende
effekt på spredning av støy.

Alle veier/atkomster må opprettholdes gjennom
anleggsfasen bl a for tilgang til husstander for
utrykningskjøretøy. Dette bygger opp om den
enkeltes trygghetsfølelse.

Alle atkomstveger er forutsatt opprettholdt i hele
anleggsperioden, evt med midlertidige løsninger.
Kortere stenging av atkomstveger kan allikevel
forekomme. Beboere vil da bli informert i god tid, og
vil få tilbud om alternativ overnatting som dekkes av
tiltakshaver hvis nødvendig.
Se kap 1.3, pkt. VI.

Gammel jernbanetrase skal overføres til
Pilegrimsleden. Skal delen av eks bane på oversiden
av eiendommen tilbakeføres til eiendommen. Vil evt
kreve masseutskifting

Vann blir i støyberegningene lagt inn som hard flate
som reflekterer lyd. Støykotekartene er utarbeidet
med dette som forutsetning.
Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. IV.
Se kap 1.3, pkt. III.

Etter JBVs vurdering er det usannsynlig at ny
jernbanebru kan endre strømningsforhold og
lokalklima. Jf egen rapport om hydraulikk.
Krysset er plassert i henhold til føringene i
kommunedelplan til Tangen.
Det vil bli etablert 150 p-plasser ved stasjonen.
Reguleringsplan har potensiale for 300 plasser.

Se kap 1.3, pkt. II.

22 John Randen, Kongspartvegen 51, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Ber om at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til
innkjøring til garasje og tilstrekkelig oppstillingsplass
for kjøretøy foran garasje på eiendommen
Det er privat borebrønn på eiendommen.

Kommentarer
Det legges i utgangspunktet ikke opp til inngrep i
denne eiendommen gjennom planforslaget. Atkomst
vil skje som i dag.
Se kap 1.3, pkt. III.

Ønsker dialog ved eventuell fremføring av
kommunalt vann og avløp til området, og en mulig
tilkobling av eiendom til dette.

Tas opp med Stange kommune.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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23 Kristin Iren og Thor Berntsen, Helsetveien 11, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Huset i Helsetveien 11 har en støy- og støvutsatt
terrasse, Ser for seg en støyskjerm i tomtegrensa, og
at terrassen må glasses inn, hvis den skal kunne
brukes.
Det er eget borevann på tomten som deles med nabo i
Helsetveien 9. Det vil tas omfattende prøver nå, i
tilfelle dette blir berørt under byggeperioden.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. III.

24 Stig Erik Nordnes

Oppsummering av merknader
Vil påpeke bruksretten til veien som skal omlegges, i
tiknytning til gnr. 33 bnr. 7 «Løvstad» på Espa, som
fortsetter langs grensen mellom gnr/bnr 177/1 og
33/7. Denne veien har vært i bruk siden eiendommen
«Kveldsol» (gnr/bnr 33/10) ble skilt it og tinglyst i
1919. Den vil fortsatt bli benyttet for tilgang til
«Kveldsol» (selv om eiendommen nå er slått sammen
med «Løvstad»).

Kommentarer
Tas til orientering.

25 Marte Reier, Reiersvingen 7, 1517 Moss

Oppsummering av merknader
Grunneier har spilt inn mange merknader til
planforslaget.

Kommentarer
Uttalelsen er ikke oppsummert og kommentert, da
eiendommen forutsettes innløst.

26 Tor Andreas Myhre, gnr/bnr 154/31 og Kåre Magne Nilsen gnr/bnr 154/25

Oppsummering av merknader
Eiendommen er støyutsatt, over 68 db. Langs ny trase
på østsiden er det i dag beite med blandet skog.
Ønsker at vegetasjon blir stående, da dette vil ha en
vesentlig støydempende funksjon mot eiendommene,
samt eiendommen mot øst; Prestmarkveien 24-28-3034.
Nærmere vurdering og tiltak av støy og vibrasjoner
innendørs og utendørs må foretas og utføres etter
nærmere avtale. Støykartene er noe upresise i
beregningen av støybildet.
Husene står på fjell. 154/31 merker i dag vibrasjoner
og rystelser når tog går på eksisterende bane. Dette
gjelder spesielt gods-/tømmertog, og ved bruk av
diesellokomotiv.
Ber om at eventuelle støytiltak blir satt i gang på et
tidlig stadie i anleggsperioden, da eiendommen vil bli
sterkt belastet med støy og støv pga. anleggsområdet
ved Kjellsvea bru. Eiendommen vil også bli belastet
av ny fv. 222 i området.

Kommentarer
Området det refereres til er regulert som hensynsone
bevaring naturmiljø og ifølge bestemmelsene som
følger planen tillates det ikke inngrep i dette området.
Avgrensing framgår av plankartet.

Se kap 1.3, pkt. IV og VII.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Fremtidig gang- og sykkelveg forbi eiendommene
154/17 og 154/25 bør legges mest mulig mot øst da
det er «trangt» på eiendommene i dag.
Bekkekulvert Granrud bør lages bredere/større for
mulighet for passasje for småvilt og rådyr. I området
er det i dag flere rådyrstier.

I Mosebekken ved 154/31 har det de siste 5 årene
vært flom ved mye nedbør og snøsmelting. Bekk må
renskes fra kulvert og til etter bru ved
Prestmarkveien. Rør ved brua er underdimensjonerte,
og ytterligere vann fra drenering i jernbanetraseen vil
påvirke dette.
Eiendom 154/31 er tilkoblet offentlig vannverk, men
har også en brønn som er ca 60 m dyp, som ligger
ved Mosebekken. Denne bli i dag brukt til
vanning/utebruk.
Eiendom 154/25 er tilkoblet offentlig vannverk, og
har også en brønn som bli brukt til vanning/utebruk,
og tilgang på vann fra brønn på østsiden av fv. 222.
Eiendom 154/31 har arealer som vil bli låst mot
videre utvikling og bruk i vest og mot ny
jernbanetrase. Dette bes vurdert.

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

Side 27 av 56
UEH-10-A-55335
00B
27.05.2016

Gang- og sykkelveg reguleres, men bygges ikke nå.
Slik at SVV senere kan bygge.
Bekkekulverter dimensjoneres for 200-års flomnivå +
20 %. Hyllen i Granrud bekkekulvert økes til 1
meters bredde. Viltkryssing kan for øvrig skje via
kulvert ved Haverlykja sør for Vardebergvegen og i
ny bru over fv. 222 ved Kjellsvea.
Inngår ikke i prosjektet.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Planen fastsetter en byggegrense på minimum 30
meter fra spormidt. Evt forslag om fradeling av
tomter og eiendommer må stilles til Stange
kommune.

27 Bodil Sørli, Prestmarkveien 2
Anne og Trond Ekren, Prestmarkveien 30
Asbjørn Johannessen og Elisabeth Snekkersveen, Prestmarkveien 34

Oppsummering av merknader
Eiendommene ligger innenfor støysone 59 db.
Ønsker at eksisterende blandet skog på beitet, øst for
ny jernbane, ikke blir fjernet. Området mellom
eiendommen og jernbanen vil bli åpent og uten
terrenghøyder eller annen skjerming mot støy, ved
fjerning av skog.

Kommentarer
Området det refereres til er regulert som hensynsone
bevaring naturmiljø og ifølge bestemmelsene som
følger planen tillates det ikke inngrep i dette området.
Avgrensing framgår av plankartet.
Se kap 1.3, pkt. IV.

28 Donna H. Hagen, grn/bnr 175/15

Oppsummering av merknader
Eiendommen forsynes av vann fra Skabberuddalens
vannverk, som har vannrør og –pumpe like ved
Brustrand. I tilknytning til bygging av ny bru er det
bekymringer rundt forurensning av vannet. Ønsker en
overvåkning og registrering av dette, slik at
problemer fort kan bli løst.
Ønsker bekreftelse om mottatt mail, og er åpen for
rask og konstruktiv dialog ved behov, i fremtiden.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. III.

Bekreftelse på mottatte merknader vil bli sendt ut til
alle.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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29 Kari E. D. Solli, Kongspartvegen 109, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Ønsker mulighet for å bli innløst iht.
Ekspropriasjonsloven.
Om Jernbaneverket ikke anser det som nødvendig
løse ut vedkommende, forventes en nøye redegjørelse
for hva som vil bli gjort for at det skal bli levelig på
eiendommen. Spesielt under anleggsperioden, som
vil vare til 2023, og i etterkant.
Vil anleggsarbeidet foregå nærmest døgnet rundt?
Det må vurderes om beboere i den mest aktive
byggeperioden må flytte ut. Hvem dekke i så fall
kostnadene til dette?
Eiendommen har borevann. Eier har bekymringer for
drikkevannet, og lurer på hvordan det vil bli påvirket
av anleggsarbeidet.
Ønsker en redegjørelse for når anleggsarbeidene er
ment satt i gang for området, og for hvordan
anleggsarbeidet vil berøre vedkommende og
eiendommen.
Hvilke konsekvenser/restriksjoner vil det bli vedr.
påbygg/tilbygg på tomten når jernbanesporet kommer
så nær?

Kommentarer
Tas til orientering.
Se kap 1.3, pkt. IV.

Nattarbeid vil bare skje unntaksvis, og da etter
søknad til kommunelegen og egen varsling.
Skulle det i perioder bli behov for å flytte ut beboere,
vil det for kortere perioder bli gitt tilbud om
alternativ overnatting. Utgifter til dette vil dekkes av
tiltakshaver.
Se kap 1.3, pkt. III.

Se kap 1.3, pkt. VIII.

Byggegrensen mot ny jernbane er satt til 30 meter.
For øvrig må kravene i teknisk regelverk følges ved
oppføring av nye bygg.

30 Janet K. B. Ørbæk, Helsetvegen 93 og Kongspartvegen 63, 2337 Tangen

Oppsummering av merknader
Ønsker at Jernbaneverket skal overta eiendomsretten
til Helsetvegen 93. Ønsker å avhende eiendommen
pga at den ikke blir brukt lengre, og
salgsverdi/markedsverdi blir sterkt redusert grunnet
utbygging. Et utgangspunkt for overtagelse kan være
eiendomsskatt-takstgrunnlaget.
Ønskelig å støyskjerme eiendommen separat. Aktuelt
å påkoste lydisolering av huset, blant annet pga
planlagt kjøreveg inntil tomten.
Nødvendig med befaring av tomt pga faren for
utglidning av masser. Deler av tomtegrunnen er bygd
opp av jernbanesviller i betong, og faren for
utglidning av masse i relasjon til anleggsveg og
planlagt tungtransport langs denne er overhengende.

Kommentarer
Tas til orientering.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Tas til orientering. Se kap 1.3, pkt. VIII.

