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A. Innledning

InterCity-strekningene skal utbygges med moderne dobbeltsporet jernbane for høy hastighet med
tilhørende stasjoner og anlegg. Dette prosjektet omfatter strekningen Sørli – Åkersvika i Stange
kommune. Dette dokumentet oppsummerer innkomne innspill etter varsel om planoppstart.
Dette dokumentet inneholder en oversikt over innkomne merknader ved varsel om oppstart, varsel
om utvidet planområde november 2018 og varsel om utvidet planområde desember 2018. De ulike
varslingsgrensene er vist i figur 1. Forslagsstillers kommentar kommer under oppsummeringen av
hver uttalelse.
Dokumentet har følgende oppbygging:
Kapittel A

Innledning

Kapittel B

Oversikt over aktører som har gitt innspill

Kapittel C

Kart over varslingsområdet

Kapittel D

Oppsummering av innspill fra offentlige med kommentarer fra Bane NOR

Kapittel E

Oppsummering av innspill fra organisasjoner med kommentarer fra Bane NOR

Kapittel F

Oppsummering av innspill fra privatpersoner med kommentarer fra Bane NOR

Direkte knyttet til hvert innspill følger et svar fra Bane NOR. I besvarelsene er det gjort rede for om
merknaden tas til følge, tas til orientering eller om det ikke lar seg gjøre å innfri innspillet.
Når innspill tas til orientering, vil innhold i innspillet tas som opplysning/informasjon.
Når innspillet tas til følge har Bane NOR tatt dette inn i planen eller det vil bli tatt inni planen i neste
planfase.

Bane NOR takker for alt engasjement og alle innspillene ved høringen av forslag til planprogram.
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B. Oversikt over aktører som har gitt innspill
Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av reguleringsplanarbeidet for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Åkersvika i Stange
kommune ble varslet 06.02.2018. Dette ble annonsert på kommunens nettsider, Bane NORs
nettsider samt i avisene Stangeavisa og Hamar Arbeiderblad. Det kom inn 42 høringsinnspill fra
offentlige aktører, organisasjoner og privatpersoner.
Følgende aktører kom med innspill ved varsel om oppstart:
Offentlige:
•
•
•
•
•
•
•
•

Statens Vegvesen, 04.04.2018
Fylkesmannen i Hedmark, 06.04.2018
Hedmark Fylkeskommune, 06.04.2018
Norges vassdrags- og energidirektorat, 09.03.2018
Direktoratet for mineralforvaltning, 13.02.2018
Mattilsynet, 21.02.2018
Hamar Kommune, 01.03.2018
Hias, 23.03.2018

Organisasjoner:
•
•
•
•
•
•

Jordvernalliansen i Hedmark, U.D
FAU v/ leder Tore Ketil Stårvik, 22.03.2018
Nærmiljølista Ottestad, 23.03.2018
Stange sportsklubb hovedlaget, 11.03.2018
Hamar og Hedemarken turistforening, 18.03.2018
Ottestad og Stange grunneierlag og Stange bondelag, 10.04.2018

Private:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabolag Kongsvegen v/ Kari Dæhlin, 18.03.2018
Stange Meieribolag as v/ Nils Arne Vasaasen 23.03.2018
Marthe Hveem Igeltjørn m.fl, 11.01.2018
Eli Nordstad Johansen og Bjørn Erland Johansen, 19.03.2018
Olav Austlid, Vestre Schjerden, 27.04.2018
Bror Atle Heimdal, 17.03.2018
Rune Paulsen og Tone Sundquist, 15.02.2018
Kari Dæhlin, 23.03.2018
Tom Sagbakken, 14.03.2018
Huse gård gnr/bnr 100/1, 23.03.2018
Elisabeth Kielland Haug, 19.03.2018
Asbjørn Opaas, 13.02.2018
Ragnhild Finden m.fl, 18.04.2018
Hanne og Olav Vold, 17.04.2018
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiliv Austlid, U.D
Cathrine Kielland og Halvor Kielland Gyrud, U.D
Torill Nøkleholm og Per Erik Engen, 14.04.2018
Lars Alhaug, 20.04.2018
Lars Gløtvold og Katrine Gløtvold-Solbu, 17.04.2018
Christian Baardseth og Ellinor Ness, 19.04.2018
Christian Baardseth og Lars Gudbrand Gløtvold, U.D
Ole Gjestvang og Stein Enger, 18.12.2017
Anine Wollebæk, U.D
Beboerne i Bøgutua, 30.04.2018
Anne Elisabeth Bryn, 13.03.2018
Espen Langebraaten, U.D
Stein Håvard Fjestad, 25.03.2018
Øystein Waag, 26.02.2018
Anne Guri og Alf Gunnar Mevik, U.D

Tilleggsvarsling november 2018
Den 08.11.2018 ble det varslet om en utvidelse av planområdet. Hensikten med dette var å varsle om
nye arealer som ble inkludert i planområdet. Dette var arealer til nytt massehåndteringsområde
Nesten/Skjerden, samt mindre utvidelser for å sikre tilstrekkelig areal for omlegging av veger,
krysningspunkter og teknisk infrastruktur. Til sammen var det utvidelse på tretten ulike steder, som
vist i figur 1. Fristen for uttalelse var 10.12.2018. Ved varsel om utvidet planområde kom det inn 15
høringsinnspill.
Følgende aktører kom med innspill ved varsel om utvidet planområde nov 2018:
Offentlige:
•
•
•
•
•
•

Statens Vegvesen, 04.12.2018
Fylkesmannen i Hedmark, 06.12.2018
Hedmark Fylkeskommune, 18.12.2018
Norges vassdrags- og energidirektorat, 10.12.2018
Hamar kommune, 05.12.2018
Hias, 03.12.2018

Organisasjoner:
•
•

Romedal og Stange Almenningslag, 10.12.2018
Ottestad og Stange grunneierlag og Stange bondelag, 10.12.2018

Private:
•
•

Anine Wollebæk, U.D
Ole Gjestvang, 10.12.2018
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•
•
•
•
•

Lars Alhaug, 10.12.2018
Oddmund Lauvdal, 21.11.2018
Jan Henning Aasen, 09.12.2018
GHG Eiendom AS v/ Rune Bergsodden, 10.12.2018
Lars Gløtvold, Katrine Gløtvold-Solbu og Kristian Baardseth, 10.12.2018

Tilleggsvarsling desember 2018
Den 20.12.2018 ble det varslet om en ny utvidelse av planområdet, denne gangen ved Kristian Fjelds
gate på østsiden av jernbanen, se figur 1. Utvidelsen kom som en følge av at det skulle vurderes ny
adkomst til boligene langs Kristian Fjelds gate (på østsiden av jernbanen), ved at gata stenges mot
Ljøstadvegen og får ny avkjørsel fra ny veg til jernbanestasjonen i sør. Frist for uttalelse var
28.01.2019. Her kom det inn 3 innspill.
Følgende aktører kom med innspill ved varsel om utvidet planområde des 2018:

Offentlige:
•
•

Fylkesmannen i innlandet, 23.01.2019
Hedmark Fylkeskommune, 28.01.2019

Private:
•

ASAS arkitektur på vegne av Felleskjøpet Agri SA, 21.01.2019
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C. Varslingsområdet
Plankart som viser varslingsområdet for planlagt jernbanetiltak gjennom Stange kommune.

Figur 1: Varslingsområde for planlagt tiltak. Opprinnelig varslingsområde og de to senere utvidelsene er vist i forskjellige
farger.
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D. Offentlige

1. Statens vegvesen (04.04.2018)

Statens vegvesen uttaler seg som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport. Statens vegvesen skal som høringspart i planer etter plan- og bygningsloven,
påse at arealplanleggingen ikke tilrettelegger for arealbruk som øker personbiltransport. Statens
vegvesen tar som forutsetning at alle nødvendige vegtiltak som er en direkte følge av
jernbanetiltaket planlegges og bekostes av Bane NOR.
Statens vegvesen ønsker videre et tett samarbeid rundt vurdering av transport og trafikkmønster,
kollektivknutepunkt, vegtekniske løsninger og eventuelle konsekvenser som følge av
endringer i vegsystemer. For anleggsfasen forventes det utarbeidet en trafikkavviklingsplan.
a) Dialog i det videre planarbeidet
For å sikre at planlegging som berører fylkesvegene blir ivaretatt tilstrekkelig i det videre
reguleringsplanarbeidet ber Statens vegvesen om at Bane NOR oppretter dialog med
vegvesenet. Statens vegvesen skal godkjenne tekniske løsninger for fylkesveg, og de
forutsetter at godkjenning av tekniske løsninger håndteres i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan/teknisk plan i egen dialog før høringsforslag for reguleringsplan foreligger.
b) Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal
Statens vegvesen oppfatter at ny veglenke sør for Stange stasjon vil være en erstatning for
tidligere planovergang på Kristian Fjelds gate (fv. 230), jf. deres uttalelse til
kommunedelplanen. Statens vegvesen henviser til tidligere inngått «Intensjonsavtale mellom
Statens vegvesen Hedmark, Jernbaneverket Region øst og Stange kommune for: Prosjekt
jernbanekryssinger i Stangebyen og utbyggingsavtale for nordre jernbanekryssing»,
underskrevet hhv. 21.05.1999, 29.4.1999 og 04.05.1999.
c) Fylkesveger som blir berørt av planforslaget
• Fv. 232 – Sørlivegen
• Fv. 234 – Jernbanegata
• Fv. 230 – Kristian Fjelds gate
• Fv. 222 – Storgata/Stangevegen
• Fv. 24 – Romedalsvegen
• Fv. 197 – Fokholgutua
• Fv. 195 – Hvervagutua
• Fv. 193 – Gubberudvegen
• Fv. 191 – Sandvikavegen
Planforslaget vil i liten grad berøre riksveger Statens vegvesen har forvaltningsansvar for.
Fylkesvegnettet i Stange vil bli berørt av midlertidig anleggsarbeid/-trafikk, og permanente
løsninger for kryssing veg/bane.
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Bane NORs kommentar
a) Det er avholdt flere møter med Statens vegvesen undervegs i planprosessen. Gjennom dette
involveres Statens vegvesen tett i det videre plan- og prosjekteringsarbeidet da de er en
viktig samarbeidsaktør på samferdselssektoren.
b) Det er regulert inn en ny veglenke sør for Stange stasjon ved Østre Volla. Denne anses ikke
som en del av jernbanetiltaket, men reguleres inn i reguleringsplanen for dobbeltsporet.
Bane NOR mener at intensjonsavtalen inngått i 1999 ikke tilsier at Bane NOR skal finansiere
ny planskilt vegkryssing i Stange sentrum.
Øvrige innspill er tatt til orientering.

2. Statens Vegvesen (04.12.2018)

Statens Vegvesen har ingen ytterligere merknader enn gitt ved første gangs varsel om oppstart.
Bane NORs kommentar
Innspillet tas til orientering.

3. Fylkesmannen i Hedmark (06.04.2018)

Fylkesmannen i Hedmark forutsetter at forslag til reguleringsplan vil bli utarbeidet i tråd med
føringer i kommunedelplan for Dovrebanen. Fylkesmannen viser til sin uttalelse til høring av
kommunedelplan for strekningen datert 16.09.2016 der de omtaler flere tema som forventes
nærmere belyst i detaljreguleringen.
Problemstillingen knyttet til kryssing av jernbanen rett sør for Stange stasjon, er omfattet både av
områdeplan for Stangebyen og dette planområdet. Det må settes av nok ressurser til å koordinere de
ulike gruppene/prosessene for å ivareta helheten godt. Bane NOR og Stange kommune må ha tydelig
ansvarfordeling i Stangebyen som har overlappende planområder.
Fylkesmannen forventer at detaljreguleringsplanen omfatter forslag til avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak for inngrep i dyrka mark og Åkersvika naturreservat. Det forventes også at
planforslaget viser tilstrekkelige avbøtende tiltak for støy og for andre utslipp til luft og vann.
Fylkesmannen har følgende merknader:
a) Åkersvika naturreservat
Fylkesmannen viser til møter i egen arbeidsgruppe om dette og brev fra Miljødirektoratet
datert 16.01.2018. Fylkesmannen forutsetter at det ikke gjøres inngrep i Åkersvika utover det
som er forelagt dem og Miljødirektoratet tidligere i vinter, og ber om at planområdet
innskrenkes i henhold til dette.
b) Landbruk og kompensasjon
Fylkesmannen har vært delaktig i prosessene/arbeidsgruppene i forbindelse med
pilotprosjektet for kompensasjonstiltak. Det må først og fremst benyttes ressurser for å
unngå inngrep i slike viktige areal. Dernest skal skader avbøtes, områder restaureres og som
siste utveg; kompensasjonsarealer skaffes.
c) Massedeponier
Fylkesmannen mener at det er positivt at det gjennomføres en helhetlig og grundig vurdering
av alle områder for massedeponier med tilhørende konsekvensutredninger i
kommuneplanens arealdel. Selv om lokalisering av massedeponier ikke er et tema i
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detaljreguleringen er det viktig å få en oversikt over hva slags typer masser som er i området,
hvilke mengder det dreier seg om og om de kan utgjøre en forurensningsfare og skissere
hvordan de kan håndteres.
d) Tilbakeføring av eksisterende jernbane
Senest ved høring av reguleringsplanforslaget skal etterbruken av det opprinnelige
jernbanesporet være avklart, jfr. §3-4 (tilleggsvedtak KMD, juni 2017). Fylkesmannen
forutsetter at dette vil bli fulgt opp i planprosessen, og at reetablering av eksisterende
jernbanetrasé skal prioriteres høyt.
e) Arealregnskap
Det må presenteres et samlet og detaljert arealregnskap for både permanente og
midlertidige inngrep i areal med nasjonale interesser.
f)

Vann og vassdrag
Utredning knyttet til følger for vassdrag og vannhusholdning, for eksempel knyttet til
«Brenneribekken» og omlegging av denne, er ikke nevnt i oppstartsvarselet. Fylkesmannen
minner om at det ikke kan slippes ut konsentrert forurensing til Åkersvika naturreservat.