31 Grunneierlaget v/ Nils A. Vasaasen, Jernbanegata 226, 2335 Stange
Oppsummering av merknader
Med hensyn til Espa-bebyggelsen, innover Tangenhalvøya og bruken av Mjøsa som rekreasjonsområde,
må brua over Tangenvika lydisoleres bedre.
Strekningen fra Helset-kulverten og nord til ny
stasjon må støydempes bedre. Det samme gjelder
Kjellsvea/Olstad/Skogen.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. IV.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Helset-kulverten som må lydisoleres bedre mot vest
Stiller spørsmål om støyberegningene for
Espaområdet, tangenvika og Kjellsvea/Olstad/Skogen
kan være riktige.
Boligene som ligger i grensesonen må ha sikkerhet i
å kunne innløse boligen i et senere tidspunkt om
målinger og påvirkning av livskvalitet tilsier dette.
Selv om det skal være innenfor tålegrensen.
Ønsker toalett på tangen stasjon, med grunnlag i
forurensning i både skolebarns lekeområde og til
boligers vannkilder.
Er risiko for forurensning fra gamle deponi
(Fabrikkomr Kongspartvegen og svillelager Espa)
konsekvensutredet på en faglig betryggende måte?
Reguleringsplanen bør inneholde pålegg som ansvar
for forsvarlig avrenning både til naboer og til Mjøsa,
også etter ferdigstilt anlegg om det kan bli uforutsette
ettervirkninger av de mange stor forskjellig
oppfyllinger av masser.
Reguleringsplanen MOP bør være mer presise på
krav til massehåndtering, plassering og volum, slik at
dette ikke blir overlatt til entreprenørleddet.
Etterlyser bedre forståelse for behovet til beboere
som må innløse hjemmet sitt, i kommunens
håndtering av nye byggesaker.
Noen beboere blir boende veldig nær jernbanen.
Tålegrensen i anleggsperioden og permanent
oppfattes å bli overskredet.
Beboere øst for nytt stasjonsområde, (Kongspartveien
og Helsetveien), er bekymret for kvaliteten på
drikkevannet fra privat vannkilde, som ligger
nedstrøms ny stasjon. At stasjonen ikke skal ha
toaletter øker bekymringene. Ønsker at utbygger skal
påta seg kostnadene med å tilkoble disse på
kommunal vannanlegg. Registrering av vannkilder
bør foretas før anleggsarbeidene starter.
Ber om at henstilling fra beboere langs
Vardebergvegen om utbedring av kurve blir ivaretatt.
Jord- og skogbrukseiere, samt andre,
ønsker/forventer konkrete beregning av areal,
mengde og oppgjørsform før anlegget igangsettes.
Forventer forståelse omkring dette hos utbygger og
myndigheter. Arealbeslaget burde vært oppgitt
allerede. Avskoging av lange smale traseer vil føre til
sårbare kanter med skader i mange år. Dette forventer
hensyntatt i oppgjørsform. Ny trase vil dele opp
landbruksarealene, må det utarbeides atkomst slik at
framtidsverdien ikke forringes til ulempe for eier.
Forventer aktivt bruk av makeskifte generelt.
Forventer at opplysninger omkring registrering av
åpne og lukkede vannveier på/fra dyrket areal og i
skog blir gitt videre internt til byggeledelse og til
entreprenørene, slik at vedrørendes vann blir faglig
utført og i nært samarbeidet med den enkelte
grunneier. Midlertidig beslag av dyrket mark vil føre
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Se kap 1.3, pkt. II.

Det forutsettes ikke inngrep i disse områdene.

Utforming av masselagere er ivaretatt gjennom Otegninger som viser omfanget. Bestemmelsene
sammen med miljøoppfølgingsprogrammet regulerer
til en viss grad krav til massenes beskaffenhet.
Tas til orientering.

Tas til orientering.

Se kap 1.3, pkt. III.

Tas inn i byggeplan i samarbeid med SVV.
Forutsetter at tiltaket kan gjennomføres på veggrunn.
Når reguleringsplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet
oversikt over arealbeslag for den enkelte grunneier.
Oppgjør og oppgjørsform vil bli i tråd med
Jernbaneverkets praksis og i samsvar med liknende
oppgjør bl a på Fellesprosjektet. Bruk av makeskifte
vil bli vurdert som en del av prosessen med
grunnervervet.

Alt kjent materiale om eksisterende vannveger vil
foreligge som underlagsmateriale for valgt
entreprenør. Det vil i konkurransegrunnlaget stilles
krav om utførelse.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

til regrøfting. Oppfylt arealer må også nygrøftes
fagmessig om det skal være fullverdig dyrket mark
Utløpsbekk fra Brenntjernet, øst for
jernbanefyllingen, bør legges i rør ned t.o.m. kryssing
av Helsetveien, med nødvendig kobling- og
inspeksjonskummer. Vannveien bør også senkes
tilstrekkelig for å dekke å dekke framtidens interesser
oppstrøms. Kommunens lanbrukskontor kan bidra
med detaljer og hensyn opp mot grunneierinteresser.
Mosebekkens stikkrenne under Prestmarkveien har
nådd kapasiteten sin ved store nedbørsmengder, og
vil etter utbygging være for liten og må skiftes ut.
Bekkens løp bør bøyes mot syd der den skal krysse
fv. 222 for å ikke flomme ut på dyrket mark øst for
veien, og for å bedre bruken og arronderingen av det
dyrkede arealet der.
Ønsker at bekkekulvert Granrud bygges med bredere
vilthylle. Bør økes fra 750 mm til 1000mm.
Ønsker at ny veg fra nytt stasjonsområde på Tangen
til anleggsområdet ved nordre ende av brua blir
overtatt av et veglag for delvis å erstatte annet
vegsystem. De berørte tar dette opp med
Jernbaneverket selv.
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Se kap 1.3, pkt. I.

Nye kulverter dimensjoneres for vassføring
tilsvarende 200 års flom + 20 %. Nevnte
gjennomføring ligger utenfor planområdet og inngår
ikke i tiltaket. Eventuell nødvendig oppgradering må
gjennomføres av grunneier/vegeier.

Gjennomføres.
Slik veg vil bli innarbeidet. Egen prosess om denne
endringen.

Nordover fra ny stasjon på Tangen ønskes det en vei
videre til kryss mellom Pilegrimsveien og traseen,
samt en snuplass her.

Dette er en driftsveg for JBV, av sikkerhetsmessige
grunner skal den ikke åpnes for allmenn ferdsel.

Vest for tømmerterminalen skal det også etableres
anleggsveg delvis i gammel vegtrasé. Denne ønskes
som framtidig skogsbilveg med forbindelse til
Smedbakken. (Se detaljer i uttalelsen)
Forutsetter at veiene blir godkjent som del av
reguleringsplanen. Vegen må minst tilfredsstille
kravene for landbruksveg kl.3. Forventer at utbygger
sørger for godkjenninger.
Forutsetter at viltkryssingene gjøres brede nok.
Det ansees som nødvendig med en viltkrysning i
nordenden av tømmerterminalområde, som er et
område med sterkt vilttrekk. Dette området ligger ca.
2 km nord for kryssingen i veien til Jernsætervangen,
og er siste praktiske mulighet for kryssing nordover.

Vil eventuelt bli tatt opp til vurdering ved
istandsetting av anleggsområdene og ved utarbeidelse
av plan videre nordover.

Imøteser en framtidig dialog om etterbruk av
eksisterende bane.
Ved nordenden av tømmerterminaler har
eiendommen Holthe tilgang til sin eiendom på
østsiden av jernbanen via planovergang med låsbare
grinder. Atkomst til arealer på østsiden er nedfelt i
avtale fra 1992 og må opprettholdes.

Se kap 1.3, pkt. VI og VIII.

Det legges ikke opp til etablering av viltkryssing i
nordre del av planområdet knyttet til denne planen.
Dette vil imidlertid tas opp til ny vurdering ved
videreføring av planene for dobbeltspor mot Stange.

Tas til orientering.

32 Nils Ringnes, Helset gnr/bnr 159/1, Stange

Oppsummering av merknader
Man bør være restriktive i forhold til å bygge på
dyrket mark.

Kommentarer

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Savner å få oppgitt hvor mye arealbeslaget utgjør for
vedkommende eiendom, og for hvilke type areal.
Vanskelig å uttale seg til arealbeslag da høyder på
skjæringer og fyllinger ikke er gitt.
Ønsker at beslaglagt mark for anleggsperioden blir
inngjerdet med sikkerhetsgjerde.
Helsetvegen vil ikke bli benyttet i anleggsperioden?
Anleggsveger er ikke inntegnet på reguleringsplanen.
For å kunne ta stilling til denne må man vite hvor
denne skal gå, samt bredden.
Forventer at eventuelle endringer eller ytterligere
beslag av mark etter vedtatt plan skjer med
Jernbaneverket, og ikke entreprenør.
Støyrapporten er vanskelig å lese, og gir flere
eiendommer liten eller ingen opplysninger om hvilke
tiltak mot støy som kan være aktuelle for den enkelte
eiendom. Det samme gjelder for anleggsperioden.
Det antas at noen boligeiendommer og
fritidseiendommer ikke vil være beboelige under
deler av anleggsperioden.
På brua over Tangevika må det støyskjerming på
begge sider langs hele.
Støyberegninge fremstår som usikre, og forstås å ikke
være beregnet i forhold til toppfarten som togene skal
ha i fremtiden.
Unødvendig støy fra brua over Tangenvika vil gi
negative konsekvenser for hele Tangensamfunnet,
samt for ferdsel på Mjøsa i Tangenvika og i
nærliggende områder. Tangenvika har et aktivt båtog badeliv, samt et marka omkring som benyttes til
rekreasjonsområde.
Langs flere strekninger går ny jernbane over fyllinger
på 14 m over dyrket mark. Dette medfører et stort
massebehov. Hvorfor legges ikke ny jernbane delvis
på broer med pæling ned i grunnfjell over disse
områdene? Ber om at dette utredes nærmere.
Serviceveg/beredskapsveg/redningsveg fra
Kongspartvegen østover mot bruenden ved
Furnesbakken må utredes og beskrives nærmere og
innlemmes i reguleringsplanen.
Helsetvegen blir eneste atkomstveg ut til broenden på
Tangenhalvøya. Det er ikke gitt nærmere beskrivelse
av dette i forslaget til reguleringsplan.
Vedkommende er derfor ikke kjent med hvor mye
denne serviceveien skal benyttes, og hva slags
kjøretøy som skal benyttes. Blir den eneste
atkomstveg vil den også være eneste rednings-/
beredskapsveg.
I nordenden av Helsetvegen går vegen gjennom et
tettbebygd område med flere små barn som bor tett
inntil veien. Veien blir daglig benyttet som lekeplass
for mindreårige barn. Det er av den grunn lite
hensiktsmessig å øke trafikken med store kjøretøy
gjennom boligområdet. Vegen tåler ikke belastning
med tyngre kjøretøy, særlig ikke om våren. Det er
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Så snart reguleringsplanen er vedtatt vil det bli
utarbeidet endelig oversikt over arealbeslag for den
enkelte grunneier.
Arealbeslag er vist med utstrekning på plankartene.
Det vil bli stilt krav til entreprenøren om sikring av
anleggsområdet.
Anleggsveg etableres parallelt med og på østsiden av
ny jernbane.
Offentlige veger vil bli benyttet. Øvrige anleggsveger
vil bli etablert innenfor arealet som er regulert til
anleggs- og riggområder.
Grunnerverv ivaretas av Jernbaneverket i sin helhet.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Planforslagets løsninger er ut fra en tekniskøkonomisk betraktning vurdert som de beste.