g) Risiko- og sårbarhetsanalyse
Når det gjelder håndtering av vann må det tas høyde for et endret klima.
Klimatilpasningstiltak må være omtalt i detaljreguleringen. Samfunnssikkerhets- og
beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 3-1
pkt. h og § 4-3.
h) Generelt
I anleggsfasen er det viktig å begrense utslipp, og også å opprettholde framkommelighet for
gående og syklende langs og på tvers av anleggsområdet. Fylkesmannen viser til nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging, og forutsetter at forventningene følges
opp i det videre arbeidet med planen. Fylkesmannen minner om at ett eksemplar av SOSI-fil
og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal oversendes Statens kartverk Hamar
for kontroll.
Bane NORs kommentarer
Reguleringsplanen for nytt dobbeltspor Sørli-Åkersvika utarbeides i tråd med føringene i
kommunedelplanen for Dovrebanen. Planområdet er utvidet i to omganger (se tekst over og
Planbeskrivelse kapittel 2.3). Den største utvidelsen gjelder massehåndteringsområdet
Nesten/Skjerden. I tillegg er planområdet utvidet for å inkludere tilstrekkelig arealer til
krysningspunkter. Det har vært flere egne møter knyttet til krysningspunkter i Stange sentrum og
knutepunktet. Det har resultert i at det reguleres inn tre krysningspunkter i Stange sentrum:
eksisterende vegundergang (fv. 222) nord for stasjonen, gang-/sykkelundergang på stasjonen og ny
vegkryssing sør for stasjonen på Østre Volla.
Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for inngrep i dyrka mark har vært sentralt i
planarbeidet og pilotprosjektet for landbruk. Se plan for avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal (UEH-55-A-25125). I en prosess der Fylkesmannen i
Hedmark og Miljødirektoratet har deltatt, er det kommet frem til at det likevel ikke er nødvendig
med en grenseendring av verneområdet for tiltaket med bygging av dobbeltspor frem til Åkersvika i
denne omgang. Dette skal heller løses med en dispensasjon fra verneforskriften for Åkersvika
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naturreservat. Det er derfor heller ikke utarbeidet en plan for avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak for naturreservatet nå.
a) Det vises til pågående prosess med Fylkesmannen og søknad om dispensasjon fra
vernebestemmelsene for Åkersvika. Dispensasjonen for denne planen begrenser seg til
varig og midlertidige inngrep i Åkersvika. Det vil ikke bli utarbeidet egen plan for
kompenserende tiltak og til å gjennomføre grensejusteringsprosess av naturreservatet
etter avtale med Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Dispensasjonssøknaden sendes til
behandling før planforslaget førstegangs behandles.
b) Parallelt med planprosessen jobbes det med pilotprosjekt for kompensasjon landbruk.
Resultatene av dette arbeidet er iverksatt i reguleringsplanen. Store deler av
eksisterende bane skal tilbakeføres til dyrka mark og de delene som ligger innenfor
plangrensa er foreslått regulert til landbruk. Eksisterende bane som er utenfor
planområdet vil bli foreslått omdisponert i kommuneplanens arealdel. Det er også
foreslått rekkefølgebestemmelse som sikrer gjennomføring av tiltaket, se
planbestemmelsenes pkt. 7.8, og 2.5, 3.8 og 4.4.1. Se for øvrig pkt 3.2.
c) Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning for flere aktuelle lokaliseringer av
massehåndteringsområder. Som resultat av konsekvensutredningen av lokalisering av
massehåndteringsområder er området Nesten/Skjerden tatt inn i planen som område for
massehåndtering. Varsel om utvidet planområde i forbindelse med dette ble utsendt
08.11.2018.
d) Dette er i tråd med målsettingen for prosjektet med hensyn til tilbakeføring av
eksisterende jernbane. Planen for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak
for tapt jordbruksareal beskriver hvilke deler av eksisterende banestrekningen som er
foreslått tilbakeført til dyrka mark. Eksisterende bane som ligger innenfor plangrensa
reguleres til landbruk i reguleringsplanen. Det som er utenfor planområdet vil bli
foreslått omdisponert i kommuneplanens arealdel.
e) Tatt til følge, arealregnskapet er presentert i Planbeskrivelsenes kapittel 6.7
f) Tatt til følge. For øvrig vises det til miljøoppfølgingsplan som følger reguleringsplanen.
Virkninger av planforslaget omtales i Planbeskrivelsen kapittel 6. Omlegging av
Brenneribekken er innlemmet i planforslaget og beskrevet i kapittel 5.10.5.
g) Tatt til følge.
h) Tatt til følge. Anleggsgjennomføring omtales i Planbeskrivelsen kapittel 5.15 og det er gitt
flere bestemmelser til anleggsperioden.

4. Fylkesmannen i Hedmark (06.12.2018)

Fylkesmannen viser til sin uttalelse ved oppstart av planarbeid datert 06.04.2018 og forutsetter at
deres merknader blir fulgt opp i det videre planarbeidet.
Området Nesten/Skjerden er avsatt til LNF formål i gjeldende kommuneplan. Myra vurderes som
lokalt viktig (C). Like utenfor området i vest er det registrert naturbeitemark av regional verdi (B).
Området er definert som dyrkbar jord i Kilden (NIBIO). Stange Vestbygd har status som helhetlig
kulturlandskap i Miljødirektoratets Naturbase.
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Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av å sikre gode kantsoner i skillet mellom deponiområdet og
dyrka marka. Et eventuelt massedeponi på Nesten/Skjerden vil ligge gunstig til for å kunne ta imot
masser nord for Stangebyen.
Omfanget av utslipp av klimagasser ved tiltak i myra ved Nesten/Skjerden vil påvirkes av omfanget av
tiltak. Omfanget av utslipp av klimagasser vil kunne avhenge av hvorvidt det er behov for oppgraving
eller drenering av myrområdene for å sikre stabile grunnforhold for deponimassene. Fylkesmannen
vil påpeke at det vil være svært uheldig å grave ut all torva i myra for naturmangfoldet, flomdemping
og sin funksjon som karbonlager.
Fylkesmannen mener utbygger må ha kontroll på avrenning fra deponiet. Det må etableres et
overvåkningsprogram som kan gi svar på om deponiet medfører nevneverdig forurensing til
nærliggende resipient. Det bør også gjennomføres en miljørisikovurdering. Hvis masselagring skal
etableres oppå en myr/i en myr bør konsekvensene ved nedbygging av en myr risikovurderes med
tanke på klimautslipp. Fylkesmannen viser i tillegg til statlige planretningslinjer om klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning avsnitt 3, 1 ledd.
Fylkesmannen bemerker at det er viktig at deponiarealer sikres i arealplaner slik at en har
tilstrekkelig arealer for overskuddsmasser uavhengig av kompensasjonsprosjektet.
Fylkesmannen påpeker også at ett eksemplar av SOSI-fil og PDF-fil til alle arealplaner som sendes på
høring skal oversendes Statens kartverk på Hamar for kontroll.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til orientering.
For massehåndteringsområdet Nesten/Skjerden er det regulert inn kantsoner og myra er delvis
hensyntatt ved at det er satt igjen et sentralt myr- og grøntdrag. Nord for området er det satt av
areal til en rensedam. Det vil bli vurdert om torva i størst mulig grad kan bli liggende for å begrense
klimagassutslippet. Se Planbeskrivelsens kapittel 5.6 og 6.15 for nærmere omtale. Området er også
behandlet i miljøoppfølgingsplanen, som inkluderer både overvåkningsprogram og
miljørisikovurdering.

5. Fylkesmannen i innlandet (23.01.2019)

Fylkesmannen viser til sine uttalelser 18.12.2018, 06.12.2018 og 06.04.2018 og forventer at
merknadene blir fulgt opp i det videre planarbeidet.
Utover dette har de ingen øvrige merknader
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til orientering.
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6. Hedmark kommune (06.04.2018)

Hedmark fylkeskommune har følgende kommentarer:
a) Planfaglige forhold
I statsbudsjettet for 2018 står det at Jernbanedirektoratet mener det er behov for å se
strekningen Kleverud – Sørli i sammenheng med planleggingsarbeidet på strekningen Sørli –
Åkersvika, for å vurdere om dette kan gi en mer helhetlig og kostnadseffektiv utbygging.
Fylkeskommunen etterlyser en nærmere beskrivelse av behovet for å se strekningene i
sammenheng.
Det er positivt at strekningen skal være pilotprosjekt for kompensasjon av tapt
jordbruksareal, da Stange er en stor og viktig jordbrukskommune. Fylkeskommunen ber om
at forslagsstiller vurderer om eksisterende jernbanetrasé kan omgjøres til gang- og/eller
sykkelveg på steder hvor det er hensiktsmessig.
Planavgrensningen ved kommunegrensen i Åkersvika må ta høyde for de ulike alternativene
for jernbanetrasé gjennom Hamar.
Planarbeidet må søke løsninger på å knytte den østre og vestre delen av Stange sentrum
sammen. Jernbanen, og til dels den landbruksrelaterte industri- og handelsvirksomheten på
østsiden av stasjonsområdet, utgjør en markant barriere i området. Nytt dobbeltspor og
jernbanestasjon vil bidra vesentlig til å øke barrierevirkningen.
Det må vurderes tiltak som kan minimere barrierevirkningene for gående og syklende langs
jernbanetraseen, deriblant kryssing av jernbanen i den sørlige delen av Stange
jernbanestasjon, jf. kommunedelplan for InterCity Dovrebanen planbestemmelser punkt 3.1
a.
I forbindelse med utvidelse av Stange jernbanestasjon må det vurderes tiltak vedrørende
knutepunktutvikling med fokus på et attraktivt og klimavennlig tettsted. Det må spesielt
vurderes tiltak som ivaretar barns og unges interesser, universell utforming, folkehelse og
støyminimering. Planarbeidet må ta hensyn til og bygge opp under planarbeidet for Stange
sentrum og Silovegen 6 (Felleskjøpet). Plangrensene overlapper hverandre.
b) Kulturvernfaglige forhold
Nyre tids kulturminner
Dobbeltsporet gjennom Stange Vestbygd representerer en utfordring for vernet av et
nasjonalt viktig kulturlandskap. Det må søkes løsninger der inngrepets landskapspåvirkning
begrenses mest mulig. Det må vurderes avbøtende tiltak som kan bidra til å bevare
landskapspreget, og minimere barrierevirkningen, for eksempel oppfyllinger og beplantning.
Gjenbruk av nedlagte jernbane til turvegformål må vurderes, men avveies mot og tilpasses
landskapshensyn der det er åpenbart at tilbakeføring til landbruk i større grad vil redusere
den totale landskapsvirkningen av det ferdige anlegget.
Viktige elementer i landskapet er de rolige kuperte landskapsformene, randvegetasjonen
Åkerholmer og bekker. Brenneribekken/Fjetrebekken er et viktig landskapselement som bør
bevares i sin naturlige trasé. Det er viktig at de gamle gårdene og plassenes kontakt med
landskapet bevares og at bygninger og bygningsmiljøer, som Veflingstad, Hosmestad og de
freda bygningene på Hverven, får beholde sin dominans og kontakt med storlandskapet
nedover mot Mjøsstranda.
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Åkerlandskapet Tokstad/Gyrud er presset på areal, og følsomt for ytterligere påvirkning.
Jordbruksarealene her er en viktig faktor i landskapsbildet, og det må tas spesielle hensyn
ved detaljutformingen av tiltaket.
Fylkeskommunen forutsetter at jernbanerelaterte bygninger fra Dovrebanens etablering,
som stasjonsbygningene på Stange og Ottestad, bevares.
Automatisk fredete kulturminner
Planområdet er i hovedsak registrert for arkeologiske kulturminner, og derigjennom er
undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 oppfylt. Den siste rapporten, for strekningen
Ottestad stasjon til Åkersvika, sluttføres nå.

Det er to mindre områder hvor undersøkelsesplikten jf. kml § 9 ikke er oppfylt:
• mulig framtidig vegforbindelse fra Ljøstadvegen nordvest for Stange
videregående skole
• høyden nord for Nordstad gård
Sistnevnte skal ha vært gravminner fra jernalder. Saksbehandlende arkeolog vil ta kontakt
med Stange kommune og Bane NOR vedrørende disse områdene, og det vil bli utarbeidet et
befaringsvarsel med budsjettoverslag. Fylkeskommunen presiserer at reguleringsplanen ikke
kan vedtas før undersøkelsesplikten er oppfylt for hele planområdet.
Bane NORs kommentarer
a)
1 ledd:
Strekningen Kleverud-Sørli inngår nå i samme prosjektorganisasjon som Sørli-Åkersvika blant
annet med hensikt i å samordne utbyggingen best mulig. Felles planlegging av de to
strekningene gir muligheter for en forenklet faseplan rundt Sørli tømmerterminal og Stange
stasjon, samt synergier ved kontraktsinndeling og tekniske løsninger.
2 ledd:
Som et ledd i planarbeidet er fremtidig bruk av eksisterende jernbane vurdert. Eksisterende
bane skal tilbakeføres til landbruk på store deler av strekningen. Det som er utenfor
planområdet vil bli foreslått omdisponert i kommuneplanens arealdel. Transformasjon til
gang- og sykkelveg/turveg kan være aktuell arealbruk ved Sandvika, men er vurdert til ikke å
være hensiktsmessig ellers. Dette behandles i kommuneplanens arealdel.
3 ledd:
Planen påvirker ikke valg av løsning gjennom Hamar.
4, 5 og 6 ledd
Det har vært en prosess rundt arbeidet med Stange knutepunkt. Viktig elementer har vært
barrierevirkninger og framkommelighet for motorisert ferdsel, syklende og gående.
Reguleringsplanen regulerer ny kryssing under jernbanen for myke trafikanter ved Stange
Stasjon, og en ny vegkryssing sør for stasjonen, i tillegg reguleres eksisterende jernbanebru
over fv.222 nord for stasjonen. Dette omtales i Planbeskrivelsen kapittel 5.4 og 5.5.
b)
1 ledd:
Se svar på pkt a, andre ledd.
2 og 3 ledd:
Gjennom planarbeidet er det forsøkt å finne løsninger som minimerer landskapsinngrep i den
grad det er mulig, og i størst mulig grad beholde områdets særpreg. Av hensyn til jordvern er
valgt løsninger som gir smalest mulig arealbeslag over dyrkbar mark.
4 ledd:
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Jfr vedtatt kommunedelplan er det lagt til grunn at Stange stasjon består og blir et viktig
element i det nye knutepunktet. Slik traseen er lagt, er det ikke forenlig med bevaring av
Ottestad stasjon. Her kommer stasjonsbygningene i konflikt med nytt dobbeltspor og er
forutsatt revet.
5, 6 og 7 ledd:
Tatt til orientering.