Slik veg vil bli innarbeidet. Egen prosess om denne
endringen.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

ikke møteplasser langs vegen og vegen kan i perioder
være stengt av kjøretøy. JBV vil måtte oppgradere
vegen til sitt formål. Dette vil mest sannsynlig føre til
ytterligere tap av dyrket mark. Helsetvegen som
beredskapsveg vil gi betydelig begrensninger for alle
som bor inntil vegen i dag
Ønsker at anleggsvegen fra teknisk bygg til
Kongspartvegen, eventuelt stasjonsområdet, blir
stående som permanent veg slik at den kan benyttes
som service-/rednings-/beredskapsveg og gårdsveg.
Gårdsvegen vil da bli ny og bedre, og man kan stenge
eksisterende gårdsveg i sørøstenden av nevnte
boligfelt.
Dette vil være et tiltak som vil få betydning for blant
annet sikkerhet for barn og myke trafikanter.
Dagens Helsetveg vil da kun bli veg for boligfeltet i
nordøstenden av vegen. Etter boligfeltet vil den bli
stengt. Som resultat av dette vil vedkommende kunne
slå sammen to jorder til ett, ved å bryte opp 500 m av
den gamle Helsetvegen fra boligfeltet til
gårdsplassen. Anleggsvegen må legges så nært inntil
ny jernbane som mulig, slik at det ikke blir tatt mer
dyrket mark enn nødvendig fra naboeiendommen
Vestgård.
Anslått avstand fra Kongspartvegen og bort til
teknisk bygg på Ringnes sin eiendom er ca 400 m.
vegbredden bør være 4,5 m som gir jordbruksveg kl.
3.
Helsetvegen går over eiendommen, forbi nr. 89, ned
til 93 og 91. Vegen ligger i en fjellskråning utenfor
dyrket mark, og er nå foreslått til å bli liggende ute på
dyrket mark, nesten hele strekningen fra korntørke til
nr. 93. Dette er unødvendig, og det bes om at man
unngår å ødelegge dyrket mark mer enn nødvendig.
Ønsker en befaring og at Jernbaneverket utreder
dette.
Kulvert til Helsetvegen 93 og 91 er planlagt å være
5,5 m bred og 4,9 m høy. Vedkommende er avhengig
av å få igjennom landbruksredskaper, tømmerbiler og
skogsmaskiner. Beitedyr må kunne ha muligheten til
å ferdes fritt gjennom kulverten da det kun er
vanning på en side av jernbanen, og at det i tillegg
kan være plass for biltrafikk.
Ved eventuell etablering av kulvert må det legges rør
med koblinger gjennom ny jernbane for fremtidig
vanning og husdyrgjødsel.
Ny jernbane vil hindre atkomst til skogen fra nord.
Ved siste avstandsregulering ble det etablert
traktorvei der hvor traseen nå går over Sørjordet på
eiendommen. Denne atkomsten må erstattes (se
fylkesmannens kommentarer i vedlegg).
Jernbaneverket har i møte 8.2.2016 foreslått en
velteplass med snuplass for tømmerbiler øst for
Helsetveien 93. Denne er ikke nevnt i
reguleringsplanen.
Det må dreneres langs hele ny jernbane og i
anleggsområdet og spesielt i tilknytning til dyrket
mark inntil ny jernbane.
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Se kap 1.3, pkt. IX.

Vegen er lagt inn på jordene for å unngå inngrep i
skråningen ned mot Mosebekken. Den skal også
erstatte deler av Kongspartvegen samtidig som den
skal sikre atkomst til utbyggingsområdene som ligger
inne i kommunedelplanen for Tangen.
Se kap 1.3, pkt. VIII.

Kulverter under jernbanen er dimensjonert for
landbruksredskap og tømmerbiler. Det antas at
trafikkmengden på Helsetvegen er så vidt beskjeden
at ferdsel med husdyr gjennom denne som vil føre til
midlertidig stopp for trafikanter vil være
uproblematisk. Etablering av eventuelle varerør
gjennom nye konstruksjoner for ivaretakelse av
eksisterende ledningstraseer vil bli gjennomført etter
nærmere avtale med grunneier.
Atkomst til skogteiger vil bli ivaretatt. Snuplass for
tømmerbiler forutsettes opparbeidet, plasseringen av
disse vil bli vurdert.

Planbestemmelsene og miljøoppfølgingsplanen gir
føringer for istandsetting av arealer som tilbakeføres
til dyrket mark.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Tilbakeført dyrket mark, etter midlertidig
anleggsområde eller masselagringsområde må
dreneres.
Dette er vag formulert i miljøoppfølgingsplanen, men
det bør presiseres at all dyrket mark som blir berørt
av anleggsarbeidet må dreneres etter at bruken er
avsluttet.
I møte 8.2.16 ble det gitt opplysninger om
salamander i dam og et oppkomme for vatning av
beitedyr. Dette er ikke registrert i reguleringsplanen.
På eiendommen er det to brønner og to borehull for
drikkevann.
Under sprengningsarbeidet i anleggsperioden gjøres
det oppmerksomhet omkring beitedyr i nærheten av
anlegget. Det beites i perioder helt inntil
anleggsområdet.
Turstinettet på Tangenhalvøya er lite nevnt i
reguleringsplanen. Det er et mangfold av godt
vedlikeholdte turstier i området. Området er daglig i
bruk.
Jakt som ressurs vil bli redusert som følge av
jernbane over halvøya.
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Det vil stilles krav til entreprenøren til utførelse.

Det er foretatt befaring på aktuell lokalitet og
konstatert funn av småsalamander. Fylling eller tiltak
som endrer hydrologien må unngås.
Se kap 1.3, pkt. III.
Entreprenøren vil få pålegg om å utarbeide
varslingsrutiner for sprengningsarbeider slik at
grunneier i god tid i forkant gjøres oppmerksom på
når disse arbeidene tenkes gjennomført.
Det legges til rett for kryssingsmuligheter ved
brufestet ved brua over Tangenvika. Denne åpningen
vil være så romslig at også vilt kan benytte denne.
Nest kryssingsmulighet vil bli ved Furnesbakken.

33 Stein Ingar Hårstad

Oppsummering av merknader
Jernbanekulverten for Skaberudbekken ved Neptun
er fra ca 1880 og er underdimensjonert. Den er i
tillegg gjenfylt av masser etter 2012-flommen. Mener
det er behov for å gjøre tiltak da forholdene endret
seg i tilknyting til E6-utbyggingen. Redd for at
fyllingen vil rase ut som følge av innsnevret
gjennomløp.

Kommentarer
Tas til orientering.

34 Ola Hougsrud, Hov gård

Oppsummering av merknader
Det er planen lagt opp til at arealene på 171/1 skal
være skogbruk. På Furnesodden er ca 13 daa dyrket
mark gjenplantet. Mener at utbygger bør legge til
rette for at matjorda kan dyrkes på nytt.

Ønsker at areal på vestsiden av banen settes i stand til
jordbruksareal. For å få til et areal med god
arrondering er det ønskelig med et makeskifte med
naboeiendommen. (kart vedlagt)
Forutsetter at matjord ved massedeponier tas til side
og lagres separat for å hindre blanding av masser.
Mener dette bør nedfelles i bestemmelsene.
Riggplassen ønskes også benyttet til jordbruksareal
etter at anlegget er sluttført. Dersom arealene ikke er

Kommentarer
Prosjektet har ikke oversikt over samlet tilgang på
matjord i anlegget. Disponering av matjord vil derfor
primært skje hos den berørte grunneier. Nevnte
område istandsettes derfor i tråd med dagens bruk.
Dette er ikke til hinder for at grunneier ved et senere
tidspunkt kan dyrke området på nytt.
Tas til orientering.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

egnet til nydyrking, er det aktuelt å benytte arealet til
annet enn skogbruk.
Det forutsettes at tømmerbiler kan benytte driftsveg
fram til teknisk hus. Dette innebærer også at det må
tilrettelegges for snuplass ved teknisk bygg og at
dette synliggjøres i plankartet.
Forutsetter at eksisterende skogsbilveger tilknyttes
nye vegforbindelser.
Øst for viltpassasjen er krysset for atkomst til
Furnesbakken tegnet som T-kryss. Mener at dette
kunne vært utformet som Y for å redusere
arealbehovet og sett i lys av de svært beskjedne
trafikkmengdene. En slik utforming vil også bygge
opp rundt kjøremønsteret.
Ønsker at anleggsvegen fra Tangen stasjon til brua
over Tangenvika overtas av veglag da denne
forventelig vil ha langt høyere standard enn dagens
veger. Ønsker at dette sikres gjennom reguleringen.
Drift og vedlikehold foreslås regulert gjennom en
privatrettslig avtale.
Under anleggsperioden skal det etableres en brygge
på Furnesodden. Ønsker å overta denne etter endt
anleggsperiode og benytte den som båtplass. Aktuell
plassering vist i kartvedlegg.
Mener at det bør etableres mer støyskjermingstiltak
på brua over Tangenvika enn planforslaget legger
opp til. Dette av hensynet til Mjøsa som
rekreasjonsområde og vilt og annet friluftsliv.
Ønsker at gammel jernbanetrase tilbakeføres til
eiendommen og at masser fra det gamle anlegget blir
fjernet. Dagens jernbanetrase er til ulempe ved at den
hindrer drenering av arealene på oversiden.
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Se kap 1.3, pkt. IX.

Vil bli tilrettelagt.
Tas til følge.

Slik veg vil bli innarbeidet. Egen prosess om denne
endringen. Eierforhold må avklares.

Tas til orientering.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. VI.

35 Amund Oustad 147/1

Oppsummering av merknader
Driftsveg langs viltgjerdet mellom Oustad og
Steinsrud stasjon må kobles til Stensrudkroken og
tilrettelegges med tømmervelte og snuplass for
tømmerbil.
Traktorveg mellom gammel og ny bane fra
Stensrudkroken og sørover er ikke inntegnet.

Kommentarer
Planforslag legger ikke opp til driftsveg her.

Traktorveg mellom gammel og ny bane fra
Stensrudkroken og nordover må kobles på
Stensrudkrokvegen
Vest for Jernsetervangen bør det reguleres inn
snuplass for tømmertransport.
Bekker og grøfter som krysser banen har stor
vassføring. Det må forhindres oppstuving av vann på
innsiden
Avskoging av meget store arealer vil medføre store
sårbare kanter med skader i mange år. Det bør tas
med i erstatningsoppgjøret.

Forbindelse til eksisterende skogsbilveger må
ivaretas.

Forbindelse til eksisterende skogsbilveger må
ivaretas.

Forbindelse til eksisterende skogsbilveger må
ivaretas.
Bekkegjennomløp dimensjoneres etter 200-års
flomnivå med en sikkerhetsmargin på ytterligere
20%.
Spørsmål om evt kompensasjon for verdiforringelse
ivaretas ved grunnervervet.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Vil ikke ha masselagring på Oustad da dette er tenkt i
et område med meget god skogsmark. Har andre
arealer som kan benyttes.
Makeskifte ved eiendommen bør vurderes.
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Planforslaget opprettholdes.

Tas til orientering.

36 Bjørn Terje Falldalen 83/27

Oppsummering av merknader
Eiendommen deles av ny bane og ønsker makeskifte.

Kommentarer
Tas til orientering.

Det må tas hensyn til støyplager i driftsfasen.

Se kap 1.3, pkt. IV.

37 Marit Røise Håkensen, Pilegrimsvegen 31, Tangen

Oppsummering av merknader
Har via Stange kommune fått opplyst at massene
over jordet på Korsødegården skal fjernes og fylle ei
fjellskjæring. Krever at massene på sin eiendom
fjernes og at JBV setter i stand arealene slik at det
kan drives jordbruk der.
For den strekningen som ikke går over dyrket mark
må skinnegang og miljøfarlig masse fjernes.
Fraskriver seg ansvaret for miljøfarlig masse som er
knyttet til nedlagt bane over sin eiendom.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. VI.

Se kap 1.3, pkt. VI.

38 Sameie Kolomovegene SA v/Ole Maagaard

Oppsummering av merknader
Nerlivegen veiforening inngår i Sameiet
Kolomovegen SA.
Nerlivegen vil krysse dobbeltsporet med ny bru
lengre vest. Dette fører til en ny og kort vegstrekning.
Slutter seg til løsningen
Det er ikke aktuelt for sameiet å ta over, eller ha noe
ansvar for den gamle brua over eksisterende
jernbane. Denne kommer utenfor regulert område.

Kommentarer
Tas til orientering
Tas til orientering

Brua over eksisterende bane må bestå fram til
gammel bane nedlegges. Dersom ingen vil overta
denne vil den bli revet. Se også kap 1.3, pkt. VI.