7. Hedmark Fylkeskommune (18.12.2018)

Fylkeskommune henviser til sin uttalelse ved varsel av oppstart av 06.04.2018.
Planfaglige forhold
-

Krysningspunkter Stange sentrum

Fylkeskommunen er positive til at det skal settes av tilstrekkelig areal for flere mulige krysninger i
tilknytning til Stangebyen. Det forutsettes at disse alternativene utredes med hensyn til Stangebyens
utviklingspotensial, barn- og unges interesser, gang- og sykkelveger, beredskap og
landskapspåvirkninger.
-

Forbindelse mellom fv. 222 og 232

Fylkeskommunen mener det bør sees på muligheten for å etablere forbindelse mellom fv. 222 og 232
ved Sørli.
-

Areal ved Hamar kommunegrense

Fylkeskommunen forutsetter at det er satt av tilstrekkelig areal ved Hamar kommunegrense til at det
kan etableres jernbanestasjon i både vest og øst.
Kulturvernfaglige forhold
-

Nyere tids kulturminner og kulturlandskap

Fylkeskommunen påpeker at de fleste plangrenseendringene er marginale og uproblematiske når det
gjelder nyere tids kulturminner og kulturlandskap.
Fylkeskommunen er bekymret for arealet avsatt til massedeponi ved Næsten/Skjerden/Fokhol. Dette
vil skape konflikt med områdets verdi for kulturlandskapet. Området kom ikke best ut med tanke på
landskapsforhold i Bane NORs alternativsvurdering. Massedeponi i kulturlandskap er problematisk
med tanke på landskapsendringer. Det bør minimeres og primært knyttes mer direkte til arealer
nærmere ny sportrase som i alle fall blir berørt. Fylkeskommunen ber Bane NOR vurdere å holde
andre muligheter for deponiplasser åpne i planen, og at landskapskonsekvensene ved ulike
deponiløsninger utredes og visualiseres for ny vurdering.
-

Automatisk fredede kulturminner

Fylkeskommunen forutsetter at Bane NOR i størst mulig grad tar hensyn til gravhaugene ved gårdene
Guåker og Skjerden. Der jernbanen kommer nær gravhaugene og/eller skaper barrierevirkninger eller
andre landskapsendringer bør det være dialog mellom fylkeskommunen og Bane NOR om avbøtende
tiltak. Eventuell ny atkomstveg til Skjerden-gårdene må holde god avstand til gravhaugen og ha en
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lite ruvende fremtoning. Dersom vegen kommer for nære gravhaugen eller virker tilbørlig
skjemmende vil dette kunne føre til at fylkeskommunen fremmer innsigelse til planen.
For planområdeutvidelsen må området mellom Guåker og Nesten kulturminnene kartlegges før
undersøkelsesplikten jf. Kulturminnelovens §9 anses oppfylt. Befaringsvarsel med budsjett
ettersendes fra fylkeskommunen.
I reguleringsplanen skal fredede kulturminner som bevares markeres med hensynssone D, mens de
en søker dispensasjon for markeres med bestemmelsesområde og id-nummer. Fylkeskommunen
påpeker at ny jernbane har stor samfunnsmessig betydning og kulturminner som er til hinder for ny
jernbane vil i all hovedsak få fylkeskommunens anbefaling om dispensasjon. F. anbefaler Bane NOR å
gå i dialog om hvilke kulturminner det søkes dispensasjon om og hvilke som skal bevares, før planen
sendes til offentlig ettersyn. Dette vil minske muligheten for innsigelse på kulturminnefaglig
grunnlag.
Bane NORs kommentar:
-

Krysningspunkter i Stangebyen

Innspillet er tatt til etterretning.
-

Forbindelse mellom fv. 222 og 232

Det er planlagt en anleggskryssing på Sørli. Denne er imidlertid ikke planlagt som en permanent
løsning. Hvis det skal planlegges en permanent kryssing på Sørli innebærer det en helt annen løsning
til en mye større kostnad. Bane NOR anser det ikke som del av jernbanetiltaket å etablere en
forbindelse mellom fv. 222 og 232.
-

Kulturvernfaglige forhold

Virkninger av massehåndteringsområdet er omtalt i Planbeskrivelsens kapittel 6.15. Området avsatt
til utlegging av masser skal kunne benyttes som dyrket areal og legges i avrundede,
landskapstilpassede terrenghøyder på hver side av et myr- og bekkedrag. Det skal etableres et belte
med randvegetasjon mot syd.

-

Automatisk fredede kulturminner

Innspillet er tatt til følge.

8. Hedmark Fylkeskommune (28.01.2019)

Innspillshaver viser til sine tidligere innspill i planprosessen. Videre minner fylkeskommunen om at en
stor del av bebyggelsen i det aktuelle utvidelsesområdet på begge sider av Kristian Fjelds gate er
Sefrak-registrert, og at bygningsmiljøet har kulturminneverdier som bør søkes ivaretatt i
planleggingen av den nye stasjonen med adkomstveg.
Utover dette har innspillshaver ingen øvrige merknader.
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Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til følge. Boligbebyggelsen ved Kristian Fjeld gate på østsiden av banen får ny
atkomst, via ny veg inn til stasjonsområdet, men det medfører ikke inngrep i noe av bebyggelsen.

9. Norges vassdrag- og energidirektorat (09.03.2018)

På reguleringsplannivå skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer ivaretas gjennom selve
planløsningen og bruk av virkemidler som arealformål, hensynssoner og reguleringsbestemmelser.
For strekningen gjennom Stange kommune vil faren for flom, og tiltakets påvirkning på allmenne
interesser i vassdrag og grunnvann, være de mest relevante problemstillingene i forhold til NVEs
forvaltningsområder.
Bane NOR må vurdere hvilken risiko som skal aksepteres for jernbanesporene, jf. føringene i TEK 17.
NVE anbefaler minimum sikkerhetsklasse F2 som innebærer sikkerhet mot en 200-års flom. I tillegg
bør det legges til en sikkerhetsmargin der det også tas høyde for eventuelle klimaframskrivinger. For
områder i umiddelbar nærhet til Mjøsa anbefales det et tillegg for bølgepåvirkning. Alle kulverter,
stikkrenner, eventuelle bekkeomlegginger mv. (eks. Brenneribekken) bør dimensjoneres for 200-års
gjentaksintervall med minimum 20% klimapåslag. Tilstrekkelig klimapåslag er spesielt viktig for
mindre bekker og vassdrag som responderer raskt på store nedbørmengder.
I kommunedelplan for strekningen Sørli – Brumunddal er det gjort flere utredninger i forbindelse
med hydrologi, flom, inngrep i vassdrag mv. En del av kunnskapsgrunnlaget er allerede på plass, men
det vil være behov for ytterligere utredninger og avklaringer i forbindelse med utforming,
dimensjonering og eventuelle konsekvenser for allmenne interesser i vassdrag.
Konsekvenser for allmenne interesser må vurderes i forbindelse med eventuelle virkninger på
grunnvann.
NVEs påpeker at deres merknader ovenfor er generelle og ikke uttømmende.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til følge. Risiko for nytt dobbeltspor knyttet til flom og påvirkning på vassdrag og
grunnvann inngår i ROS-analysen. Alle kulverter, stikkrenner og bekkeomlegginger mv. er
dimensjonert for 200-års flom. Virkninger av planforslaget omtales i kapittel 6 i Planbeskrivelsen.

10. Norges vassdrag- og energidirektorat (10.12.2018)

NVE påpeker viktigheten av at følgende interesser blir vurdert av forslagsstiller i planarbeidet.
•
•
•

Flom, erosjon og skred
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Energianlegg

Dersom planen berører NVEs saksområder skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE
påpeker også at det skal tydelig fremgå i plandokumentene hvordan de ulike interessene er vurdert
og innarbeidet i planen.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til orientering. Det har vært avholdt møte med NVE for å orientere om planlagte
løsninger for berørte bekker og vassdrag innenfor planområdet.
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11. Direktoratet for mineralforvaltning (13.02.2018)

DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional,
nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og de har dermed ingen
merknader til varslet om oppstart.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til orientering.

12. Mattilsynet v/Kari Helle Olden (21.02.2018)

Mattilsynet er sektormyndighet på drikkevannsområdet i plansaker etter plan- og bygningsloven, og
gir veiledning angående begrensning av planteskadegjørelse. For nytt dobbeltspor Sørli-Åkersvika er
ikke hensynet til drikkevann omtalt. Det forventes at hensynet til vannkilder og tilhørende
nedbørsfelt tas med i dere videre planarbeidet der det er aktuelt. Tiltakshaver og kommunen har
plikt til å kartlegge nåværende og fremtidige vannkilder slik at disse med tilhørende nedbørsfelt ikke
står i fare for å bli forurenset.
Bane NORs kommentar
Innspillet tas til orientering. Hensynet til vannkilder og tilhørende nedbørsfelt er ivaretatt i planen og
må følges opp videre i byggeplan.

13. Hamar kommune (01.03.2018)

Det foreslåtte planområdet omfatter ikke Sørli tømmerterminal. Tømmerterminalen inngår i
reguleringsplan Kleverud – Sørli som ble vedtatt i 2016.
a) Hamar kommune minner om behovet for å avklare areal for funksjoner som på sikt bør
flyttes ut fra Hamar stasjon. Siden området Sørli i Stange kommune kan være aktuell
lokalisering for driftsbase og evt. jernbaneverksted, bør det så snart som mulig avklares
hvordan Bane NOR skal håndtere disse funksjonene i et langsiktig perspektiv.
Reguleringsplanen bør være fleksibel nok til å omfatte disse funksjonene der det er aktuelt.
Hamar kommune er usikre på om reguleringsplanen fra 2016 gir mulighet for driftsbase og
verksted på Sørli. Arbeid med parsellen videre nordover kan gi mulighet for justering av plan i
det aktuelle området dersom man trakk plangrensen noe sørover. De ber Bane NOR vurdere
dette.
b) Det forutsettes at planlegging ved Åkersvika ikke utelukker noen trasealternativer videre
gjennom Hamar.
Bane NORs kommentar
a) Det er besluttet å flytte verksted ut fra Hamar stasjonsområde. Det vurderes alternative
plasseringer for driftsbase og Sørli er en av flere mulige løsninger. Vurdering av alternative
områder for driftsbase håndteres i en annen planprosess og inngår ikke i denne planen.
Alternativer for verkstedsdrift vurderes også i en annen planprosess og inngår heller ikke i
denne planen.
b) Reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika vil ikke påvirke trasevalg gjennom Hamar.
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14. Hamar Kommune (05.12.2018)

Hamar kommune forutsetter at planarbeidet i Stange ikke legger føringer for trasevalget gjennom
Hamar.
Bane NORs kommentar
Reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika vil ikke påvirke trasevalg gjennom Hamar.

15. HIAS (23.03.2018)

HIAS produserer og leverer drikkevann til og samler opp og behandler avløpsvann fra
eierkommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Mjøsa benyttes som drikkevannskilde og vann
produseres fra Stange vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg og distribueres til
kommunens ledningsnett via HIAS overføringsledninger. Avløpsvann fra kommunene ledes til HIAS
avløpsrenseanlegg via HIAS overføringsledninger for avløp. HIAS planlagte anlegg inngår i felles
kommunedelplan vann og avløp 2014-2023 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange,
vedtatt våren 2015. HIAS har lagt ved kart som viser eksisterende og planlagte anlegg innen
vannforsyning og avløp.
Hias påpeker at varslingsområdet for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika er i konflikt med flere av Hias
eksisterende og planlagte vann- og avløpsanlegg. HIAS har deltatt i flere koordineringsmøter med
Bane NOR, hvor disse konfliktpunktene er gjennomgått. Hias opplever at det er etablert et godt
samarbeid mellom partene.
Nedenfor en beskrivelse av konfliktpunktene. Hva som må ivaretas og avklares og hvilke forhold HIAS
ber Bane NOR gi en snarlig tilbakemelding på:
a) Vannforsyning
Utfylling av masser i Åkersvika
Utbygging av nytt dobbeltspor vil medføre utfylling av masser og gravearbeider i Åkersvika.
Dette vil erfaringsmessig medføre en økning av partikler i Mjøsa og kan utgjøre en risiko for
forurensning av HIAS råvannsinntak med suspendert stoff, (turbiditet). Særlig inntaket til
Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli liggende svært nært anlegget for nytt dobbeltspor.
Det er i dag enkel vannbehandling ved begge HIAS vannbehandlingsanlegg som er
tilpasset dagens råvannskvalitet i Mjøsa. HIAS kan ikke akseptere en utfylling av masser i
Åkersvika som medfører en risiko for forverring av råvannskvaliteten ved deres
råvannsinntak i Stange eller Hamar.
Det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges ved Nordsveodden dimensjoneres for
en høyere konsentrasjon av turbiditet i råvannet og er planlagt satt i drift i løpet av 2021.
Anlegget vil erstatte dagens Hamar vannbehandlingsanlegg.
Hias ber Bane NOR gjøre en konsekvensvurdering av hvor stor belastning og
spredning anleggsarbeidene gir ved deres råvannsinntak (både eksisterende og det planlagte
nye). Det må vurderes spredning og belastning av turbiditet, utføres en modellering av
forurensningenes spredning i Mjøsa samt gjøres en risikovurdering med hensyn på
forurensing av Hias råvannsinntak. NIVA har utført flere slike analyser for Mjøsa tidligere.
Ny overføringsledning til Arstad
Hias skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg ved Nordsveodden i Sandvika i Stange.
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Anlegget skal erstatte dagens Hamar vannbehandlingsanlegg. Det nye
vannbehandlingsanlegget skal knyttes til eksisterende vannforsyningsnett via bl. a. ny
overføringsledning mot Arstad. Ledningen krysser varslingsgrense for nytt dobbeltspor. Hias
har vært i møte med Bane NOR om mulig fremtidig omlegging av ledningen som følge av
etablering av nytt dobbeltspor. Bane NOR må ta hensyn til ledningsanlegget i den videre
planleggingen av nytt dobbeltspor.
Eksisterende overføringsledning nord for Stange stasjon
Nytt dobbeltspor vil krysse HIAS eksisterende overføringsledning rett nord for Stange
sentrum. Nord for krysningspunktet ligger ledningen i randsonen til varslingsgrensen.
Ledningen er hovedforsyningen til Bekkelaget og Sandvika og Bane NOR må tas hensyn til
denne i den videre planleggingen.
b) Avløpsanlegg
Selvfallsledning fra Stange sentrum til HIAS avløpsrenseanlegg
Hias har en selvfallsledning fra Stange sentrum til HIAS avløpsrenseanlegg. Denne
ledningen vil bli betydelig berørt av forslag til trasé for nytt dobbeltspor, og må på deler av
strekket legges om.
Selvfallsledning over Tokstadjordet i Stange
Trase for nytt dobbeltspor vil krysse HIAS eksisterende selvfallsledning som går over
Tokstadjordet i Stange. Ledningen er en kritisk viktig ledning og tåler ikke avbrudd i
forbindelse med utbyggingen av jernbanen. HIAS er i dialog med Bane NOR vedørende
ivaretagelse av ledningen og det jobbes med en utbyggingsavtale mellom partene.
HIAS har lagt ved tegninger av de ovennevnte konfliktpunktene.
c) Oppsummering
For å kunne ivareta hensynet til eksisterende og planlagte nye anlegg innen vann og avløp
er det viktig å fortsette den gode dialogen mellom partene. HIAS ønsker å bli involvert i den
videre planleggingsprosessen. HIAS ber også om at deres tekniske krav til VA-anlegg blir
innarbeidet som en del av reguleringsplandokumentene.
Bane NORs kommentar
Innspillene er tatt til følge. Gjennom planprosessen har det vært tett dialog med HIAS .
Når det gjelder konsekvensvurdering av belastning og spredning ved råvannsinntak vil dette bli
gjennomført som en del av utslippssøknaden.