39 Brenntjern senkningslag v/ Halvor Onshus, Thomas Bråthen, Ole Bjarne Enger og Nils Ringnes

Oppsummering av merknader
Ber om at kulvert under jernbanefyllingen legges så
dypt at vann fra gårdsbrukene Kongsparten og Helset
dreneres ut, dvs betydelig dypere enn bekkens nivå i
dag. Uttrekk mot Mjøsa må sprenges ut og legges i
rør. Ber om at løsning utredes

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. I.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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40 Stange utmarkslag v/Kent Ove Moren

Oppsummering av merknader
Viktig at hjorteviltets vandringsruter øst-vest
ivaretas. Forslaget til reguleringsplan ivaretar
hensynet til viltpassasjer nokså godt. Viktig at
planforslaget videreføres slik det er framlagt, men
ønsker enda større bredde på kryssingspunktene.
Ønsker planforslaget supplert med en viltkryssing
nord for Tømmerterminalen ved Sørli enten som en
del av denne planen eller i neste utbyggingsparsell.
Ønsker at provisoriske anleggsveger skal inngå i et
framtidig tilbud til skog- og utmarksnæringen og at
de etableres med en standard som er egnet for
framtidig bruk.
Utmarkslaget mener at JBV må ta ansvar for fjerning
av forurensede masser i eksisterende bane når den tid
kommer. Ber videre om at terrenget som hovedregel
tilbakeføres til ordinær brukstilstand

Kommentarer
Foreslåtte viltkryssinger vil bli gjennomført i det
antall og med de dimensjoner som planforslaget
legger opp til.

Det legges ikke opp til etablering av viltkryssing i
nordre del av planområdet knyttet til denne planen.
Dette vil imidlertid tas opp til ny vurdering ved
videreføring av planene for dobbeltspor mot Stange.
Se kap 1.3, pkt. IX.

Se kap 1.3, pkt. VI.

41 Randi Wolden Østbakk og Stein Østbakk, Furnesbakken

Oppsummering av merknader
Mener at eiendommen ikke lenger kan nyttes til
rekreasjon og at verdien av eiendommen derfor
forringes. Ber om at det åpnes for å regulere inn et
framtidig areal som fritidseiendom med mulighet for
oppføring av hytte og båthus ved stranda.
Eksisterende brønn på eiendommen vil bli nedfylt av
jernbanefyllingen og må erstattes.

Kommentarer
Inngår ikke i planforslaget.

Se kap 1.3, pkt. III.

42 Hamar og Hedemarken Turistforening v/Margrethe Ruud Skjeseth

Oppsummering av merknader
HHT har ikke merkede stier som krysser ny jernbane.
Det er imidlertid viktig at kryssingsmuligheter sikres.
Omgjøring av eksisterende bane sør for Espa vil bli
en svært god tilrettelegging for aktivitet både for
lokale og besøkende.
Mener at etterbruk av eksisterende bane burde inngått
i planforslaget
Mener det er viktig at hele odden på begge sider av
Labbelva blir friområde med bruforbindelse over
elva. Det bør tilrettelegges for bruk av kajakk/kano i
dette området. Deler interessen for den gamle
banevokterboligen med Fortidsminneforeningen. Den
kan berike bruksmuligheten i området. Det bør
pålegges tiltakshaver gjennom avtale med kommunen
elelr alternativt i reguleringsbestemmelsene å bevare
området slik at skisserte bruksmuligheter i framtida
sikres. Forutsetter at Stange kommune overtar

Kommentarer
Tas til orientering
Tas til orientering

Tas til orientering
Se kap 1.3, pkt. V.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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eiendomsretten til området. Ønsker å bidra i
prosessen videre.

43 Bård-Tore Brovold og Camilla Nilsen, Tangenvegen 930

Oppsummering av merknader
Eiendommen deles i 2 og det blir ikke direkte
atkomst til østsiden. Mulighet til å drive husdyrhold
som i dag forsvinner da beitearealer forringes/mistes.
Ønsker at det vurderes etablert en undergang som kan
løse forholdet.
Atkomst til restarealer på østsiden må
planlegges/opparbeides og tinglyses.
Eiendommen har egen brønn.

Kommentarer
Tas til orientering.

Ny bane får konsekvenser for ville dyr i området. En
liten dam med amfibier blir ødelagt.

Nevnte lokalitet er undersøkt av biolog uten å finne
spor av larver, egg eller voksne amfibier ved denne
undersøkelsen. Grunneier har selv observert frosk
ved lokaliteten våren 2016.
Se kap 1.3, pkt. IV.

Bekymret for støy i anleggs- og driftsfasen.
Verditap av eiendom ved inngrep, støypåvirkning og
ødeleggelse av planter som honningproduksjonen er
avhengig av. Mister også allmenningsrett da mye av
arealet på gården forsvinner.

Tas til orientering.
Se kap 1.3, pkt. III.

Tas til orientering.

44 Kari og Reidar Bye, Helsetvn 200

Oppsummering av merknader
Ønsker å få flyttet planlagt viltkryssing 100 meter
nordover grunnet frykt for støy
Mener det bør opparbeides støyskjerm fram til
viltovergangen. Huset bør også få skjermingstiltak.
Bekymret for støy i anleggsfasen. Hva innebærer
skjerming av uteplass.
Innledningsvis ble det opplyst at eiendommen lå i gul
sone. Nå ligger den i rød. Hva skyldes dette?
Det er egen brønn/borevann tilknyttet eiendommen.

Kommentarer
Planforslaget ligger fast.

Mener at brua over Tangenvika må støyskjermes av
hensyn til båt- og friluftsliv.
Er det lagt opp til skiftarbeid og arbeider i helgene?

Se kap 1.3, pkt. IV.

Må ha tilgang til eiendommen med bil både i
anleggsfasen og i driftsfasen.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. III.

I utgangspunktet kan en forvente støyende arbeider
fra 0700 til 2300 hele uken. I følge støyretninglinjene
er det strengere krav til støy etter 1900 og på søn- og
helligdager. Støyende arbeider på natt vil bli varslet
spesielt.
Atkomstveger søkes opprettholdt i hele
anleggsperioden så langt det er mulig. Kortere
stenging av atkomstveger kan allikevel forekomme.
Beboere vil da bli informert i god tid, og vil få tilbud
om alternativ overnatting som dekkes av tiltakshaver
hvis nødvendig.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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45 Vidar Brenne, Brenne, Kongspartvegen 33/35

Oppsummering av merknader
Har privat vannkilde (kjelle). Ønsker at denne blir
registrert.
Foreløpige beregninger viser en støybelastning på
63dB. Ber om at det blir gjort tiltak for å få støyen på
et akseptabelt nivå.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. III.
Se kap 1.3, pkt. IV.

46 Edvard og Per Olav Silviken, Espavegen 472 og 474

Oppsummering av merknader
Mener at støyberegninger/forventet støysituasjon har
endret seg vesentlig siden planen for Fellesprosjektet
ble vedtatt. Relaterer dette til at betongkant som
skjerm på jernbanebrua over Tangenvika er redusert i
det nye planforslaget. Ber om at forskjellen mellom
ny og tidligere løsning synliggjøres.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. IV.

47 Eli Lunde, Kjellsvea, Tangenvegen 1005

Oppsummering av merknader
Området mellom jernbane og ny fv. 222 er aktuelt for
oppdyrking. Det må sikres atkomst til dette området,
samt skogsområde øst for ny veg,
Uttrekk fra eksisterende grøfter under jernbanen må
prioriteres.
Vil ha rett til innløsning dersom støynivået ikke kan
senkes tilfredsstillende. Støytiltak på eiendommen
må påregnes.

Kommentarer
Fram til gang- og sykkelveg etableres langs fv. 222
kan atkomst skje via sidespenn i ny bru over fv. 222.
Det blir stilt krav til å opprettholde eller utbedre
landbruksdrenering som blir skadet som en følge av
anlegget.
Tas til orientering. Se også kap 1.3, pkt. IV.

48 Thomas Bråthen, 166/1

Oppsummering av merknader
Det må sikres atkomst til landbruksarealene på hver
side av ny veg til stasjonen. Bru over Måsåbekken
må ha så store sidespenn at landbruksredskap kan
passere under.
Måsåbekken gjør en 90 graders sving der
atkomstvegen skal etableres. Bekken bør legges om
her slik at oppstuving og flom ut over jordet unngås.
Driftsveg til teknisk hus nord for stasjonen bør kunne
kombineres med skogsbilveg klasse 3. Vegen bør
kobles til Pilegrimsleden, eller at det etableres en
rundkjøring ved viltovergangen.
Pilegrimsleden benyttes til uttransport av tømmer i
dag. Dette må ivaretas i framtidig situasjon og
stigningsforholdene må tilsvare krav til skogsbilveg
klasse 3.

Kommentarer
Atkomster vil bli ivaretatt. Mulighet for passering i
sidespenn vil bli vurdert.

Det bygges bru i tre spenn over Måsåbekken med
samlet lengde ca 38 meter. Bekkens forløp vil bli
tilnærmet som i dag.
Dette er en driftsveg for JBV, av sikkerhetsmessige
grunner skal den ikke åpnes for allmenn ferdsel.

Pilgrimsleden utbedres/legges om kun i tilknytning til
etablering av viltkryssing.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Ønsker toalettbygg ved stasjonen for å unngå bruk av
omgivelsene. Det er også viktig at det etableres
søppelkasser på stasjonsområdet som tømmes
regelmessig.
Mener det bør legges VA-ledninger og fiber samtidig
med etablering av ny veg.
Uenig i plassering av ny gangbru over Vikselva. Bør
bygges ved siden av eks bru på fv. 222 og samtidig
ruste opp eksisterende bru lenger ned. Plasseringen
som er vist vil gå ut over den framtidige
flerboligetableringen som er tiltenkt området.
Ønsker at eksisterende bane blir fjernet helt over sin
eiendom slik at det blir sammenheng i boligområder
planlagt på hver side.
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Se kap 1.3, pkt. II.

Tas til orientering.
Tas til orientering.

Se kap 1.3, pkt. VI.

49 Viggo Enger, Helsetvegen 5

Oppsummering av merknader
Det er påvist dårlig vannkvalitet for beboerne i
Helsetvegen som har privat vann/brønn. Er tilsluttet
kommunalt spillvann. Frykter at anleggsarbeidet med
inngrep i vannstrenger vil føre til at problemer med
forurensing vil øke. Mener at det bør framføres
offentlig vann til området. En midlertidig løsning
med vanntank er ikke ønskelig og lite praktisk om
vinteren.
Har oppfattet at bekken fra Brenntjern til Mjøsa skal
senkes og utvides. Bør da legges i rør og gjenfylles
av sikkerhetsmessige årsaker. (Dype skjæringer)
Detaljert forslag til omlegging av
Kongspartbekken/Brennbekken
Det må etableres toalett ved ny stasjon slik at
ytterligere forurensing av vannstrenger unngås.
Det må tilrettelegges for busstransport til og fra
Tangen stasjon og slik at dette blir adskilt fra annen
trafikk. Det må også tilrettelegges for snumulighet.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. III.

Se kap 1.3, pkt. I.

Tas til orientering.
Se kap 1.3, pkt. II.
Det er i planforslaget lagt opp til busstopp langs
hovedveg på begge sider etter avkjøring til
parkeringspalssen. Bussene er ment å snu i
rundkjøring på vestsiden av nytt jernbanespor.

50 Stenseth vannverk v/Tore Larsen

Oppsummering av merknader
Har vannledninger som kan komme i konflikt med ny
veg. Dette gjelder vannforsyning til eiendommene
Kongspartvegen 59,61, 63 og 64 samt Helsetvegen 1.
Ønsker ikke påført utgifter til flytting av traseen og
ber om at det tas kontakt for påvisning.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. III.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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51 Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag v/Bjørg Eva Aasen

Oppsummering av merknader
Riving av Espa banevokterbolig ble stoppet i 2015
etter påtrykk fra Fortidsminneforeningen. Foreningen
mener den vil ha et godt potensial for allsidig bruk
langs det planlagte Mjøstråkk.
Bygningen er i relativt god stand, men det vil
iverksettes strakstiltak i høst i samarbeide med JBV’s
eiendomsavdeling.
Anleggsatkomster ved bygging av det nye anlegget
må komme i minst mulig konflikt med den
eksisterende bygningsmassen. Et av uthusene vil
sannsynligvis komme i vegen for søndre brukar.
Huset kan eventuelt erstattes etter endt anlegg og i
tråd med bevarte arkitekttegninger av bygget. Kryss i
plankartet som viser riving av boligmassen må
fjernes.
Eierforhold avklares av Mdir etter avhending i 2023.

Kommentarer

Eventuelle tiltak må gjennomføres på eget initiativ,
men betinger sportilgang/togstopp for
gjennomføring.
Se kap 1.3, pkt. V.

Tas til etterretning.

52 Espa vel v/leder Inger Sleppen

Oppsummering av merknader
Mjøstråkk må få et asfaltdekke som sikrer universell
utforming og framkommelighet for alle brukerne.

Velet ønsker å bidra i prosessen med utvikling av
stasjonsområdet på Espa.
Vedr området Espa stasjon/pumpevika:
Det må sikres god tilgang til strandsonen.
Det må opparbeides badeplass, ulike aktiviteter og
sittegrupper vil være nødvendig for å sikre en god
opplevelse
Det må etableres ny båthavn med båtslipp, brygger,
bom, molo og husrom inkl vann og kloakk.
Tilrettelegging for 75 faste båtplasser og 15
gjesteplasser. Midlertidig båtplasser i anleggsfasen
må skaffes.
Det må tilrettelegges for bruk av kajakk og kano
Det må sikres grei atkomst til begge sider av
Labbelva
En del av eksisterende skinnegang bevares med egen
dresin som kan brukes.
Det må ryddes etter flommen i 2011. Atkomst og
grøntareal må rehabiliteres.
Gamle hus må restaureres og istandsettes før
anleggsperioden for å unngå at kulturhistoriske
verdier går tapt.

Kommentarer
Stange kommune har vurdert dette og mener at et
godt grusdekke er vel så tilgjengelig som asfalt. Det
er fullt mulig å bruke rullestol, barnevogn etc, men
det ekskluderer i større grad «proffsyklister» som kan
være i konflikt med mer saktegående brukere. Asfalt
utløser også forventninger om vinterbrøyting, noe
som kommunen ikke ønsker.
Tas til orientering.

Se kap 1.3, pkt. V.

Vil videreformidle beskjeden til JBVs
driftsorganisasjon.
Se kap 1.3, pkt. V.
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Eierskap til arealet må avklares.

Tas til orientering.

Området reguleres til friområde.

Planforslaget viser friområde.

Gammelt teknisk utstyr og gjenstander fra driften må
tas vare på.
Forurenset masse på området må skiftes ut før tiltak
iverksettes.
Brua over Tangenvika må støyskjermes tilstrekkelig
med hensyn på fastboende og fritidseiendommer på
Espa.
Bolig og fritidsboligene i Espavegen, Mikkel
Saxlundsveg og Nilsbergvegen må ha høy prioritet
med hensyn på støyskjerming.
Det må sikres mot jordskredfare i Labbelva.

Tas til orientering.

Det knyttes bekymring til om vannforurensing vil
oppstå som en konsekvens av mudring i Mjøsa.
Det bør etableres langt flere parkeringsplasser ved
Tangen stasjon enn i dag da langt flere må benytte bil
til den nye stasjonen. Det bør bygges parkeringshus
med kjeller.
Det må tilrettelegges med toalettanlegg på nye
Tangen stasjon da mange har lang kjøretid før de er
ved stasjonen.
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Tas til orientering.
Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Det er foreslått tiltak langs elva i området der elva
krysser under ny jernbanebru.
Fyllingsfronten sikres med siltgardin.
Det vil bli etablert 150 p-plasser ved stasjonen.
Reguleringsplan har potensiale for 300 plasser. Alt
som overflateparkering.
Se kap 1.3, pkt. II.

53 Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim, v/Inger Sleppen og Svein Gundersen

Oppsummering av merknader
Det er innledningsvis redegjort for den historiske
sammenheng og forankring i vedtatte arealplan.
Har gjennom uttalelse av 28.09.2015 bedt om at
gang- og sykkelvegen anlagt i 2011 flyttes over på
vestsiden av fv. 222.

Kommentarer

Tilknytningspunkt mellom gang- og sykkelveg langs
fv. 222 og g/s-veg langs ny atkomst til stasjonen er
lagt gjennom steingjerde som ble bevart gjennom
forrige runde da g/s-vegen langs fv. 222 ble flyttet
østover for å unngå inngrep i nevnte gjerde.

Etablering av gang- og sykkelvegen er av nyere dato.
Fylkeskommunen som vegeier og ansvarlig
myndighet for kulturminner har ikke kommentert
dette punktet i sin uttalelse. De har imidlertid forslått
en omlegging av gang-og sykkelvegen. Dette vil i så
fall måtte gjennomføres i regi av HeFk.
Tas til orientering.

Mener at plassering av krysset gjør at eiendommen
bli berørt trafikalt, støymessig og visuelt og
umuliggjør bruken av hagen til ønskede kulturformål.
Støybelastningen på huset er en utfordring med
hensyn på antikvariske bestemmelser. Det lar seg
ikke gjøre å bytte disse med vinduer av isolerglass og
skjermende effekt. Regner med at det vil bli behov
for å sette opp skjerming mot planlagt boligområde.
Etablering av rundkjøringen slik planen viser
umuliggjør planen om tilbakeføring av uteområdene
til det opprinnelige. Ønsker rundkjøringen plassert
lenger ned på jordet jfr et tidligere planutkast.

Gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 222 ble
åpnet i 2011. Det er ikke nødvendig å legge om
denne g/s-vegen som følge av jernbaneprosjektet med
tilhørende atkomst til ny Tangen stasjon. En
omlegging av gang- og sykkelvegen her vurderes til å
være utenfor Jernbaneverkets ansvar/mandat.

Eventuell skjerming av boligområde inngår ikke i
tiltaket.

Tas til orientering.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
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54 Stange landbruksråd v/Stig Rune Lunde Herbrandsen

Oppsummering av merknader
Minst mulig tap av dyrket areal.
Det er viktig å søke løsninger som innebærer minst
mulig omdisponering av dyrket mark. Omdisponeres
dyrket areal må det søkes kompenserende løsninger.
Arealer benyttet til deponier og planering/oppfylling
muliggjør opparbeidelse av nye dyrkede arealer. Det
er viktig å legge til rette nytt dyrket areal dersom
grunneier ønsker dette.
Dyrket areal som midlertidig berøres i anleggsfasen
håndteres på en måte som ikke forringer
produksjonsevnen.
All matjord som flyttes må søkes gjenbrukt til
jordbruksformål.
Det forutsettes at krav fra Mattilsynet og kravene i
forskrift om floghavre og forskrift om planter og
tiltak mot planteskadegjørere følges.
Bruer og underganger må dimensjoneres for dagens
jordbruksredskaper.
I nedlagt bane må den gamle traseen fjernes og
arealet dyrkes opp der traseen går over dyrket mark.
Kulverter og samleuttrekk må dimensjoneres for å
håndtere dagens situasjon samt overflatevann fra det
nye anlegget. Det er spesielt pekt på drenering fra
jorder ved Brenntjern.

Kommentarer
Tas til orientering.

Tas til orientering.

Matjord tilbakeføres til den berørte grunneier.
Ivaretas.

Underganger er dimensjonert i samråd med
Hedemarken landbrukskontor og oppfyller dagens
krav.
Se kap 1.3, pkt. VI.
Kulverter dimensjoneres for 200 års flomnivå + 20%.
Se også kap 1.3, pkt. I.

55 Stange FrP v/Truls Gihlemoen

Oppsummering av merknader
Støyskjerming fra toghjul må innarbeides i planen for
jernbanebru over Tangenvika.
Det må planlegges for støyskjerming bl a med hensyn
til områdene i Vikslia og Viksjordet, men også videre
fra stasjonen og til Sørli.
Boligområdene må skjermes fra anleggstøy og
begrenses til tider på døgnet når det antas å være
minst belastende.
Mange husstander på Tangen har vanninntak fra
Mjøsa. Det må forebygges mot tetting ved arbeider i
Mjøsa.
Ny atkomst til stasjonen vil bli benyttet som
anleggsveg, og begrense muligheten for å omsette
boliger i de regulerte boligområdene i Vikslia og
Viksjordet. Anleggsvegen må bygges på en slik måte
som styrker utviklingsmuligheten for områder som
blir direkte eller indirekte berørt.
Det må etableres toalett på Tangen stasjon.

Kommentarer
Se kap 1.3, pkt. IV.

Det er nødvendig å ha veg til perrong tilrettelagt for
kjøring av mennesker med nedsatt funksjonsevne til
stasjonen.

Av sikkerhetsmessige årsaker tillates ikke kjøring
fram til perrong.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. IV.

Se kap 1.3, pkt. II.

Utbygging er i tråd med vedtatt kommunedelplan.

Se kap 1.3, pkt. II.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Ramper og trapper for kryssing under spor må ha
snøsmelteanlegg for å sikre enkel atkomst året rundt.
Skole- og barnehagebarn i Tangen sentrum må
skjermes fra anleggstrafikk. Det bør reguleres
gjennom perioder på dagen som er fritatt fra
anleggstrafikk gjennom sentrum.
Vassdrag må sikres gjennom avrenning fra deponerte
masser
Friluftsarealer som beslaglegges og benyttes av barn
på Tangen må erstattes.
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Trapper og ramper i tilknytning til plattformer vil bli
bygget med snøsmelteanlegg.
Tiltaksplan for håndtering av gående og syklende i
anleggsfasen vil bli utarbeidet.

Ivaretas i plan for ytre miljø og
miljøoppfølgingsplanen.
Iverksatt prosess mot Tangen barneskole.

56 Stange Venstre v/Margrethe Krogsrud

Oppsummering av merknader
Ønsker venterom med toaletter på Tangen stasjon.
Foreslår å utvikle en tilgangsapp for mobil for
brukerne av bygget.

Kommentarer
Tas til orientering. Se også kap 1.3, pkt. II.

57 Opplysningsvesenets Fond

Oppsummering av merknader
Ønsker å få oversendt planen digitalt.
Ny bru må bygges for tømmerbiler med tilhenger.
Kulvert på ny vei til bru må bli i tråd med veiklasse 3
for skogsbilveier.
Om ny og gammel jernbanetrase fører til innklemte
arealer for avkjøringer/lunneplasser nord og sør for
Nerliveien, skal disse ha tilkomst til ny vei.
Avtale mellom Ovf og JBV imøteser vi fremskaffet
nødvendig dokumentasjon og grunnlagsmateriell slik
at det er mulig å utarbeide denne.
Tar forbehold om å kunne komme tilbake med
kommentarer og innspill i det videre planarbeidet.
Ber om å bli holdt oppdatert i saken.

Kommentarer
Planen er sendt over digitalt.
Dette er ivaretatt.

Avkjørsel reguleres i reguleringsplanen.

Arbeid med avtaleforslag igangsettes når
reguleringsplanen er stadfestet.
Tas til etterretning.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
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3 Oppsummering av uttalelser til varsel om
planoppstart
Varsel om planoppstart av arbeid med reguleringsplan for Dovrebanen på strekningen Espa-Sørli ble annonsert
på Jernbaneverkets nettsider, i Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa samt i brev til berørte naboer og grunneiere
18. mars 2015. Frist for å komme med merknader til varselet ble satt til 2. mai 2015. Ved behov for utvidelse av
planområdet ved Hestnes/Labbelva, ble fornyet varsel sendt 21.01.2016. Innkomne merknader er oppsummert og
kommentert kapittel 3.3 og 3.4 og fordelt på myndigheter og offentlige etater og på organisasjoner og
privatpersoner.