16. HIAS (03.12.2018)

HIAS viser til høringsuttalelse til KDP for dobbeltspor Sørli-Brumunddal, og høringsuttalelse til
oppstart reguleringsplan Sørli-Åkersvika. Kart som viser HIAS anlegg innenfor planområdet er vedlagt
høringsuttalelsen.
I tillegg har HIAS følgende bemerkninger som må hensyntas i det videre planarbeidet.
•
•

Eksisterende og planlagte anlegg for vannforsyning for det utvidede planområdet
Utvidelsen ved Arstad berører HIAS vannledninger og pumpestasjoner for vann. I tillegg har
HIAS planlagt å bygge ny overføringsledning fra nytt HIAS vannbehandlingsanlegg ved
Nordsveodden til Arstad pumpestasjon.
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•

Utvidelse av varslingsgrensen sør for Gubberud berører HIAS sin eksisterende
spillvannsledning.

HIAS opplever at det er etablert en positiv dialog med Bane NOR og ønsker å fortsette med dette.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til følge og det er gjennom planarbeidet funnet løsninger for punktene Hias påpeker.

E. Organisasjoner
1. Jordvernalliansen i Hedmark (uten dato)

Framlagte planer fører til et stort beslag av høyproduktive jordbruksarealer i Stange.
Jordvernalliansen ser likevel at utbygging av en moderne og konkurransedyktig bane samlet sett og
over tid som regel sparer nedbygging av matjord og alliansen aksepterer traseen som er vedtatt.
Når det gjelder inngrep i jordbruksarealene har de følgende kommentarer:
a) Etterbruk av eksisterende jernbanetrasé
Alliansen mener at på aller meste av strekningen fra Stange stasjon til Åkersvika vil det være
jordbruksfaglig hensiktsmessig å tilbakeføre traseen til jordbruksformål. Når det nå blir
anlagt en ny trasé, er det svært viktig å fjerne den gamle, jf. Stortingets innstrammede
jordvernmål.
b) Pilotprosjekt innenfor landbruk
Stekningen skal være pilotprosjekt for kompensasjon av tapt jordbruksareal. Alliansen er
positive til pilotprosjektet, men understreker at følgende må sikres gjennom prosjektet:
• Medvirkning fra jordbruksfaglige instanser, grunneiernivå og jordverninteresser.
Jordvernalliansen stiller gjerne opp.
• Tilbakeføring av gammel jernbanetrasé til jordbruk.
• Fagmessig ivaretakelse av matjorda i dobbeltsportraseen, samt god planlegging med
tanke på hensiktsmessig bruk og nytte av denne jorda på andre arealer.
• Begrensning av midlertidig arealbeslag, og tiltak for å sørge for minst mulig skade på
arealene som midlertidig går ut av drift (se eget punkt c) nedenfor).
• Gode tekniske og kompenserende løsninger for prosjektet.
c) Minimalisering av arealbeslag
Ved utarbeidelse av reguleringsplanen må dype skjæringer over dyrka mark planlegges på
måter som minimerer arealbeslaget. Planen må angi skjæringsdyp for betongtrau, kulvert
mm og sette krav til utslaking av skjæringer som er forenlig med god jordbruksdrift.
d) Begrense det midlertidige arealbeslaget
Det må søkes etter løsninger i byggeperioden som krever minst mulig areal, både til
deponiplasser og riggplasser. Landbruksrådgivningen og grunneiere må ha avgjørende
innflytelse på metoder og tidspunkt for reetablering av midlertidig beslaglagt kulturjord.
e) Nødvendig omlegging av vegnett
Nødvendig omlegging av eksisterende vegnett må planlegges for minst mulig beslag av dyrka
mark.
Jordvernalliansen sto ikke på mottakerlista til høringsbrevet. Alliansen er interessert i å bli holdt
oppdatert med tanke på høringer så vel som dialogmøter o l.
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Bane NORs kommentar
a) Se kapittel F.
b) Tatt til orientering. For øvrig vises til egen prosess gjennom kompensasjonsprosjektet for
landbruk der jordvernalliansen har deltatt i referansegruppen.
c) Tatt til orientering. Reguleringsplanen viser arealformål. Det er tatt hensyn til skråninger og
at gjerde kan settes opp innenfor areal regulert til jernbane.
d) Tatt til orientering. Reguleringsplanen har regulert nødvendig areal anleggsbelte.
e) Tatt til følge.
Jordvernalliansen er og vil bli holdt oppdatert i det videre medvirkningsarbeidet.

2. FAU v/ leder Tore Ketil Stårvik (22.03.2018)

FAU OUSK er bekymret for tredjesporet og for sikkerheten og belastningen på nærmiljøet i
byggefasen.
a) Tredjesporet
Et tredjespor gjennom Ottestad forbi skoleområder, barnehager og gjennom boligfelt er ikke gitt
tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensutredning. Konsekvensgraden av tiltaket gjennom
Ottestad tar ikke hensyn til tredjespor som vil være negativt for nærmiljøet i tillegg til det ordinære
dobbeltsporet. Det er uheldig å bli en del av stasjonsområde på Hamar der godstog skal stå på
tomgang for å vente på tur. Samtidig vil flere stå gjennom natten for å gi lokførere søvn og hvile.
Dette vil medføre støy, forurensing og aktivitet som ikke passer inn i et barnehage-, skole- og
boligområde som Sandvika og Ottestad.
b) Sikkerhet og belastning på nærmiljøet
Tredjespor i området vil også medføre et enda større inngrep i forhold til nedbygging av matjord
samt riving av flere boliger. Skole- og nærmiljøet må tas på alvor under anleggsfasen. Hundrevis av
skolebarn må hver dag krysse et anleggsområde som vil kutte Ottestad i to. Alle tilførselsveger for
alle trafikanter vil bli kuttet i to og sperret. Her må sikkerhet for mye trafikanter i anleggsperioden stå
i fokus. Gode og sikre løsninger må prioriteres, midlertidige anleggsveger for tilførsel og fjerning av
masser må bygges, og alle de tiltak som kan redusere konsekvensen av tiltaket må på plass.
Bane NORs kommentar
a) Et tredjespor ved Ottestad inngår ikke i reguleringsplanen. Problemstillingen er dermed ikke
lenger relevant.
b) Se a) og kapittel F om anleggsgjennomføring.

3. Nærmiljølista Ottestad (23.03.2018)

Nærmiljølista kommer med betraktninger og bekymringer rundt konsekvensen av tiltaket for
nærmiljøet på Ottestad.
a) Det tredje ventesporet på 1600 meter må ikke bygges. Det allerede planlagte
tredjesporet på Stange stasjon kombinert med tredjespor på Hamar stasjon eller et sted
som ikke vil medføre nærmiljøkonsekvenser for Ottestad antas tilstrekkelig.
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b) Et mulig tredjespor ved Ottestad oppfattes å ha for stor helningsgrad og er ikke forenelig
med å parkere lange godstog.
c) Nærmiljøbelastningene i form av støv, støy og dieselforurensing blir stor. Et tredjespor
gjennom Ottestad vil beslaglegge mye dyrket mark, samtidig som det i verste fall vil
beslaglegge flere boliger enn nødvendig.
d) Konsekvensene i anleggsfasen må minimeres. Byggeaktiviteten må styres til
hensiktsmessige tider på døgnet, og midlertidige avlastningsveger for massetransport må
anlegges. Sikkerheten for skolebarn og beboere må ha stort fokus. Avbøtende tiltak som
bidrar til støydemping anses som en selvfølge.
Bane NORs kommentar
a) Et tredjespor ved Ottestad inngår ikke i reguleringsplanen. Problemstillingen er dermed ikke
lenger relevant.
b) Se a)
c) Se a)
d) Tatt til følge. Se for øvrig kapittel F. Anleggsgjennomføring er beskrevet i Planbeskrivelsen
kapittel 5.15 . Støytiltak langs banen er tatt inn i reguleringsplanen og det skal utarbeides nye
støyberegninger for å vurdere ytterligere tiltak der det er behov for dette i forhold til
støykrav.

4. Stange Sportsklubb, hovedlaget (11.03.2018)

Sportsklubben er positivt innstilt til planene og ønsker et godt og konstruktivt samarbeid til felles
beste. Det forutsettes at ulemper og eventuelle anleggstap eller skader på anlegg blir erstattet på en
tilfredsstillende måte. Sportsklubben er også innstilt på å medvirke til hensiktsmessige løsninger i
anleggsfasen, såfremt det ikke går på bekostning av sportslige aktiviteter.
a) Verkstedbygget og låvebygget
Verkstedbygget og låvebygget vil måtte fjernes for å gi plass til det nye sporet. Låvebygget brukes til
lagring av utstyr, mens verkstedet leies ut og gir sportsklubben en årlig inntekt. Bortfallet av disse
leieinntektene må kompenseres. Låven må erstattes med hensiktsmessig lagerbygg.
b) Idrettsparken
Idrettsparken er sentral for hele kommunen, ikke bare tettstedsutviklingen i sentrum. Idrettsparken
er også en del av en større helhet sammen med Stangehallen og Stange videregående skole. Det er i
alles beste interesse å sikre god bruk og utvikling av området, parallelt med planlegging og utbygging
av jernbanen.
Bane NORs kommentar
a) Innspillet tas til orientering. Eiendommene det er snakk om skal innløses som en del av
prosjektet. Her har Bane NOR vært i kontakt med grunneier og dette inngår i
reguleringsplanen.
b) Innspillet er tatt til orientering.
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5. Hamar og Hedemarken turistforening, HHT (18.03.2018)

HHT ønsker å påpeke friluftslivets og allmenhetens interesser i forbindelse med den nye
jernbaneutbygginga gjennom den nordligste delen av Stange. HHT har ingen blåmerkede stier som
berøres av tiltaket. Men i et så intensivt drevet jordbrukslandskap som Stange vestbygd er det
vanskelig å finne lite trafikkerte strekninger der allmenheten kan ferdes fritt.
Alle dagens krysningspunkter for gående, syklende og skigåere må opprettholdes, og det bør legges
til rette for trygg ferdsel her. Krysningspunktene er som følger:
-

Hol-Inngjerdingen
Guåker
Kausvol
Skjerden
Sålerud

I tillegg til disse krysningspunktene er det flere bilveger som krysser jernbanen som forutsettes
videreført, og at det legges til rette for trygg ferdsel på tvers av sporet. Det er viktig å se hele
løypenettet under ett når den nye jernbanetraseen planlegges i detalj.
Bane NORs kommentar
Videreføring av eksisterende og utforming av nye krysningspunkt har vært en viktig del planarbeidet.
Krysningspunkter for nytt dobbeltspor er beskrevet i Planbeskrivelsen kapittel 5.7 og virkninger for
nærmiljø og friluftsliv er beskrevet i kapittel. 6.3.

6. Romedal og Stange Almenningslag (10.12.2018)

Innspillshaver mener at planområdeutvidelsen fører til behov for en ytterligere utvidelse for å kunne
håndtere at Sørli nå er kraftig aktualisert både som hovedterminal for tømmer, som
flerbruksterminal for annet gods og som lokalitet for utvikling av bioøkonomisk industri.
Innspillshaver vil derfor av planområdet utvides ytterligere sørover til å omfatte krysningen mellom
IC og vegen mot Jernsetervangen, samt den delen av eksisterende bane som kan sees i sammenheng
med utviklingen av Sørli. De henviser til brev fra Romedal og Stange Almenningslag til
Jernbanedirektoratet fra april 2018.
De mener forutsetningene som lå til grunn ved valget av Rudshøgda som ny hovedterminal er
vesentlig endret siden 2015.
Det er viktig for innspillshaver at vegen mellom Jernsetervangen krysser fremtidig dobbeltspor med
en standard på brua som tillater fremtidens lastebiler. Det er også viktig at vestsiden av sporet i
nordre ende av Sørli forbindes med samme vegstandard til østre side og dermed korridoren mot E6.
Bane NORs kommentar
Sporløsningen som er planlagt på Sørli er robust nok for å håndtere økt jernbaneaktivitet på Sørli.
Når det gjelder terminalvirksomhet på Sørli er det lagt til grunn at tømmerterminalen på Sørli skal
bestå slik den er i dag. Bane NOR har ikke noe mandat nedfelt i NTP 2018-29 og oppfølgende
Handlingsprogram (HP 2018-29) til å planlegge for utvidet terminalvirksomhet på Sørli. I henhold til
NTP planlegges det etablering av en tømmerterminal på Rudshøgda.
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7. Ottestad og Stange grunneierlag og Stange Bondelag (10.04.2018)

I grunneierlaget er man opptatt av at Bane NOR trekker informasjonen fra gårdsregistreringene
videre inn i detaljplanleggingen.
a) Atkomstveger og løsninger
- Det må legges opp til hensiktsmessige krysningsmuligheter som ivaretar nødvendige behov
på den enkelte eiendom. Driftsveger og krysninger må plasseres slik at man i størst mulig
grad unngår transport på offentlig veg.
- Trafikksikkerhet ved lengre kjøreveg og økt landbrukstrafikk bør utredes i det videre
planarbeidet.
- Alle krysningspunkt må dimensjoneres til å tåle fremtidens landbruksmaskiner med hensyn
til akseltrykk, frihøyde og kjørebredde.
- Der det er hensiktsmessig bør landbruksoverganger kombineres med faunapassasjer og
turstier/skiløyper.
- Driftsveger langs jernbane bør plasseres på utsiden av sikkerhetsgjerdet for sambruk med
grunneier.
- Der ny jernbane krysser eiendomsgrensene må det etableres kryningsmulighet i form av
varerør for vatning, husdyrgjødsel og annen nødvendig infrastruktur
b) Hensyn til omgivelsene
For å ivareta kulturlandskapet og redusere arealbeslag er det viktig å bruke terrengforming aktivt.
Innspillene fra gårdsregistrering del 2 bør herunder brukes aktivt. Der det er mulig bør det velges et
skråningsutslag på 1:8 for å gjøre arealet funksjonelt for vanlige landbruksmaskiner. Ved store
skjæringer mellom 10 og 15 meter bør det etableres kulverter, evt bakkeplanering.
c) Massetransport og matjordhåndtering
Matjord bør ikke benyttes til andre formål enn jordbruksformål. Grunneierlaget forventer
medvirkning i prosjektet «Kompensasjon for tapt jordbruksareal» og at prosjektet foreslår
avbøtende, kompenserende og restaurerende tiltak. Reguleringsbestemmelsene bør omtale hvordan
beslaglagt matjord skal håndteres.
Det må utformes en massehåndteringsplan som hjemles i bestemmelsene og forplikter
entreprenøren i utbyggingsfasen. Massedeponier skal utgjøre en vinn-vinn situasjon for grunneier og
utbygger. Flere små deponier vil redusere transportbehov samtidig som massene utnyttes lokalt.
d) Vannhåndtering og vannveger
Vannhusholdningen i planområdet må ivaretas også utfra landbruksfaglige hensyn. Terrengforming
vil være førende for plassering av uttrekk og dreneringsløsninger. Dette kan ikke overlates til
totalentreprenør, men ta hensyn til behov hos grunneier.
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Konsekvenser av omlagte bekker og vannveger må belyses i planarbeidet. Klimaendringer, mer
intense nedbørsperioder og hyppigere flomsituasjoner må stå sentralt ved dimensjonering av
rørgjennomføringer. Eksisterende vannforsyning til vanningsanlegg må opprettholdes.
e) Anleggsperiode
Driften må kunne opprettholdes uten vesentlig ulempe i anleggsperioden. Bane NOR må igangsette
tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for at dyr ikke kommer inn i anleggsområdet.
Anleggsaktivitet som gir støvulempe må minimeres. Konsekvenser knyttet til støvende aktiviteter for
den enkelte grunneier må belyses i reguleringsplanen.
Støy i anleggsperioden må belyses og ivaretas på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder særlig i
områder der det er ventet av støybelastningen vil være stor over lengre tid.
f)