3.1 Oversikt over merknader
3.1.1 Myndigheter og offentlige etater
Uttalelse fra
Hamar kommune
HIAS IKS
Stange kommune, plan, bygg og oppmåling
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark
Statens vegvesen

Datert
16.04.2015
27.04.2015
05.05.2015
30.04.2015
04.05.2015
11.05.2015

3.1.2 Organisasjoner og private
Uttalelse fra
Marte Reier
Tore Larsen
Viggo Enger
Helge Pedersen
Eva og Kjell Godager
Vigdis og Johan Sæther
Kate og Tor Einar Johansen
Donna Hagen
Kai Tore Sletli
Karin og Halvor Onshus
Jernsætervangen vel v/Morten Stensberg
Åge Frankmo
Thomas Bråthen
Gro Fidje
Sara Victoria Andersen og Jorg Lerberg
Ingrid Paulsrud
Stange utmarkslag v/Kent Ove Morken
Espa vel v/Inger Sleppen
Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim
Opplysningsvesenets fond

Datert
22.05.2015
udatert
25.03.2015
11.04.2015
09.04.2015
udatert
15.04.2015
20.04.2015
29.04.2015
23.04.2015
30.04.2015
29.04.2015
01.05.2015
02.05.2015
01.05.2015
27.04.2015
10.05.2015
26.05.2015
28.09.2015
04.05.2015

3.1.3 Innspill etter utsendelse av nytt varsel om oppstart ved endring av
planområdet ved Espa
Uttalelse fra
Fylkesmannen i Hedmark
Statens vegvesen Region øst

Datert
16.02.2016
10.02.2016
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3.2 Hovedtrekk i uttalelsene
Hovedtrekkene i de innkomne merknadene er delt på private og offentlige instanser. Blant de private innspillene
går de fleste på potensiale for konflikter med tekniske anlegg på egen eiendom, støypåvirkning,
atkomstforholdene i drifts- og anleggsfasen, gjenbruk av eksisterende bane samt erstatningsspørsmål og hensyn
til hjortevilt. Flere uttalelser er også knyttet til regulering, etterbruk og opparbeidelse av Espa stasjon med
tilhørende strandsone.
De regionale myndigheter har påpekt mulige konflikter med eksisterende og planlagte ledning- og veganlegg
samt potensial for konflikter med naturverdier i Labbdalen. Videre er det påpekt at endelig plassering av ny
driftsbase vil kunne påvirke planarbeidet. Flere av uttalelsene anmoder om et samarbeide i den videre
planprosessen, der ny atkomst til Tangen stasjon er nevnt av flere. Bindinger fra kommunedelplanarbeidet, blant
annet rekkefølgebestemmelser blir gjentatt og forutsettes fulgt opp.
Justering av traseen nord for Stensrud må følges opp og konsekvenser belyses. Eventuelle behov for mudring i
Tangenvika krever særskilt søknadsprosess mot Fylkesmannen. Utfordringer i anleggsfasen må vurderes
nærmere. Her vil Jernbaneverket se nærmere på løsninger som sikrer hensynet til gående og syklende og med
spesielt fokus på skoleveger.
En del av merknadene fra både offentlige så vel som private vil kreve håndtering fra Jernbaneverket tidlig i
planprosessen. Alle innkomne merknader til varselet er kommentert under.

3.3 Oppsummering og kommentarer etter 1. varsling
3.3.1 Myndigheter og offentlige etater
Hamar kommune

Oppsummering av merknader
Påpeker at det må tas stilling til hvilke funksjoner
som det skal legges til rette for på Sørli. Ønsker en
avklaring på endelig konklusjon knyttet til
utredningsarbeidet rundt ny driftsbase og om denne
skal etableres på Sørli. Videre om det blir vurdert om
noe av behovet for hensetting også kan dekkes på
Sørli ut fra at det er begrensninger i hva som finnes
av tilgjengelig areal i og nord for Hamar.

Kommentarer
Lokalisering av driftsbase og hensetting er et eget
prosjekt i Jernbaneverket, og dermed ikke en del av
reguleringsarbeidet for Dovrebanen mellom Espa og
Sørli.

HIAS IKS

Oppsummering av merknader
Nord for Tangen vil jernbanen komme i konflikt med
Stange kommunes eksisterende overføringsledning
for drikkevann for forsyning til Tangen sentrum. Det
er planer om å gjøre denne om til en interkommunal
forsyning, Hias-ledning.
Trasé for ny ledning er ikke fastlagt, men det er
viktig at sikkerheten ivaretas. Det bør vurderes å
legge trekkerør for framtidig kryssing. Kart med
eksisterende og nye ledninger vedlagt innspill.
I Tangenvika er det planer om å legge ny sjøledning
for avløp. Kart vedlagt innspill.

Kommentarer
Nødvendige omlegging og forberedelse til framtidige
anlegg ivaretas i samarbeid med Stange
kommune. Prosjektet vil sørge for at HIAS IKS
inkluderes i dette.
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Stange kommune

Oppsummering av merknader
Viktig at myke trafikanter tas hensyn til i
anleggsperioden. Barn har ulikt bevegelsesmønster i
skole, fritid og ferietid.

I kommunedelplanen for Tangen, vedtatt i 2014,
legges det fra kommunens side og med relevans for
reguleringsplanarbeidet spesielt vekt på temaene
trafikk, sentrums- og knutepunktutvikling. Det
henvises bl a til plankrav i KDP som beskriver at
reguleringsplanen for IC Db foruten jernbane med
tilhørende anlegg også må omfatte atkomstveg med
løsninger for gående- og syklende. Det framheves
videre at både Hedmark Fylkeskommune og Statens
vegvesen hadde kritiske merknader til vedtatt
planforslag og det forventes et tett samarbeide med
disse for valg av endelig løsning.
I retningslinjene til KDP er det stilt krav om at det
skal igangsettes en trafikkutredning som skal legges
til grunn for den helhetlige utviklingen på Tangen og
sammenhengen mellom ulike områdeplaner og
mellom disse og IC-utbyggingen. Kommunen har
forventninger til at JBV er en vesentlig bidragsyter
inn i dette arbeidet spesielt med tanke på
gjennomfartstrafikk.

Kommentarer
Det er sikret gang- og sykkelvegløsning fra nord og
til barneskolen på Tangen i planen. Gang- og
sykkelvegen, med kryssing midlertidig eller
permanent over Vikselva, skal etableres før
anleggsarbeidet med ny jernbanebru over Mjøsa
starter opp.
Plan for spesielle sikringstiltak av alle
trafikantgrupper i anleggsperioden vil inngå som en
del av vurderinger knyttet til byggeplanen.
Ny atkomst til ny Tangen stasjon med tilrettelegging
for myke trafikanter inngår i planen. Det har vært tett
dialog med Stange kommune underveis i
planprosessen. Det er også avholdt møter med
kommunen og Statens vegvesen om denne
tematikken.

Anleggstrafikken gjennom Tangen sentrum i
forbindelse med utbyggingen vil bli belyst i
reguleringsplanen, og nødvendige
trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter vil inngå i
prosjektet.
I knutepunkter er fylkeskommunen gjennom NTP fått
i oppgave å koordinere arbeidet, men Tangen er ikke
et knutepunkt (et knutepunkt skal ha høy
arealutnyttelse, stor andel besøksintensive
virksomheter, offentlige byrom med bilfrie
gater/plasser og enkle/effektive bytter mellom ulike
reisemidler). JBV har gjennom NTP ansvar for å
bygge et stoppested for tog og for å gjøre
stoppestedet tilgjengelig for de reisende; dvs å bygge
et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra
andre reisemidler til tog. Dette betyr selve
stoppestedet, i tillegg til de elementene som følger av
togframføring og drifts- og servicefunksjoner,
omfatter sykkelparkering, busstop, taxiholdeplass,
kiss ‘n ride og parkering for privatbil, både i form av
HC, korttid og innfartsparkering. Det betyr imidlertid
ikke at prosjektet til JBV omfatter bussterminal, taxisentral, parkeringshus, boligprosjekter og nye
tilførselsveger. JBV har imidlertid et ansvar for å se
prosjektet i sammenheng med omkringliggende
“bystruktur», og bruke det handlingsrommet vi har til
å samarbeide med andre aktører for å utforme en best
mulig løsning. Vegtrafikkutredninger som følge av
endret samfunnsutvikling må ivaretas av andre enn
JBV.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Det vises videre til at føringer i bestemmelser for
stasjonsnære arealer kan være til nytte i det videre
arbeidet med reguleringsplanen.
Situasjonen for myke trafikanter i fv 222 over
Vikselva oppfattes i dag som uoversiktlig. Det er
tidligere vurdert å føre gang- og sykkelveg over den
eksisterende brua og samtidig redusere til kun et
kjørefelt. Det ble konkludert med at denne ikke ville
tåle den ensidige trafikkbelastningen. Kommunen ber
om at det i samarbeide med Statens vegvesen søkes å
finne en permanent god løsning som ivaretar evt
anleggstrafikk og framtidig økt trafikk til ny stasjon.
I KDP er det videre forslått en ny kryssing over
Vikselva for gående og syklende i forlengelse av
Refling Hagens veg. Dette er et tiltak som etter
kommunen mening bør komme i tillegg til gode
kryssingsmuligheter i fv 222. Justering av grense ved
varsel om oppstart bes tatt opp til vurdering for å
sikre en god helhetlig løsning.
Dersom JBVs utredning om ny driftsbase vil
konkludere med plassering ved Sørli, ber kommunen
om rask informasjon og tett samarbeide i den videre
prosessen bl annet med tanke på en god lokal
forankring. Kommunen ønsker en aktiv deltakelse i et
evt planarbeid for ny lokalisering.
Det vises til korrespondanse med enighet om at det
skal utarbeides en avtale mellom JBV og Stange
kommune som regulerer og avklarer ansvar, plikter
og rettigheter for avhendet grunn og anlegge knyttet
til nedlagt bane. Det forutsettes at en slik avtale er på
plass før reguleringsplanen for IC legges fram for
vedtak. For Tangen sentrum skal det utarbeides en
områderegulering der JBV og ROM eiendom er
grunneiere. Kommunen har forventninger til at disse
bidrar inn i dette arbeidet.
Kommunen setter pris på den imøtekommenhet og
det samarbeidet som er i gang med hensyn på
kartlegging av landbrukseiendommer.
Det er for kommunen av stor betydning å sikre gode
kryssinger med ny jernbane generelt med tanke på
tilgang til friluftsområder og spesielt i tilknytning til
Pilegrimsleden. Tangenhalvøya er spesielt nevnt i
denne sammenheng.
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Kommunedelplanens bestemmelser er lagt til grunn
for utarbeidelse av reguleringsplanen.
Behovet for gang- og sykkelveg med tilknytning
mellom fv 222, stasjonen og barneskolen er ivaretatt
ved at det er regulert en separat gang- og sykkelveg
over Vikselva og via dagens Kongspartveg til
stasjonen/stasjonsvegen.

Kommunen holdes orientert om evt beslutninger som
vil medføre konkret planarbeid knyttet til plassering
av ny driftsbase.

Avtale framforhandles parallelt med
reguleringsplanarbeidet, og det forutsettes at det er
enighet senest ved 2. gangs behandling av
reguleringsplanforslaget, og om mulig i forbindelse
med offentlig ettersyn.

Tas til etterretning.

Planen legger til rette for etablering av overganger
for folk og vilt med jevne mellomrom langs traseen.
Det vises til eget kart i planbeskrivelsen med samlet
oversikt over kryssinger på tvers av jernbanen.

Hedmark fylkeskommune

Oppsummering av merknader
Justering av linja nord for Stensrud må grundig
redegjøres for i detaljreguleringen dersom det får
konsekvenser for tema som tidligere er utredet i
tilknytning til kommunedelplanarbeidet.
Det forutsettes at en i planarbeidet søker
tilfredsstillende løsninger som tar hensyn til
landskapsbilde, terreng, vegetasjon og strandsonen,
nærmiljø og friluftsliv, nærområder og
grendesamfunn, lekearealer, grøntarealer,

Kommentarer
Det er redegjort for bakgrunnen for justering av
traseen nord for Stensrud i planbeskrivelsen.

De omtalte temaene er ytterligere utredet i
reguleringsplanen, iht. optimaliseringen som er gjort
etter kommunedelplanen. Utredninger av de enkelte
tema foreligger delvis i form av selvstendige

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

overvannshåndtering og eksisterende og framtidig
bebyggelse, naturmiljø, naturressurser, sikkerhet,
barrierevirkning, konsekvenser i anleggsperioden.
Det forutsettes at det legges til rette for høy kvalitet
på utforming av nye Tangen stasjon og i den grad det
er mulig legge til rette for universell utforming av
atkomsten. Det må videre legges til rette for
bussholdeplasser for tilbringerruter.
Det må legges til rette for medvirkning så tidlig som
mulig i prosessen og også sikres at barn og unges
interesser ivaretas på en god måte.
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rapporter som vedlegg til planen, og delvis som
kapitler i planbeskrivelsen.
Tangen stasjon er planlagt med fokus på å
tilrettelegge for universell utforming. I den grad det
er mulig gjelder dette også for atkomst til stasjonen.
Det er tilrettelagt for busstopp ved den nye stasjonen.
Det er avholdt flere åpne møter på Tangen i perioden
fra planoppstart og frem til høring og offentlig
ettersyn. Det er også avholdt møter med berørte
grunneiere.
Prosjektet foreslår at Stange kommune involverer
Barn- og unges kommunestyre og /eller elevene ved
Tangen skole i forbindelse med høring av
planforslaget.

T-1442, støyretningslinjen og universell utforming
legges til grunn for planarbeidet

Rapport vedr antikvarisk registrering av nyere tids
kulturminner fra 2012 er vedlagt uttalelsen. Det bes
om at det i planarbeidet legges vekt på å vurdere
hvordan anlegget vil påvirke disse herunder
kulturlandskapet.
Det må legges til rette for at pilegrimsleden
opprettholdes.
Ønsker å bli tatt med på råd vedr
kulturlandskapshensyn og spesielt med tanke på ny
bru over Tangenvika
Det kan være behov for å avgrense planområdet sør
og øst for Tangen stasjon. Supplerende undersøkelser
gjennomføres så snart dette er foretatt.

Støyretningslinjen T-1442 er lagt til grunn for
vurdering av støydempende tiltak mot bebyggelse.
Prinsipper for UU vil bli ivaretatt ved utforming av
Tangen stasjon og nye gang- og sykkelveger.
Rapporten med registrering av nyere tids
kulturminner inngår i grunnlagsmaterialet for
planarbeidet.

Sammenheng i pilegrimsleden er sikret gjennom
planen.
Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Fylkesmannen i Hedmark

Oppsummering av merknader
Forutsetter at reguleringsplanen i hovedsak vil bli
utrabeidet i tråd med kommunedelplanen og at
relevante føringer fra denne følges opp.

Det bes om at det legges vekt på å finne en god
løsning for ny atkomstveg til Tangen stasjon og
plassering av nye boområder slik at målsettingen om
bærekraftig stedsutvikling og økt kollektivbruk kan
nås. Gode forbindelser for gående og syklende
mellom dagens sentrum og boområder må
synliggjøres.
Det forutsettes at jordvernet ligger som en premiss
for plassering av ny atkomstveg til stasjonen slik at
dyket mark fortsatt kan drives med minst mulig
arronderings- og driftsmessige ulemper inntil
områdene blir utbygd.

Kommentarer
Jernbanen vil i hovedtrekk følge kommunedelplanens
vedtatte linje med unntak av et parti mellom Stensrud
og Sørli. Rekkefølgekrav fra kommunedelplanen vil
bli fulgt opp i tilknytning til utarbeidelse av
reguleringsplanen.
Det er arbeidet med å finne en optimal løsning for ny
atkomst til stasjonsområdet som samtidig
tilrettelegger for gode løsninger for alle
trafikantgrupper.

Plassering av ny veg til Tangen stasjon, vil i den grad
dette er mulig, plasseres slik at drift fram til
utbygging av arealene skjer med minst mulig
ulemper.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Ved planlegging av ny stasjon og allment
tilgjengelige friområder/badeplass forutsettes det at
det legges vekt på universell utforming.
Forutsetter videre at det dras nytte av
Fellesprosjektets erfaringer med tiltak i Mjøsa og at
det settes av tilstrekkelig og egnede areal til
midlertidige og permanente massedeponier.
Det må søkes særskilt tillatelse etter
forurensingsforskriften for mudring og dumping av
masser i Mjøsa. Fylkesmannen vil ha en streng
holdning til å tillate slike tiltak.
Det forutsettes at det gjøres søk i tilgjengelige baser
for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om
naturmangfold. Det finnes oppdatert informasjon i
rapport fra Biofokus, (henv til nettadresse), som per i
dag ikke ligger i naturbase.
Det finnes kjente områder ved Labbdalen og
Kjellsveen nord for Tangen med verdier for biologisk
mangfold. Ved sistnevnte vil naturbeitemark med
solblom bli nedbygd. Avbøtende tiltak i form av
flytting av planter/frø bør inngå i vurderinegene.
I samme område finnes også en hul eik, verdi B.
Gode forbindelser for landbruket må ivaretas ved at
eksisterende landbruksveger og øvrige veger som
benyttes ivaretas.
Detaljerte støyberegninger forutsettes utført etter T1442 som underlag for å innarbeide nødvendige
støytiltak i planen.
Risiko- og sårbarhetsanalyse forutsettes gjennomført
og synliggjort i planen.
Plankart og bestemmelser skal utarbeides i tråd med
gjeldende nasjonal produktspesifikasjon. SOSI-fil og
pdf sendes Statens kartverk for kontroll når planen
sendes på høring.
FMHe legger til grunn at de får anledning til å uttale
seg til et planforslag når det legges ut til offentlig
ettersyn, men at de gjerne stiller til møte for nærmere
drøfting av løsninger og tiltak.
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Det søkes så langt det er mulig å tilrettelegge for
universell utforming.
Behovet for midlertidige og permanente deponier er
ivaretatt innenfor områder som er avsatt til
anleggsområder i plankartet. Søknad om evt mudring
og dumping av masser i Mjøsa sendes dersom dette
skulle bli en aktuell problemstilling.

Foreliggende materiale sammen med
feltundersøkelser i ny trasé er lagt til grunn for
utredningsarbeidet knyttet til naturmiljø. Forslag til
avbøtende tiltak er presentert i
planbeskrivelsen/miljøoppfølgingsplanen.

Tilrettelegging for gode kryssingsmuligheter er
vurdert som en del av planarbeidet.
Er utført som en del av planarbeidet.

Det er gjennomført en egen ROS-analyse som følger
planmaterialet.
Plankart og bestemmelser er utarbeidet i tråd med
gjeldende nasjonal produktspesifikasjon og SOSI-fil
og pdf sendes Statens kartverk for kontroll samtidig
med at planen sendes på høring.
Planen vil bli sent FMHe ved utleggelse av
planforslaget.

Statens vegvesen

Oppsummering av merknader
Kryssutforming for ny atkomst til Tangen stasjon
forutsettes avklart i dialog med vegvesenet. Type og
plassering kan ha sammenheng med hvordan det
tilrettelegges for myke trafikanter langs ny
atkomstveg.
Det vises til uttalelse knyttet til
kommunedelplanarbeidet. Det er påpekt at det må tar
en gjennomgang av trafikksikkerhetsutfordringer ved
kryssing av Vikselva og at Jernbaneverket har et
særskilt ansvar for å sikre skoleveger gjennom
anleggsfasen.

Kommentarer
Det er dialog og møter med Statens vegvesen
underveis i planprosessen.

Løsninger for gående og syklende samt ivaretakelse
av skoleveg i anleggs- og driftsfasen er ivaretatt
gjennom reguleringsplanen. Krav om at det etableres
sikker gang- og sykkelveg til skolen over Vikselva i
anleggsfasen er ivaretatt gjennom rekkefølgekrav i
planbestemmelsene.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Det er etablert gang- og sykkelveg langs deler av fv
222. Ved behov for kryssing av jernbane på
strekninger uten gang- og sykkelveg må det tas
hensyn til en framtidig etablering. En framtidig
etablering vil får en bredde på 3+3 meter. Det bør
ved kryssing mellom veg og jernbane legges til grunn
dimensjoneringsklasse U-H2.
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Det er sikret areal for etablering av gang- og
sykkelveg under jernbanen der denne krysser fv 222
(ved Kjellsvea).

3.3.2 Organisasjoner og private
Marte Reier, Helsetvegen 232

Oppsummering av merknader
Har ikke mottatt informasjon om at ny trasé for
dobbeltspor vil berøre sin eiendom og at tiltaket
sannsynligvis vil kreve innløsning. Påpeker at
invitasjonen til åpent møte kom vel tett opp til
møtedato og at reiseveg forhindret henne fra å delta.
Hun har sendt en uttalelse til JBV i 2011. Ber om at
denne bekreftes mottatt og registrert i saken og at
innspill til varsel om planoppstart besvares.
Påpeker videre at informasjon i saken forespeilet av
JBV i planarbeidet knyttet til hovedplan mv ikke har
nådd fram, bl a nyhetsbrev.
Dersom eiendommen ikke blir gjenstand for
innløsning bes det om at traseen legges på en slik
måte at det blir minst mulig ulemper for eiendommen
med hensyn på støy mv og at det må sørges for
atkomst til eiendommen også i anleggsperioden.

Kommentarer
Informasjon om igangsatt planarbeid er annonsert og
berørte parter er tilskrevet.

Grunneier er registrert som part i saken og vil få
samme informasjon som øvrige berørte.
Vurdering av erstatningsspørsmål og eventuell
innløsning av eiendommen vil bli en del av prosessen
fram mot byggestart.

Tore Larsen, Kongspartvegen 70

Oppsummering av merknader
Bekymret for vannforsyning i forbindelse med
grunnarbeider ved Brenntjern. Det er påvist
forurensing, (E-coli), av grunnvannet/brønner ved
tiltak og påvirkning tidligere. Samlet finnes det 6
borebrønner i området Kongspartvegen 64 – 70 og
Helsetvegen 1 – 11 der i alt 12 husstander forsynes.
Påpeker tildekket avfallsdeponi ved det gamle
metallstøperiet og evt forurensningsfare dersom dette
røres.

Kommentarer
Evt påvirkning på lokal vannforsyning vi bli nærmere
utredet i byggeplanfasen. Brønner som blir berørt av
tiltaket blir erstattet.

Jernbaneverket er kjent med denne lokaliteten og har
spesiell oppmerksomhet knyttet til forurenset grunn
ved metallstøperiet.

Viggo Enger, Helsetvegen 5

Oppsummering av merknader
Har ikke fått tilsendt varsel om planoppstart og ber
om å bli informert. (Adr: Helsetvegen 5, 2337
Tangen)

Kommentarer
Helsetvegen 5 er ikke varslet om oppstart siden
eiendommen ligger utenfor varslet planområde.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

Side 52 av 56
UEH-10-A-55335
00B
27.05.2016

Husstandene i det aktuelle området har egne brønner,
mens noen husstander er koblet til kommunens
avløpsanlegg.

Evt påvirkning på lokal vannforsyning vi bli nærmere
utredet i byggeplanfasen. Brønner som blir berørt av
tiltaket blir erstattet.

Det er tidligere påvist E-coli i drikkevannskilden som
sannsynligvis stammer fra husdyr i området.
Grunneier er bekymret for at framtidige arbeider vil
påføre ytterligere forurensing til drikkevannskilden.
Påpeker tildekket avfallsdeponi ved det gamle
metallstøperiet med potensial for rester fra den
kjemiske avdelingen.

Jernbaneverket er kjent med denne lokaliteten og har
spesiell oppmerksomhet knyttet til forurenset grunn
ved metallstøperiet.

Helge Pedersen, Tangenvegen 1014

Oppsummering av merknader
Informasjon av privat karakter.

Kommentarer
Følges opp av grunnerverv.

Eva og Kjell Godager

Oppsummering av merknader
Forventer et erstatningsoppgjør slik at det er mulig å
få kjøpt ny bolig uten å ta opp lån.

Kommentarer
Følges opp av grunnerverv.