Tilbakeføring av eksisterende jernbane

Dagens jernbanetrase må tilbakeføres for å kompensere for beslaglagt jordbruksareal. Dette må tas
inn i reguleringsbestemmelsene som juridisk bindende.
g) Tiltak som bør vurderes i reguleringsplanen for å redusere ulempene for landbruk i området
Det forventes at innspillene fra gårdsregistreringen danner grunnlaget for pilotprosjektet som skal
gjennomføres. Bane NOR bør i tillegg legge til rette for en fondsordning som skal finansiere nydyrking
og eventuelle jordflyttingsprosjekter. Samme bør gjøres for å ivareta eventuelle senskader etter
tiltaket er gjennomført.
Bane NORs kommentar
a) Se kapittel F i dette dokumentet. Foreslåtte krysningspunkter for nytt dobbeltspor i
planforslaget er bl.a. et resultat av innspill i gårdsregistrering del 1 og 2. Krysningspunkter for
nytt dobbeltspor er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.7. Krysningspunktene dimensjoneres
i henhold til gjeldende vegnormaler og i forhold til funksjon. Kryssingene ved Jemli, Hovin,
Norstad, Grøtholm og Østby er dimensjonert som vegklasse 2 helårs landbruksveg.
Kryssingen ved Kausvoll er dimensjonert som vegklasse 3 – landbruksveg. Øvrige kryssinger
gjelder bilveger som opprettholder eksisterende standard.
b) Det er i planen ikke lagt opp til bygging av landbrukskulverter eller støttemurer for å
redusere inngrepet på dyrket mark. Terrengforming med skråning på 1:8 kan være aktuelt for
å hindre uheldige konsekvenser helling/drenering mm. Dette vil være tiltak innenfor
anleggsområdet.
Se kapittel F. Det er foreslått planbestemmelser til håndtering av matjord og temaet er
behandlet i kompensasjonsplanen.
c) Se kapittel F. Vannhusholdningen i planområdet må skal ivaretas også utfra landbruksfaglige
hensyn. Tiltak og virkninger av omlagte bekker og vannveger, klimaendringer og flom er
beskrevet i Planbeskrivelsen kapittel 5.9, 5.10, 6.8 og 6.9. Risiko for nytt dobbeltspor knyttet
til flom og påvirkning på vassdrag og grunnvann inngår i ROS-analysen.
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d) Minimering av ulemper i anleggsperioden er en viktig del av det videre planarbeidet.
Anleggsgjennomføring er beskrevet i Planbeskrivelsen kapittel 5.15, og virkninger av
planforslaget, herunder i anleggsfasen, er beskrevet i kapittel 6. Se for øvrig kapittel F.
e) Eksisterende bane som skal dyrkes og ligger innenfor plangrensa er regulert til landbruk i
reguleringsplanen. Det som er utenfor planområdet behandles i kommuneplanens arealdel.
Det er satt krav i bestemmelsene om at eksisterende bane skal tilbakeføres innen 2 år etter
at nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Se forøvrig kapittel F.
f) Gårdsregistreringene har vært grunnlag for pilotprosjektet. Det er ikke lagt opp til fond som
skal brukes til tiltak i landbruket. Bestemmelsene i reguleringsplanen ivaretar istandsetting
av jordbruksarealer etter anleggsvirksomheten.

8. Ottestad og Stange grunneierlag og Stange bondelag (10.12.2018)

Innspillshaver viser til sine tidligere innspill til kommunedelplanen (10.01.2015, 13.09.2016) og varsel
om oppstart av reguleringsplanarbeidet (10.04.2018).
-

Sørli

Innspillshaver ønsker at anleggskryssingen ved Sørli reguleres til permanent krysning og at denne
forlenges frem til fv. 222 da dette vil muliggjøre en større utvikling av Sørli næringsområde. En slik
krysning må dimensjoneres for fremtidens krav til store nyttekjøretøy.
-

Grøtholm

Det påpekes at flytting av banen østover gjør at brua ved Grøtholm kan reetableres i dagens trase,
som vil beslaglegge mindre dyrket mark enn i løsningen vist i kommunedelplanen. Dette er
grunneierlaget positive til. De ber også om en ryddig og forutsigbar grunnervervsprosess for
kårboligen.
-

Nesten-Skjerden og Fokholgutua

Innspillshaver støtter Bane NORs avgjørelse om å inkludere massedeponiet i reguleringsplanen.
Planlagte atkomster må gi minst mulig ulemper for driften av landbruksarealet for grunneierne.
Omleggingen av fv 197 medfører at eiendommene Guaaker søndre og Guåker nordre ikke lenger får
direkte atkomst til sine arealer på vestsiden av fremtidig jernbanetrase. Det betyr at 450 dekar dyrka
mark ikke får direkte atkomst, og må benytte seg av offentlig veg. Dette anses som en uakseptabel
løsning for ivaretakelse av trafikksikkerhet. Fv. 222 er en av områdets mest trafikkerte veger med en
ÅDT på i underkant av 6000. Det hevdes at økt trafikk med saktegående landbrukskjøretøy vil gi flere
konfliktpunkter og potensielt farlige situasjoner.
Ved at driftsbrua over jernbanen fjernes vil eiendommen Guaaker søndre ha ca 1100 meter hver veg
for å komme til sine jordbruksarealer på vestsiden av jernbanen. Dette vil føre til store driftsulemper
for gården. Da vil de kunne måtte bruke atkomst via Stange sentrum, forbi barne- og ungdomsskolen
samt boligområder som er lite heldig. Atkomst via offentlig vegsystem vil begrense eiendommenes
videre driftsmuligheter betydelig og gjøre husdyrhold i fremtiden umulig.
Slik løsningen ble presentert i møte 28.11.18 gir et vesentlig større arealbeslag enn løsningen vist i
kommunedelplanen ved etablering av atkomst til eiendommen Guaaker søndre.
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Det påpekes at det på dagens overgang til Guaaker søndre er også krysning for skiløyper i området.
Dette binder områdende øst for fv. 222 sammen med Stange sentrum og lysløypa i tilknytning til
skogen på Guaaker søndre, noe som taler ytterligere for å beholde et krysningspunkt i området.
Innspillshaver ber derfor om at driftskrysningen legges inn i reguleringsplanen og at det søkes å se på
løsninger som bedre ivaretar hensynet til dyrket mark ved omlegging av Fokholgutua.
-

Østre Skjerden

Innspillshaver ber om at atkomstvegen til disse gårdene legges i eiendomsdelet og ikke midt ute på
jordet.
-

Nordøst for Hvervagutua

Innspillshaver ber om at utvidelsen i minst mulig grad gir varig beslag av dyrket mark og
vannhåndtering ikke påvirker landbruksinteressene negativt.
-

Kulvert sør for Gyrud

Innspillshaver ber om at kulverten forlenges på sørsiden av Emil Nordbys veg og boligfeltet for å
muliggjøre en driftskrysning for landbrukseiendommen Nordstad. Det vil også muliggjøre en
viltpassasje og krysning for skiløype, samt kunne gi forbedrede støyforhold for boligene i området.
Innspill til forhold omtalt i møte 28.11.2018
Grunneierlaget og Bondelaget er positive til at det er lagt inn viltkryssing kombinert med
driftskryssing ved eiendommen Østby og kryssing ved Kausvol.
-

Bru over jernbanen mellom Jemli og Gaustad

Planlagt bru mellom Jemli og Gaustad tar lite hensyn til at det foreligger en godkjent dyrkingssøknad
for dette beiteområdet. Arealet er forutsatt planert og brua får dermed ikke utnyttet dagens terreng
som forutsatt på Bane NOR sine tegninger. Hvis brua etableres sik den er vist i møte 28.11.2018 vil
det gi en vesentlig dårligere utnyttelse av området.
-

Jernbanegata i anleggsfasen

Innspillshaver mener bruk av Jernbanegata i anleggsfasen vil være svært uheldig med hensyn til
dagens vegstandard og trafikksikkerheten. Vegen er ikke dimensjonert for tyngre kjøretøy. Bane NOR
bør derfor legge til rette for at denne vegen oppgraderes, og at det etableres et separat tilbud for
myke trafikanter på strekningen.
-

Kompensasjon landbruk

Innspillshaver ønsker en statusoppdatering på arbeidet og muligheten for å komme med innspill på
det arbeidet som er lagt inn i prosjektet før dette endelig ferdigstilles. De ønsker oversendt
sluttdokumentet fra fase 1-mulighetsstudien. Det etterspørres også informasjon om hva som vil skje i
forbindelse med fase 2. For innspillshaver er det svært viktig at dette arbeidet baseres på
informasjonen som fremkom i gårdsregistreringene, og at det gjennomføres på gårdsnivå.
-

Koordinering i forkant av bygging
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Innspillshaver er opptatt av at man legger opp til en utstrakt koordinering med andre etater for viktig
infrastruktur for å i størst mulig grad samordne arbeider og legge til rette for fremtidsrettede
løsninger.
Bane NORs kommentar
-

Sørli

Det er planlagt en anleggskryssing på Sørli. Denne er imidlertid ikke planlagt som en permanent
løsning. Hvis det skal planlegges en permanent kryssing på Sørli innebærer det en helt annen løsning
til en mye større kostnad. Bane NOR anser det ikke som del av jernbanetiltaket å etablere en
forbindelse mellom fv. 222 og 232.
-

Grøtholm

Etablering av nytt krysningspunkt ved Grøthom er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.7. Bane NOR
har vært i kontakt med grunneier på Grøtholm angående grunnerverv.
-

Nesten Skjerden og Fokholgutua

For beskrivelse av massedeponiområdet Nesten-Skjerden se Planbeskrivelsen kapittel 5.6, og kapittel
6 om virkninger. Bane NOR mener at foreslåtte kryssing av nytt dobbeltspor ved omlegging av
Fokholgutua fv. 197 skal kunne benyttes av Guåker-gårdene for tilgang til landbruksarealene på
vestsiden av nytt dobbeltspor. Se også beskrivelse av løsningen i kapittel 5.7.2. Det er videre foreslått
å etablere driftsveger for å unngå landbrukskjøretøy på fv. 222. Bane NOR mener at dette er gode
nok løsninger. Bane NOR har vektlagt at kostnadene er store for å etablere en ny landbrukskryssing
for Guåker-gårdene, spesielt pga utfordrende grunnforhold i området.
-

Østre Skjerden

Adkomstvegen er lagt mot eiendomsgrensa, men rundt den automatisk fredete gravhaugen etter
dialog med Hedmark fylkeskommune.
-

Nordøst for Hvervagutua

Innspillet er tatt til orientering.
-

Kulvert sør for Gyrud

Miljøkulverten ved Gyrud har tilstrekkelig plass til å kunne brukes til skiløype. Videre sørover
reguleres det en egen landbrukskrysning ved Nordstad gård. For videre beskrivelse av
krysningspunktet se Planbeskrivelsen kapittel 5.7.
-

Bru over jernbanen mellom Jemli og Gaustad

Det bygges en smal viltkryssing med landbruksveg ved Jemli og Gaustad. Jernbanen føres i kulvert
under viltkryssingen/landbruksvegen. Brua er plassert slik at den best mulig er tilpasset terrenget og
samtidig er i henhold til kravet til stigning for landbruksveger.
-

Jernbanegata i anleggsfasen
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Anleggsgjennomføring, herunder Jernbanegata er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.15. Ny bane
kommer på østsida av eksisterende bane. Det vil bli anleggsveg langsetter ny bane der
massetransporten vil foregå.
-

Kompensasjon landbruk

Materialet er sendt ut til grunneierne. Se også omtale av Kompensasjonsprosjekt for landbruk i
kapittel F.
-

Koordinering i forkant av bygging

Det har vært tett dialog med relevante etater i forbindelse med planarbeidet for å sikre et
planforslag som er omforent som legger til rette for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.
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F. Private
Gårdsregistrering del 1 og 2.
Flere av innspillene under gjelder forhold knyttet til eiendommer som har vært en del av
gårdsregistreringsarbeidet del 1 og del 2. Gårdsregistrering del 1 ble gjennomført med
registreringer/befaring på gårdsnivå i juni-august 2015, med de grunneierne som ønsket å delta.
Gårdsregistrering del 2 ble gjennomført som møter med grunneierne som ønsket å delta, i januarfebruar 2018 på Stange rådhus. Gårdsregistrering del 1 og 2 resulterte i digitale registreringer på kart
i Arc GIS online, registreringsskjema for hver enkelt gård og møtereferat for de grunneierne som
deltok på del 2.
Gårdsregistreringsarbeidet ble avsluttet i juni 2018 og dokumentasjonen fra arbeidet er sammenstilt
i en rapport. Informasjonen er brukt i arbeidet med pilotprosjekt landbruk, og regulerings- og
detaljplanarbeidet, og vil bli vurdert opp mot prosjektets mål, rammer og ansvarsområde.
Eventuell ny informasjon som fremkommer av innspillene under er tatt med på lik linje som
informasjonen i gårdsregistreringsrapporten.
Kompensasjon Landbruk
Et viktig mål for dobbeltsporprosjektet er å unngå netto tap av dyrket mark. Som en del av
reguleringsplanarbeidet arbeider Bane NOR derfor med å kompensere for tapet av dyrket mark ved å
etablere nye arealer for dyrking. Mest betydningsfullt vil det være å tilbakeføre arealer som i dag
beslaglegges av jernbane til dyrket mark. I tillegg vil det å etablere produktiv landbruksjord på store
massehåndteringsområder også bidra til å redusere netto tap av jordbruksareal.
I tillegg til disse store bidragene vil prosjektet se på muligheter til å dyrke opp eller forbedre mindre
områder i tilknytning til framtidig bane som i tillegg til arealbidraget, også kan bedre arronderingene
av berørte driftsenheter. Innspill omkring dette som prosjektet har fått gjennom gårdsregistreringen,
vil bli vurdert i den sammenheng.
Anleggsfase
Anleggsfasen har, som naturlig er, stort fokus i innspillene til reguleringsplanen. Særlig gjelder dette
landbrukseiendommer og mulighet for drift i anleggsfasen. I innspillene har det vært særlig fokus på
følgende tema:
-

Atkomster
Vanningsanlegg, avløp og avrenning
Støv og støy
Sikkerhet

Disse temaene følger prosjektet videre i planlegging av anleggsfasen, bla ved faseplanlegging og
avklaring av aktuelle større massehåndteringsområder (på reguleringsplannivå). Kravspesifikasjonene
til entreprenørene (byggefasen) er tiltakshaver sitt verktøy for å styre hensynet til omgivelsene under
bygging. Anleggsgjennomføring er beskrevet i Planbeskrivelsen kapittel 5.15. Herunder er det egne
delkapitler for atkomster og ivaretakelse av sikkerhet. Støy i forbindelse med anleggsfase er
beskrevet i kapittel 6.10.