Vigdis og Johan Sæther, Tangenvegen 999

Oppsummering av merknader
Forventer et erstatningsoppgjør slik at det er mulig å
få kjøpt ny bolig uten å ta opp lån.

Kommentarer
Følges opp av grunnerverv.

Kate og Tor Einar Johansen, Løkkebakk

Oppsummering av merknader
De ønsker ikke at det legges til rette for økt
boligbygging rundt egen eiendom.

Kommentarer
Dette er et innspill som i første rekke bør rettes til
Stange kommune.

Donna Hagen

Oppsummering av merknader
Vanninntak fra Mjøsa til 6 husstander,
Skabberuddalen vannverk. Bekymret for at arbeidet i
tilknytning til brua over Tangenvika vil medføre
forurensningsfare.

Kommentarer
Husstandene knyttet til det aktuelle vannverket vil
sikres vannforsyning under og etter anleggsfasen.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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Kai Tore Sletli

Oppsummering av merknader
Informerer om at husstanden forsynes med
drikkevann fra privat borehull.

Kommentarer
Evt konsekvenser for drikkevannskilden kartlegges
og evt nødvendige tiltak gjennomføres for å sikre
drikkevann.

Karin og Halvor Onshus, Kongspartvegen 47

Oppsummering av merknader
Ser av tilsendt materiale at det vil bli store inngrep i
eiendommen. Det vil bli store driftsulemper på
restarealer vest og øst for jernbanen. Fare for at
eksisterende drenssystemer vil bli ødelagt.
Brennbekken er delvis lukket.
Arealer inngår i kommunedelplanen og omdisponeres
på sikt slik at husdyrhold ikke lenger er mulig. Eks
driftsbygninger for husdyrproduksjon blir overflødig.
Bekymret for forurensningspotensiale på
grunnvannet og støyulemper knyttet til ny bane. Vil
redusere bokvaliteten.
Ønsker befaring med JBV på eiendommen.

Kommentarer
Avbøtende tiltak for drenssystemer vil bli vurdert i
den videre prosessen. Grunnerverv gjennomføres
med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan.
Det etableres løsning for håndtering av vannet
nedstrøms for Brenntjern.
Tas til orientering

Tiltak som får konsekvenser for vannkilder vil
erstattes. Evt støytiltak gjennomføres jfr
retningslinjer om støy.
Behov for erfaring vil bli vurdert for den enkelte
eiendom gjennom planprosessen.

Jernsætervangen vel v/Morten Stensberg

Oppsummering av merknader
Planforslaget viser kryssing med jernbanen omtrent
som i dag. Dette er velforeningen veldig fornøyde
med. Pr dato er ca 10 skolebarn bosatt i grenda.
Ønsker avklaring av om atkomstvegen vil bli benyttet
som atkomst i anleggsfasen og eiendomsforhold
knyttet til denne.
Ønsker at gammel jernbanetrasé mellom Stange og
Tangen blir gang- og sykkelveg da dette tilbudet
mangler i dag.

Kommentarer
Tas til orientering

Jernsætervegen vil ikke bli en hovedatkomst for
anleggstrafikk. Berørte grunneiere vil bli informert
nærmere om anleggsarbeidet.
Regulering og bruk av gammel jernbanetrasé
avklares ikke gjennom denne reguleringsplanen.

Åge Frankmo, PSI systems

Oppsummering av merknader
Er bekymret for støv, vibrasjoner, atkomst og støy i
anleggsperioden.

Etter at ny bane er etablert er det usikkerhet knyttet
til om tiltaket vil sette begrensninger på
utbyggingsplaner og støyplager fra tog og trafikk.
Påpeker også at utsikt og idyll blir borte.

Kommentarer
Støyberegninger er gjennomført for tiltaket og
støydempende tiltaket vil bli etablert iht.
retningslinjer i T-1442. Det vises til egen støyrapport
for nærmere beskrivelse av aktuelle tiltak og
beregninger for den enkelte berørte eiendom.
Hensikten med reguleringsplanen er å avklare disse
forholdene. Erstatningsspørsmål som følge av
forringet verdi på eiendom avklares gjennom prosess
med grunnerverv.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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Thomas Bråthen

Oppsummering av merknader
Kommenterer plassering av rundkjøring ved egen
eiendom og har synspunkter på mulig flytting av
denne.

Foreslår at anleggstrafikken legges via Sørli slik at
Stange eller Tangen sentrum slipper belastningen

Kommentarer
Løsningene i planforslaget utarbeides med utgangspunkt i en helhetlig vurdering og avveining av ulike
hensyn. Ytterligere uttalelser til løsningene kan
sendes inn i forbindelse med høring og offentlig
ettersyn.
Det vises til planbeskrivelsen for en nærmere
beskrivelse av anleggsarbeidet.

Gro Fidje

Oppsummering av merknader
På stasjonstomta på Espa finnes en lang mur som er
rester etter et nedlagt spor.
Fra Espa og sørover finnes det flere rester av gamle
murer som delvis er nedfylt. Ved etablering av gangog sykkelveg i eksisterende trasé bør en søke få fram
disse opprinnelige flotte murene.

Kommentarer
Innspill til omregulering ved Espa. Bør vurderes i
tilknytning til bygging på denne strekningen
Innspill til omregulering ved Espa. Bør vurderes i
tilknytning til bygging på denne strekningen

Sara Victoria Andersen og Jorg Lerberg, Stenbyvegen 89, Espa

Oppsummering av merknader
Har tre brønner på eiendommen. Ber om at disse
registreres før tunneldrivingen starte på Espa.

Kommentarer
Innspill til regulering Kleverud – Labbdalen.
Eksisterende brønner vil bli registrert og evt
avbøtende tiltak vil bli iverksatt før arbeider med
tunnelen starter.

Ingrid Paulsrud, Espa

Oppsummering av merknader
Vanninntak fra Mjøsa til seks husstander,
Skabberuddalen vannverk. Bekymret for at arbeide i
tilknytning til brua over Tangenvika vil medføre
forurensningsfare.

Kommentarer
Husstandene knyttet til det aktuelle vannverket vil
sikres vannforsyning under og etter anleggsfasen.

Stange utmarkslag v/Kent Ove Morken

Oppsummering av merknader
Det må gjennomføres grundig kartlegging av
viltressursene, herunder vilttrekk, for å plassere
faunapassasjer på rett sted.
Viltkryssinger må kunne benyttes til
landbruksformål.

Kommentarer
Det er gjennomført en egen utredning av behovet for
vilttiltak langs jernbanen. Utredningen foreligger som
en selvstendig rapport som vedlegg til planen.
Der det er mulig legges det opp til at atkomster med
begrenset trafikk og landbrukskryssinger kan benytte
viltkryssingene.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser

Gammel jernbane må fjernes da fyllinger/skjæringer
skaper unødig barriere for vilt og en fragmentering av
kulturlandskapet.
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Vurderinger knyttet til eksisterende bane
gjennomføres som en parallell prosess, der fjerning
av eksisterende banelegeme på deler av strekningen
vil inngå som en del av vurderingen.

Espa vel v/Inger Sleppen

Oppsummering av merknader
Utvikling av stasjonsområde på Espa, Pumpevika, er
viktig for lokalsamfunnet. En utvikling av
stasjonsområdet og bidra til lokalsamfunnet med
avbøtende tiltak vil være kjærkomment for
innbyggere og hyttebeboere. Espa vel ønsker å delta i
denne prosessen.
Det er viktig å sikre god tilgang til strandsonen.
Ny båthavn med båtslipp, brygger, bom, molo og nytt
serviceanlegg inkl. vann og kloakk på området som
tar høyde for båteiere i området og besøkende.
Tilrettelegging for 75 faste båtplasser og 15
gjesteplasser.
Gamle hus rives og fjernes.
Midlertidige båtplasser i anleggsperioden må skaffes
dersom området blir beslaglagt til anleggsarbeid.
Eierskap for arealet må avklares.
Området reguleres til friområde.
Gammelt teknisk utstyr og gjenstander fra drift på
Espa stasjon må tas hensyn til og tas vare på.
Lage et område – lengde med skinnegang for å ta
vare på toghistorie med egen dresin som kan være i
bruk.
Det må ryddes etter flommen i 2011 og nødvendig
sikring for framtidige flommer må utføres. Atkomst
og grøntareal må rehabiliteres.
Pga økt lengde til og fra ny togstopp på Tangen er det
flere reisende lokalt som vil benytte bil til togstoppen
på Tangen. Det er derfor viktig å kalkulere med langt
flere parkeringsplasser ved ny togstopp enn ved
nåværende stasjonsområde. Der er det helt fullt hver
dag hele tiden. Det bør bygges parkeringshus i
høyden og under bakken.

Kommentarer
Innspillet tas til etterretning. Det er arrangert eget
medvirkningsmøte på Espa.

Det vil bli tilrettelagt for midlertidige båtplasser for
de som berøres i anleggsfasen. Etter anleggsfasen for
jernbanen vil det bli reetablert båtplasser i området.

Området er regulert til grønnstruktur – friområde.

Reguleringsplanen åpner for å etablere inntil 300
parkeringsplasser ved nye Tangen stasjon.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim v/Inger Sleppen

Oppsummering av merknader
Foreningen er i gang med å restaurere bygningene og
tilbakeføre uteområdet rundt Fredheim. Det vises til
at eiendommen er oppført som bevaring kulturmiljø i
gjeldende kommunedelplan for Tangen.
Styret i foreningen ber om at gang – og sykkelvegen
blir lagt lenger vest og i nåværende vegtrasé for fv.
222 i området nedenfor Fredheim i den hensikt å
tilbakeføre eiendommen slik at kulturelle aktiviteter
kan foregå fra terrassen/utescenen som tidligere og

Kommentarer
Eiendommen ligger utenfor planområdet for
reguleringsplanen for Dovrebanen Espa-Sørli.

Gang- og sykkelveg langs østsiden av fv 222 ble
åpnet i 2011. Det er ikke nødvendig å legge om
denne g/s-vegen som følge av jernbaneprosjektet med
tilhørende atkomst til ny Tangen stasjon. En
omlegging av gang- og sykkelvegen her vurderes til å
være utenfor Jernbaneverkets ansvar/mandat.

Dovrebanen
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Espa – Sørli
Oppsummering av uttalelser
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det historiske hageanlegget blir slik det har vært i
Ingeborg sin tid.
Jernbaneverket inviteres til en befaring for å se på en
bedres situasjon for eiendommens kulturformål ved
en omlegging av gang- og sykkelvegen.
Opplysningsvesenets fond

Oppsummering av merknader
OVF er grunneier sør for Stensrud stasjon med
skogeiendommer på begge sider av eksisterende og
planlagt trasé. Opptatt av at disse får god arrondering
og sikres atkomst. Ønsker tett dialog i det videre
planarbeidet.

Kommentarer
Atkomst til skogteiger mm er vurdert i forbindelse
med vurdering av konsekvenser for naturressurser.
Det har vært dialog med berørte grunneiere underveis
i planprosessen gjennom møter og direkte kontakt
med den enkelte grunneier.

3.4 Oppsummering og kommentarer etter fornyet varsling
Fylkesmannen i Hedmark

Oppsummering av merknader
Nedre del av Labbdalen er registrert med viktige
naturverdier og Fylkesmannen anmoder om at
påvirket areal gjennom nye tiltak begrenses. Det
vises til miljøoppfølgingsplanen for E6-utbyggingen.
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn
skal ivaretas.

Kommentarer
Jernbaneverket er gjennom planarbeidet for
Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen kjent med
problemstillingen. Det er i tilknytning til planarbeidet
utarbeidet egen miljøoppfølgingsplan for best mulig
ivaretakelse av slike hensyn.
Det er utarbeidet ROS-analyse i tilknytning til
planarbeidet.

Statens vegvesen Region øst

Oppsummering av merknader
Vegvesenet har ingen merknader til utvidelsen av
regulert område.

Kommentarer
Tas til orientering