Merknadsdokument - høringsutkast 10.05.19

33

1. Nabolag Kongsvegen v/Kari Dæhlin (18.03.2018)
a) Støyskjerming

Det forventes at støydempende tiltak igangsettes før anleggsperioden. Dette vil gjøre det mer
beboelig i husene i anleggsperioden.
b) Avløpsledning langs eksisterende jernbanetrasé

De fire eiendommene i uttalelsen har slamkummer i hagen. Spillvann fra disse kummene og overvann
fra to av eiendommene går i rørgangen langs skinnene. Når anleggsarbeidet starter ønsker
grunneierne å bli koblet på nærmeste kloakknett som boligene lenger sør bruker. Det vises til brev
om dette fra 24 oktober 2017, med påfølgende svar fra 30 oktober «Viser til mottatt henvendelse
ang. avløpsledning. Vi skal se på dette og gi tilsvar snarest mulig». Det er nå ønskelig med svar på
dette.
c) Informasjon og tillit til Bane NOR
Av erfaring tar ting lengre tid enn planlagt, og båndlegging av eiendommene vil fortsette.
Merknadshaver har også erfaring med at de ikke får tilbakemelding på innspill de kommer med.
Dette skaper ytterligere uvisshet for oppsitterne. Ved utskiftning av personale vil kontinuiteten og
eierskapet bli brutt opp i prosjektet, og de retter bekymring til at det som har blitt lovet skal følges
opp.
d) Fremdrift
Grunnet stor usikkerhet knyttet til eiendommene og prosjektets varighet ønsker merknadshaver en
orientering om nåværende tidsplan med vesentlige milepæler.
Bane NORs kommentar
a) Støyskjerming og andre støydempende tiltak vil avklares i det videre planarbeidet. Støy i
anleggsfasen er beskrevet i Planbeskrivelsen kapittel 6.10
b) To av eiendommen løses inn. Øvrige eiendommer tilkobles ny V/A løsning
c) Innspillet er tatt til orientering.
d) Tatt til orientering.

2. Stange Meieribolag as v/Nils Arne Vasaasen (23.03.2018)

Uttalelsen omhandler Stange Meieribolag AS. Ulemper for eiendommen vil være fare for setninger
ved endringer av grunnvannstand, samt vibrasjoner fra grunnarbeidet ifm. sprenging og pigging i
anleggsperioden. Det vil også påvirke et anlagt energihull for den minste bygningen på tomta som
brukes til kontorlokale. Støy og støv vil være en større ulempe for eiendommens anvendelse både i
anleggs- og driftsfasen.
Bane NORs kommentar
Konsekvenser for eiendommer innenfor og i nærheten av planområdet vil avdekkes i det videre
arbeidet og eventuelle avbøtende tiltak igangsettes. Støy og vibrasjoner i anleggsfasen er beskrevet i
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kapittel 6.10 i Planbeskrivelsen, og anleggsgjennomføring er beskrevet i kapittel 5.15. Se også
Kapittel F om anleggsfasen.

3. Marthe Hveem Igeltjørn, Sålerud gnr./bnr. 14/1 og 36/1 m.fl. (11.01.2018)

Innspill er tatt inn som innspill til gårdsregistrering del 2 for Sålerud, gnr/bnr 14/1 og 36/1.
Bane NORs kommentar

Se kapittel F om Gårdsregistrering.

4. Eli Nordstad Johansen og Bjørn Erland Johansen, Nordstad gård (19.03.2018)
Uttalelsen gjelder jernbaneanlegget over gnr/bnr 15/1 i Stange kommune.
a) Jernbanekrysninger

Jernbanetraséen vil dele eiendommen i to, hvor mesteparten av dyrkbar jord blir liggende på andre
siden av sporet. Her er det ikke tegnet inn jernbanekrysninger, og traséen vil avskjære begge
driftsvegene. Derfor bes det om to jernbanekrysninger med god bredde så krysning med skurtresker,
traktor og landbruksredskap muliggjøres. Herunder tilretteleggelse for minimum 10 tonns akseltrykk.
b) Strøm og vanntilførsel
Traséen vil «klippe av» strømkabelen til drenspumpe som går kontinuerlig for å holde et myrområde
som er grøftet ut tørt. Dette må løses. Det skjærer også av vanntilførselen til fellesvanningsanlegg for
fire gårder i Gullregn vanningslag. Dette må også løses. Det samme gjelder for en 600 mm
overvannsledning i sør i grensa til nabogården Sålerud.
c) Turveger
Traseen vil kutte av Ottestadstien som er en mye brukt tursti, også av skoler.
d) Landbrukskulvert
Den inntegnede kulverten i nord ved krysset Emil Nordbys veg/Skolevegen ønskes forlenget sørover
inn på jordet og omgjøres til landbrukskulvert.
e) Tilbakeføring av gammel trase til jordbruksareal
Den gamle jernbanetraséen over eiendommen ønskes tilbakeført til jordbruk. Kostnader knyttet til
rydding av gammel jernbanetrasé og klargjøring til jordbruksareal må bæres av Bane NOR.
f)

Diverse

Et søkk i terrenget i Skolemyra ønskes hevet. Dette kan gjøres med utgravd masse fra
jernbaneprosjektet. Eiendommen har bergvarme fyringsanlegg. Disse sjaktene ligger i 4 hull av 200
meter mellom hovedbygningen og Gubberudvegen. Ved eventuell påvirkning på disse må Bane NOR
dekke eventuelle kostnader. Anleggstrafikk bes holdes vekk fra Gubberudvegen av hensyn til
sikkerhet for barn og folks trivsel.
Bane NORs kommentar
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a) Se Kapittel F og gårdsregistrering. Det etableres en ny landbrukskryssing ved Nordstad gård
som skal være tilstrekkelig dimensjonert for skurtresker. For videre beskrivelse av
krysningspunktet se Planbeskrivelsen kapittel 5.7
b) Se kapittel F om gårdsregistrering. Alle kabler og ledninger som berøres av dobbeltsporet
skal reetableres.
c) Ottestadstien er hensyntatt i planarbeidet, for mer informasjon se Planbeskrivelsens kapittel
6.3.
d) Miljøkulverten ved Emil Nordbys veg har tilstrekkelig plass til å kunne brukes til skiløype.
Videre sørover reguleres det en egen landbrukskrysning ved Nordstad gård. For videre
beskrivelse av krysningspunktet se Planbeskrivelsen kapittel 5.7.
e) Gammel jernbanetrase her vil bli tilbakeført til dyrka mark.
f) Skolemyra ligger utenfor anleggsområdet. Tiltak her er ikke prioritert i
kompensasjonsprosjektet. Eventuell skade på bergvarmeanlegg er ivaretatt i
planbestemmelsene. Trafikksikkerhet er viktig i prosjektet. Anleggsgjennomføring, herunder
sikkerhetstiltak, er beskrevet i Planbeskrivelsen kapittel 5.15.

5. Vestre Schjerden, Karl Johan 58, gnr./bnr. 50/1 Olav Austlid (27.04.2018)
a) Brenneribekken

Brenneribekken med sidebekker møtes på eiendommen, og har ikke kapasitet til større opptak av
overvann eller dreneringsanlegg. Dersom dette er tiltenkt, må bekken legges i rør for å forhindre
oversvømmelser og bekjempe spredning av kjempespringfrø som er påvist i området. Eksisterende
trase må tilbakeføres som dyrket mark og dreneringsanlegg som går ut i denne må kobles til ny
rørgate.
b) Atkomst til og fra eiendommen.

Ny atkomstveg må være like bred og tilgjengelig som dagens løsning. Det må også planlegges for
tyngre kjøretøy som traktor, lastebil og vogntog på denne vegen vinterstid. Dermed må det ikke være
skarpe svinger eller bratte bakker. Det skal heller ikke være lenger opp til riksveg 222 enn det er i
dag.
Bane NORs kommentar
a) Jernbanetiltaket medfører ikke at det skal slippes ut mer vann i Brenneribekken. Se for øvrig
kapittel F om Kompensasjon Landbruk. Store deler av eksisterende trase skal tilbakeføres til
dyrka mark, og alle jernbanetekniske installasjoner blir fjernet. Dreneringsanlegg som
berøres skal reetableres
b) Innspillet er tatt til følge. Vegomlegginger, herunder Karl Johan, er beskrevet i
Planbeskrivelsen kapittel 5.7.

6. Bror Atle Heimdal (17.03.2018)

Uttalelsen knytter seg til ulempene ved båndlegging av eiendom gnr/bnr 31/7 og 31/11 i Stange
kommune. 31/7 har behov for utskiftning av elektrisk anlegg. 31/11 har behov for betydelig fornyelse
for å muliggjøres som bolig. Slike investeringer kan ikke gjøres uten å være sikker på å få igjen
verdiene ved en eventuell innløsing av nevnte eiendommer. 31/11 står i dag ubebodd som direkte
følge av båndleggingen.
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Innspillshaver mener også det er urimelig å måtte betale eiendomsskatt på eiendommer som
grunnet båndleggelsen ikke kan nyttiggjøres.
Innspillshaver ønsker dialog med Bane NOR snarest for å avklare planer og forventninger mellom
partene.
Bane NORs kommentar
Dobbeltsporet kommer på andre siden av eksisterende bane ved eiendommen. Det er ikke forslag
om at eiendommen skal innløses. Etter forslag fra grunneier legger planen opp til felles avkjørsel på
nedlagt banegrunn til eiendommen og til jordet som tilhører Musli.
Når det gjelder forhold knyttet til eiendomsskatt anses dette å ligge utenfor Bane NORs
ansvarsområde.

7. Rune Paulsen og Tone Sundquist (15.02.2018)

Gubberudvegen er planlagt å svinge mot huset i Gubberudvegen 89 og passere veldig nærme, eller i
verste fall gjennom for å treffe ny bru over jernbanen. Dette må vurderes nøye, og det må
undersøkes om Gubberudvegen kan fortsette i samme trase som før. Dette vil også spare dyrket
mark på nordsiden av huset.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til orientering. Gubberudvegen er i forslag til reguleringsplan lagt i samme trase som
dagens veg.

8. Kari Dæhlin, Kongsvegen 65 (23.03.2018)

Innspillshaver ønsker å skille ut tomter fra egen eiendom på tre mål og utforske muligheten for å
bygge boliger her i forbindelse med sentrumsplanen for Stange. I den forbindelse ønsker
innspillshaver å vite hvor nære ny skinnegang det er mulig å bygge og hvor mye støy som kan
forventes.
Fortettingsmulighet på Kongsvegen 65 ønskes tatt med i endelig reguleringsplan for Stange sentrum
og jernbanetraseen.
Bane NORs kommentar
Byggegrensen til jernbanen er 30 meter jf. jernbaneloven. Når det gjelder støy i anleggs- og
driftsfasen er det omtalt i kapittel 5.14 og 6.10 i Planbeskrivelsen.

9. Ole Gjestvang, Hvervagutua 78, gnr./bnr. 31/1 (18.03.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Hverven gård, gnr/bnr 31/1 og uttalelsen fra Ottestad og Stange
grunneierlag.
-

Masser som blir flyttet på skal benyttes på eiendommen
Det er ønskelig at to hauger på eiendommen bakkeplaneres
Foreslått deponi på vestsiden av gammelt spor er ønskelig
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Sporet skjærer gjennom grøftefelt. Innspillshaver vil kreve ny grøfting av det som blir berørt. Det er
ønskelig at det legges en 160 mm avstikker fra eksisterende vanningsanlegg under det nye sporet
med hydrater på nedsiden.
Bane NORs kommentar
-

Se kapittel F om kompensasjon landbruk. Flytting og bruk av masser er nødvendig for å
gjennomføre jernbaneutbyggingen. Reguleringsplanens bestemmelser gir regler for
massehåndteringen.

-

Planen legger ikke til rette for bakkeplanering utenfor anleggsområdet det er heller ikke
prioritert tiltak i plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tapt
jordbruksareal. Eventuell bakkeplanering innenfor anleggsområdet vil være for å oppnå
ønskede og funksjonelle terrengformer.

-

Arealet for mulig massehåndteringslager på vestsiden av eksisterende jernbane er
konsekvensutredet. Arealet er ikke blitt prioritert.

10. Ole Gjestvang (10.12.2018)

Innspillshaver ønsker at arealet vest for sporet sør for Granerud også innlemmes i varslingsområdet.
For å innlemme det som frigjøres når det gamle sporet fjernes må det allikevel flyttes masser utover
det som er markert som nåværende grense (jernbanegjerdet). At egne masser brukes til best mulig
terrengutforming på egen eiendom er essensielt, bortkjøring av matjord er helt uakseptabelt.
Innspillshaver er negativ til inntegningen av Karl Johan på østsiden av sporet. Den planlagte
undergangen vil medføre driftsulemper. Veg på vestsiden vil beslaglegge mindre areal.
På kartet «oversiktsplan for tilbakeføring av eksisterende jernbane» påpeker innspillshaver en feil i
opptegning av eiendomsgrenser. Tomtene 31/50, 31/51 og 31/52 (Karl Johan 217-219) er ikke tegnet
inn. Dette ønskes rettet, og at det sendes ut oppdaterte kart til alle engasjert i denne prosessen for å
sikre korrekt informasjonsflyt.
Bane NORs kommentar
Forslag om utvidelse av plangrense tas ikke til følge da dette ikke er en del av tiltaket med å bygge
nytt dobbeltspor jernbane. Om masser vises til reguleringsplanens bestemmelser.
Karl Johan reguleres ikke som en gjennomgående veg og innspillet er tatt til følge. Kartgrunnlaget er
oppdatert slik at tomtene er avmerket og registrert som regulerte boligtomter.

11. Tom Sagbakken, Jernbanegata 224 (14.03.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Vålødegården, gnr/bnr 101/1. Det forventes at gårdsregistreringen
videre hensyntas av Bane NOR i reguleringsprosessen.
Innspillet omhandler eiendom 101/1 i Stange kommune.
a) Bruforbindelse til fv. 234 Jernbanegata
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Dagens bro er for bratt og for smal. Ved å etablere ny bru lenger sør vil man kunne få en teknisk og
funksjonell løsning.
b) Atkomst i anleggsperiode
Atkomsten til eiendommen må ivaretas gjennom hele anleggsperioden for beboere og
næringsaktivitet. Det må etableres en løsning som gir atkomst for alle typer kjøretøy hele døgnet.
Trygg og sikker atkomst for myke trafikanter er også vesentlig.
c) Uttrekk fra jordet lengst sør på eiendommen
Det som ødelegges av drenssystem erstattes av nytt, samt at ny uttrekk og drenskum etableres.
d) Deponi og riggområde
Sørlig del av eiendommen er spilt inn som mulig deponiområde. Betingelsen for å ta i bruk området
til deponi er at det tilrettelegges for fremtidig dyrket mark. Dersom området ikke er egnet til deponi
kan det eventuelt inngås avtale om rigg eller lager på deler av jordet.
e) Varerør for fremtidig tilknytning
I forbindelse med ny jernbanetrasé er det ønskelig at det legges trekkrør som muliggjør etablering av
DN 100 vannforsyning og DN 160 spillvannsledning, samt at det legges DN 40 trekkrør for fiber.
f)

Gang- og sykkelveg langs Jernbanegata

Sikkerhet for myke trafikanter må stå sentralt i anleggsperioden. Jernbanegata vil ikke tåle
anleggsvirksomhet da vegen er uten bæreevne. Derfor må tiltak igangsettes for å sikre at vegen kan
benyttes i anleggsperioden til anleggstrafikk og publikum. Videre må tiltak som ivaretar sikkerheten
til myke trafikanter på strekningen igangsettes. Det er pr i dag ikke avsatt arealer for fremtidig gangog sykkelveg og må derfor foretas en regulering.
g) Grytbekken
Grytbekken er sentral for drenering av jordene sør og vest for Våletjennet. Bekken kan med fordel
senkes for å forenkle anleggsgjennomføringen og sikre at bekken fungerer som resipient for
drensvann også i fremtiden.
Bane NORs kommentar
Se kapittel F om anleggsfase og atkomster.
a) Ny bru ved Grøtholm, med tilkobling til Jernbanegata på vestsiden av nytt dobbeltspor,
inngår i reguleringsplanen. Denne er planlagt for å gi en teknisk og funksjonell løsning. For
videre beskrivelse se Planbeskrivelsen kapittel 5.7.
b) Tatt til følge.
c) Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
d) Tas til orientering. Massehåndteringsområde på Våleødegården er ikke tatt med i denne
reguleringsplanen, men det kan bli aktuelt med en egen reguleringsplan for massehåndtering
her.
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e) Dette er ivaretatt i planene.
f) Alle trafikantgrupper skal sikres i anleggsperioden. Anleggsgjennomføring er omtalt i
Planbeskrivelsen kapittel 5.15. Jernbanegata er innlemmet i planområdet, og her avsettes
arealer til gang- og sykkelveg på strekningen. For videre omtale se Planbeskrivelsen kapittel
5.7. Se for øvrig kapittel F om anleggsfase og adkomster.
g) Det er ikke planer om å senke Grytbekken. Det er forutsatt eksisterende vannivå. Men det vil
bli større kapasitet på rør som krysser jernbanen enn det som er i dag.

12. Huse gård, gnr./bnr. 100/1 (23.03.2018)
a) Atkomst

Eiendommen mister atkomst til 17 daa dyrket mark i drift, 13 daa dyrket mark ute av drift, ca 90 daa
skogsareal og en stor steintipp på østsiden av jernbanen.
b) Dreneringsavløp
Fremtidig dreneringsavløp må legges 70-80 cm dypere enn dagens dreneringsavløp. Det vil også bli
nødvendig med nye kummer og krysninger gjennom Jernbanegata.
c) Arealbeslag
Ettersom jernbanetraseen blir trukket lenger øst enn dagens trasé blir et stort areal liggende mellom
ny og gammel trasé. Jernbanegata burde flyttes østover langs hele eiendommen for så å dyrke opp
gjenværende areal. Dette vil være i tråd med målsetningen om pilotprosjekt for kompensasjon for
tap av jordbruksareal.
Bane NORs kommentar
a) Adkomst til dyrka marka er ivaretatt ved at det reguleres inn en driftsveg fra Grøtholm i sør på
østsiden av sporet.
b) Nødvendige omlegginger av vann- og avløpsanlegg skal ivaretas.
c) Det blir et restareal med en smal stripe mellom ny bane og Jernbanegata. Dette arealet er
ikke prioritert tilbakeført til dyrka mark i plan for avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal.

13. Elisabeth Kielland Haug, Konglestien 32 (19.03.2018)

Uttalelsen gjelder berøring av eiendommen gnr./bnr. 7/140. Eiendommen ønskes minst mulig
forringet av jernbane- og bilvegomlegging slik at den på sikt kan utvikles til boligformål.
Bane NORs kommentar
Nordøstre hjørne av eiendommen vil ved alternativ med overgangsbru for Sandvikavegen reguleres
til annen veggrunn og deler til midlertidig anleggsbelte langs vegen. Ellers gjelder eksisterende
reguleringsformål som er landbruk. Det er også to hensynssoner på eiendommen knyttet til et
automatisk fredet kulturminne og en registrert verdifull naturtype.
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14. Asbjørn Opaas (13.02.2018)

Innspillshaver ønsker bekreftelse på at:
a) Sporplanen i Åkersvika tilrettelegges for at «K3-fylling vest» kan realiseres
b) Spornivået over Åkersvika blir kote 128 slik det er forutsatt for alle alternativene i
hovedutredningen.

Dersom det foreligger en mer detaljert sporplan for dette området enn det foreliggende plankart
ønskes det oversendt, selv om det er foreløpig/med forbehold.
Bane NORs kommentar
a) Se tidligere merknad på innspill fra Hamar kommune i punkt 1 nr. 7
b) Kotenivået over Åkersvika blir 126,3 for å treffe eksisterende spor midt i Åkersvika.

15. Ragnhild Finden (18.04.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Kausvol, gnr/bnr 60/1 og 60/4 og Ottestad og Stange grunneierlags
høringsuttalelse.
a) Kausvol Gårdsbarnehage AS
Prosjektet vil medføre støy, visuell barriere og sikkerhetsproblematikk. Det er ønsket samarbeid i
forbindelse med oppstart av regulering for ombygging av grisehuset på gården til nye innelokaler for
barnehagen. Aktuelle temaer her er støyskjerming, sikkerhet og støv.
De viktigste temaene er:
-

-

Tilgang til Holmen via undergang både for landbruksredskap, tur- og skigåere, vilt og barn.
Dersom det blir lengre tid hvor Holmen er utilgjengelig må dette løses med
erstatningsområde på naboens Nestenhaugen. Kostnader knyttet til dette må bæres av Bane
NOR.
Støv, støy og sikkerhetsproblematikk knyttet til gårdsdrift og gården som bosted og
barnehagen både i anleggs- og driftsfasen.
Flytting av atkomstveg for naboen Granheim/Grindbakken og fv 222 til dagens jernbane, og
oppdyrking av dagens vegtrase.

b) Grøftesystem
Nytt grøftesystem må undersøkes og takle endrede vannveger.
c) Grunnavståelse og mulighet til makeskifte
For å sikre en optimal driftsenhet også for neste generasjon er makeskifte førstevalget.
Bane NORs kommentar
a) Det skal etableres kombinert kryssing under dobbeltsporet for landbruket, som
faunapassasje, adkomst fra barnehagen til Holmen og mulig skiløype. For videre omtale se
Planbeskrivelsen kapittel 5.7. Anleggsgjennomføring er beskrevet i kapittel 5.15. Herunder er
sikkerhetstiltak for gående og syklende beskrevet i kapittel 5.15.3 og sikret i bestemmelsenes
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pkt.3. Støy i anleggs og driftsfase er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.14 og 6.10. Tilgang på
kryssing i anleggsperioden må ses på før oppstart av anleggsperioden.
b) Nødvendig omlegging og nyetablering av landbruksdrenering er ivaretatt i
planbestemmelsene. Eventuelt makeskifte for å oppnå mer hensiktsmessige
eiendomsgrenser etter at det nye jernbaneanlegget er bygd, vil kunne tas opp under
grunnervervet.

16. Hanne og Olav Vold (17.04.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Gaustad gnr/bnr 18/1 og 19/1.
Uttalelsen gjelder Gaustad nordre gnr/bnr 18/1 og 19/1.
a) Arrondering
Prosjektet vil dele jordbruksarealet på vestsiden av Brenneribekken langsetter i en lengde på 950
meter på en ødeleggende og dramatisk måte som vil medføre betydelige negative
driftskonsekvenser. Innløsing av gnr/bnr 35/19 og oppdyrking av denne eiendommen med tilhørende
veg og steinrøys vil bidra til bedre arrondering av jordet i fremtidig situasjon.
b) Krysningspunkter
Det må etableres krysningspunkter i nord- og sørenden av eiendommen som er mulig å krysse med
vogntog for transport av avlinger.
c) Vanning og gjødsling
Vanningsmulighet må opprettholdes på dagens nivå. Dersom tiltaket medfører redusert vanntilgang i
Brenneribekken og egen utgravd vanningsdam må det erstattes med ledning fra Mjøsa. Det må
tilrettelegges for husdyrgjødselspredning på vestsiden av jernbanesporet. For å få til dette må det
være bruforbindelse i begge ender av jordet.
d) Tap av dyrka mark
Innspillshaverne ønsker minst mulig tap av dyrka mark for å hindre redusert spredeareal, og dermed
krav til redusert produksjon. Det stilles derfor krav om støttemur langs sporet, evt 1:8 skråning. Det
anses helt uaktuelt med veg langs jernbanesporet på innspillshavers eiendom.
e) Anleggsperioden
Støv i anleggsperioden kan påvirke kvaliteten på kornet som brukes til hjemmemaling og produksjon
av kraftfôr. Det forventes at det blir gjort tiltak mot spredning av støv, eller at ubrukelig korn
erstattes.
Bane NORs kommentar
a) Se 3.2. Planen legger opp til innløsning og oppdyrkning av gnr/bnr 35/19.
b) Det skal etableres en ny landbrukskryssing nord på eiendommen i grense mot Sålerud og en
kombinert viltkryssing og landbruksovergang i sør ved eiendomsgrensa til Jemli. For videre
omtale se Planbeskrivelsen kapittel 5.7.
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c) Det er ikke planlagt tiltak som gjør at det blir mindre vann i Brenneribekken. Det planlegges
kryssing av ny bane sør og nord på eiendommen og det går an å få til funksjonell spredning
av husdyrgjødsel.
d) Det er i planen ikke lagt opp til bygging av landbrukskulverter eller støttemurer for å
redusere inngrepet på dyrket mark. Terrengforming med skråning på 1:8 kan være aktuelt for
å hindre uheldige konsekvenser helling/drenering mm. Dette vil være tiltak innenfor
anleggsområdet.
e) Ulemper i anleggsperioden vurderes og eventuelle avbøtende tiltak avtales særskilt.

17. Eiliv Austlid (uten dato)

Det vises til gårdsregistrering med innspill om 52/1 fra Stein Enger og Eiliv Austlid.
Innspillet gjelder eiendommen Hosmestad gnr/bnr 52/1.
a) Tap av dyrka mark og utforming/plassering av ny Karl Johan
Ny lokalveg Karl Johan har en utforming som beslaglegger unødvendig mye dyrket mark. Det er
ønskelig at tiltakshaver tar kontakt med grunneier for gjennomgang av løsningen. Krysningspunktet
for vegen under jernbanen må legge vekt på å utligne høydeforskjellene i området mest mulig for å
sikre trafikksikkerhet og flyt. Den bør også tilpasses med faunapassasje for vilt i området, samt
skiløype og tursti. Plassering av ny Karl Johan er meget viktig for driften på gården, og dermed er det
ønskelig at den legges inntil ny jernbane på vestsiden. Det er ønskelig at dagens jernbanetrase og
Karl Johan tilbakeføres til dyrka mark.
b) Hensyn til omgivelsene
Den nye jernbanetraseen bør tilpasses terrengforming slik at jernbanen ligger naturlig i terrenget.
Dette vil gjøre arealet funksjonelt for dyrking helt inntil traseen.
c) Vanningsdam
Eiendommen har en oppdemmet vanningsdam mot ny jernbane. Innspillshaver er bekymret for
vibrasjoner i anleggsfasen på demningen. Her må grunneier involveres tett i arbeidet.
Bane NORs kommentar
a) Tas til orientering. Karl Johan er regulert i eksiterende trase frem til Titerud og omtalt i
Planbeskrivelsen kapittel 5.7. Det er på denne strekningen er det i plan for avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal, ikke prioritert å tilbakeføre
eksisterende bane til landbruk. Alle jernbanetekniske installasjoner inkludert gjerder og
ballastpukk, blir fjernet. Jernbanefyllingen blir liggende.
b) Det er i planen ikke lagt opp til bygging av landbrukskulverter eller støttemurer for å
redusere inngrepet på dyrka mark. Terrengforming med skråning på 1:8 kan være aktuelt for
å hindre uheldige konsekvenser helling/drenering mm. Dette vil være tiltak innenfor
anleggsområdet.
c) Ulemper i anleggsperioden vurderes og eventuelle avbøtende tiltak avtales særskilt.
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18. Cathrine Kielland og Halvor Kielland-Gyrud (uten dato)

Det vises til gårdsregistrering for Tokstad gård, gnr/bnr 7/1 og 9/59.
Innspillet gjelder Tokstad gård, gnr/bnr 7/1, 9/1 og 8/1.

Tiltaket vil ha stor innvirkning på landskapet rundt gården og tunet. Det vil ødelegge utsikten, bidra
til mer støy og forringe kulturlandskapet betraktelig. Traseen vil også dele eiendommens
vestliggende jorde i to og gjøre et stort innhugg på eiendommen.
a) Hovedhus med tun, hage og tilliggende områder
Det er avgjørende med støyskjerming for tun og hage i anleggsfasen og driftsfasen. Det bes også om
et skråningsutslag som skjermer hagen i størst mulig grad. Det ønskes en tydelig avklaring på hvordan
hagen vil bli påvirket i anleggsfasen. Bilbroa (Sandvikavegen) ønskes gjennomført så lite inngripende
som mulig, så langt unna hagen som mulig og så lav som mulig for å bevare sikt og hindre støy. Det
etterspørres også mer informasjon knyttet til miljøtiltak for bilvegtraseen og brua.
b) Dyrket mark mellom Tokstad og Steinerskolen, vestre jorde
Innspillshaver ønsker forlengelse av kulvert ved Steinerskolen sørover. Dette vil bedre muligheten for
videre dyrking på jordet, men er også gunstig dersom jordet skulle nyttes til annet formål i fremtiden.
Det er også ønskelig med forlengelse nordover i ca. 150 meter etter krysningen av Rudolf Steiner veg
på sikt.
c) Pumpehus for HIAS
Tilkjøringsveg for HIAS pumpehus illustrert på jordet ønskes lagt på jordet ved Rudolf Steiners veg
istedenfor illustrert plassering fra tunet og gamle Kongevegen mellom Tokstad og Gyrud.
Bane NORs kommentar
a) Reguleringsplanen er lagt ut med alternative løsninger – en med Sandvikavegen i bru over
nytt dobbeltspor og en der Sandvikavegen legges i kulvert under nytt dobbeltspor. Etablering
av ny bru for fv. 191 Sandvikavegen er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.7 og i en alternativ
løsning med vegen under banen i kapittel 5.18.
b) Jf. Kommunedelplan for Sørli-Brumunddal er kulvertens lengde fastsatt. Det er ikke forslag
om utvidelse utover dette.
c) Tatt til følge.

19. Torill Nøkleholm og Per Erik Engen (14.04.2018)

Det refereres til gårdsregistrering om Nøkleholm, gnr/bnr 104/1.
Innspillet gjelder Nøkleholm, gnr/bnr 104/1 i Stange.

Ny bru ved Nøkleholmen lenger sør enn eksisterende bru vil gå tett inntil gårdstunet og medføre
ulemper. Dette vil medføre beslaglegging av dyrka mark. Innspillshaver ønsker at det sees på
alternative trasser for bru.
Bane NORs kommentar
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Banen er flyttet mot øst, likeså overgangsbrua. Planforslaget viser bruk av samme avkjørsel fra
Jernbanegata som i dag mens den i kommunedelplanen ble vist med fylling nær tunet på Nøkleholm.

20. Lars Alhaug (20.04.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Næsten gård, gnr/bnr 61/1 og Ottestad og Stange grunneierlags
høringsuttalelse.
Innspillet gjelder Fokholgutua 17 i Stange.
a) Jernbaneundergangen på fv. 197 må fjernes og vegen må få frihøyde på 5m i kulvert.
b) Fv. 197 må flyttes og legges i grensen mellom Næsten og Guåker Nordre.
c) Jernbanetraseen og krattskogen mellom jorda på Næsten og fv. 222/fv. 197 må tilbakeføres
til dyrkbar mark.
d) Matjorda for utbyggingsområdet må brukes til dyrking av gammel trase eller for å bedre
dyrkingsmulighetene på innspillshavers eiendom.
e) Planering og utfylling av dyrket mark må gjøres for å bedre dyrkingsforholdene på
eiendommen.
f) De foreslåtte arealene for dyrkbart massedeponi på Skjerden Østre og Næsten må tas med
inn i den videre planprosessen.
g) På eiendommen må det legges opp til landbruksovergang over jernbanen gjerne kombinert
med viltovergang.
h) Det må settes av et fond hos Bane NOR som stilles til rådighet for grunneiere for å utbedre
eventuelle dreneringsproblemer som følge av tiltaket.
Bane NORs kommentar
a) Fokholgutua er lagt over nytt dobbeltspor sør for dagens trase. Ny adkomst til eiendommen
er vist i plankartet. Fv. 197 Fokholgutua er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.7.
b) Tatt til følge.
c) Eksisterende bane som skal dyrkes og ligger innenfor plangrensa reguleres til landbruk. Deler
av traseen vil bli brukt til adkomstveg til gården og boligeiendommen gnr/bnr 58/19.
d) Det skal lages en egen plan for håndtering av matjord jf. planbestemmelsene.
e) Se kapittel F
f) Området er tatt med i reguleringsplanen.
g) I tillegg til Fokholgutua legges det opp til opp til landbrukskryssing og faunapassasje ved
Kausvol.
h) Det er ikke lagt opp til fond som skal brukes til tiltak i landbruket. Bestemmelsene i
reguleringsplanen ivaretar istandsetting av jordbruksarealer etter anleggsvirksomheten.

21. Lars Alhaug (10.12.2018)

Innspillshaver viser til sine tidligere uttalelser til planarbeidet, og innspillet fra grunneierlaget og
Stange bondelag.
-

Gammel jernbaneundergang og innkjørsel til gårdstunet

Innspillshaver krever at ny innkjørsel til gårdstunet blir lagt på østsiden av brua og inn på ny fv. 197
og at gammel jernbane inkludert undergang blir fjernet. Oppdyrking her sammen med eksisterende
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fv. 197 mellom dagens innkjøring og dagens jernbane må legges inn for oppdyrking på lik linje med
resten av strekket.
-

Deponiområde Nesten/Skjerden

Innspillshaver ønsker at området blir oppfylt fra nord mot sør for å forhindre oppstykking av
gjenværende skog
-

Ny Fohokholgutua fv. 197

Innspillshaver støtter omlegging av fv. 197 i grensen mellom Nesten og Guåker nordre. Det
forutsettes at eksisterende trase for vegen oppdyrkes og underlegges eiendommen gnr/bnr 61/1.
Her må driftsavkjørsler etableres i tilknytning til vegen.
-

Tilgang undergang ved Kausvol

Innspillshaver krever bruksrett på jernbanekrysningen ved Kausvol. Dette for å bedre trafikksikkerhet
på fv. 197 ettersom alternativet er å bruke fv. 197 som driftsveg.
Bane NORs kommentar
-

Gammel jernbaneundergang og innkjørsel til gårdstunet

Tatt til følge
-

Deponiområde Nesten/Skjerden

Innspillet tas til orientering. Det vil bli laget en massehåndteringsplan for området.
-

Ny Fokholgutua fv. 197

Innspillet er tatt til følge.
-

Tilgang undergang ved Kausvol

Bruksrett er sikret gjennom bestemmelser til reguleringsplanen.

22. Lars Gløtvold og Katrine Gløtvold-Solbu (17.04.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Guåker nordre og Guåker søndre, gnr/bnr 94/1 og 95/1, tidligere
merknader i forbindelse med KDP prosessen og Ottestad og Stange grunneierlags høringsuttalelse.
Innspillet gjelder Guåker nordre gnr/bnr 95/1.
a) Anleggsområde
Eiendommen berøres av både jernbanetraseen og foreslått anleggs- og riggområde. Det å anvende
dyrket mark til anleggs- og riggområde bør være siste utveg og ikke benyttes før man har vurdert
andre alternative lokaliseringer. Anleggsområdet vil gi vesentlig kjøring og det er påregnelig med
store strukturskader på undergrunnsjorda. Innspillshaver krever en detaljert plan for hvordan et slikt
anleggsområde skal sikres og tilbakeføres ved ferdigstillelse av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene
må omfatte en forutsetning om at arealet skal tilbakeføres til det avlingsnivået det hadde før tiltakets
start innen 3 år etter anleggsområdet er tilbakeført. Innspillshaver ønsker også en avklaring på hvor
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mye aktivitet på eiendommen et slikt anleggs- og riggområde innebærer. Det er ikke ønskelig med
større mellomlagring av masser som vil medføre støy og støv. Det forutsettes også at det utarbeides
detaljerte støyberegninger etter T-1442/2016, og anlegges støyskjermende tiltak på eiendommen.
b) Krysningspunkt
Det er ønskelig med felles krysningspunkt for arealene på vestsiden av Dovrebanen. Dette er
avgjørende for trafikksikkerhet, driftsoptimalisering og friluftslivet. Krysningspunktet ønskes plassert
i eiendomsgrensen mellom gårdene Guaaker søndre og nordre for å redusere arealbeslag.
c) Uttrekk for drenering
Plassering av uttrekk for drenering må avklares med grunneier før anleggsperioden. Det forutsettes
at eiendomsforholdene mellom grunneier og Bane NOR avklares i reguleringsplanfasen.
d) Tilbakeføring av eksisterende jernbanetrase
Det er avgjørende at dagens jernbanetrase tilbakeføres til dyrka mark. Her må matjorda fra
utbyggingsområdet benyttes til oppdyrking eller brukes på den enkelte eiendom. Det forutsettes at
matjord ikke skal fjernes fra den enkelte eiendom.
Bane NORs kommentar
a) Det er avsatt et bredt anleggsbeltet blant annet for å på best mulig måte ivareta lagring av
matjorda og andre jordsjikt i anleggsperioden. Nødvendige tiltak for å hindre forringelse av
dyrka mark vil vurderes og eventuelt iverksatt i massehåndteringsplanen. Et av tiltakene kan
være å løse opp undergrunnsjorda før matjorda legges på plass igjen. T1442 legges til grunn
for vurdering av støy og eventuelle avbøtende tiltak.
b) Bane NOR mener at foreslåtte kryssing av nytt dobbeltspor ved omlegging av Fokholgutua fv.
197 skal kunne benyttes av Guåker-gårdene for tilgang til landbruksarealene på vestsiden av
nytt dobbeltspor. Det er videre foreslått å etablere driftsveger for å unngå landbrukskjøretøy
på fv. 222. Bane NOR mener at dette er gode nok løsninger. Bane NOR har vektlagt at
kostnadene er store for å etablere en ny landbrukskryssing for Guåker-gårdene, spesielt på
grunn av utfordrende grunnforhold i området.
c) Tatt til følge. Uttrekk for drenering skal avklares med grunneier. I utgangspunktet blir
eiendomsgrense lagt i formålsgrensen til baneformålene. Det kan ses på avvik fra dette det
er viser seg å ikke være behov for riktig så mye areal.
d) Eksisterende bane som skal dyrkes og ligger innenfor plangrensa reguleres til landbruk. Se
forøvrig kapittel F om anleggsfase.

23. Christian Baardseth og Ellinor Ness (19.04.2018)

Det vises til gårdsregistrering for Guåker nordre og Guaaker søndre, gnr/bnr 94/1 og 95/1, tidligere
merknader i forbindelse med KDP prosessen og Ottestad og Stange grunneierlags høringsuttalelse.
Merknaden omhandler Guaaker søndre, gnr/bnr 94/1.
a) Anleggsområde
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Eiendommen berøres av både jernbanetraseen og foreslått anleggs- og riggområde. Det å anvende
dyrket mark til anleggs- og riggområde bør være siste utvei og ikke benyttes før man har vurdert
andre alternative lokaliseringer. Anleggsområdet vil gi vesentlig kjøring og det er påregnelig med
store strukturskader på undergrunnsjorda. Innspillshaver krever en detaljert plan for hvordan et slikt
anleggsområde skal sikres og tilbakeføres ved ferdigstillelse av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene
må omfatte en forutsetning om at arealet skal tilbakeføres til det avlingsnivået det hadde før tiltakets
start innen 3 år etter anleggsområdet er tilbakeført. Innspillshaver ønsker også en avklaring på hvor
mye aktivitet på eiendommen et slikt anleggs- og riggområde innebærer. Det er ikke ønskelig med
større mellomlagring av masser som vil medføre støy og støv. Det forutsettes også at det utarbeides
detaljerte støyberegninger etter T-1442/2016, og anlegges støyskjermende tiltak på eiendommen.
b) Krysningspunkt
Det er ønskelig med felles krysningspunkt for arealene på vestsiden av Dovrebanen. Dette er
avgjørende for trafikksikkerhet, driftsoptimalisering og friluftslivet. Krysningspunktet ønskes plassert
i eiendomsgrensen mellom gårdene Guaaker søndre og nordre for å redusere arealbeslag. Ledige
arealer mellom fv. 222 og jernbanen sør for gnr/bnr 94/1 ønskes tilfalt gnr/bnr 94/1 som
kompenserende tiltak.
c) Uttrekk for drenering
Plassering av uttrekk for drenering må avklares med grunneier før anleggsperioden. Det forutsettes
at eiendomsforholdene mellom grunneier og Bane NOR avklares i reguleringsplanfasen.
d) Tilbakeføring av eksisterende jernbanetrase
Det er avgjørende at dagens jernbanetrase tilbakeføres til dyrket mark. Her må matjorda fra
utbyggingsområdet benyttes til oppdyrking eller brukes på den enkelte eiendom. Det forutsettes at
matjord ikke skal fjernes fra den enkelte eiendom.
Bane NORs kommentar
a) Det er avsatt et bredt anleggsbeltet blant annet for å på best mulig måte ivareta lagring av
matjorda og andre jordsjikt i anleggsperioden. Nødvendige tiltak for å hindre forringelse av
dyrket mark vil vurderes og iverksatt i Massehåndteringsplanen. T1442 legges til grunn for
vurdering av støy og eventuelle avbøtende tiltak.
b) Bane NOR mener at foreslåtte kryssing av nytt dobbeltspor ved omlegging av Fokholgutua fv.
197 skal kunne benyttes av Guåker-gårdene for tilgang til landbruksarealene på vestsiden av
nytt dobbeltspor. Det er videre foreslått å etablere driftsveger for å unngå landbrukskjøretøy
på fv. 222. Bane NOR mener at dette er gode nok løsninger. Bane NOR har vektlagt at
kostnadene er store for å etablere en ny landbrukskryssing for Guåker-gårdene, spesielt på
grunn av utfordrende grunnforhold i området.
c) Tatt til følge. Uttrekk for drenering skal avklares med grunneier. I utgangspunktet blir
eiendomsgrense lagt i formålsgrensen til baneformålene. Det kan ses på avvik fra dette det
er viser seg å ikke være behov for riktig så mye areal.
d) Tatt til følge. I utgangspunktet blir eiendomsgrense lagt i formålsgrensen til baneformålene.
Det kan ses på avvik fra dette hvis det viser seg å ikke være behov for riktig så mye areal.
e) Eksisterende bane som skal dyrkes og ligger innenfor plangrensa reguleres til landbruk.
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24. Anine Wollebæk (uten dato)

Det vises til gårdsregistrering for Skjerden Østre, gnr/bnr 51/1 og Ottestad og Stange grunneierlags
høringsinnspill.
Innspillet omhandler Skjerden gård, gnr/bnr 51/1. Det vises til gårdsregistrering del 2.
a) Deponi
Innspillshaver har tidligere spilt inn ønske om deponi på eiendommen som ønskes benyttet til dyrket
mark etter endt anleggsperiode.
b) Endring av gårdsveg
Innspillshaver har skissert to forslag til endring av gårdsveg i gårdsregistrering del 2. Flytting av veg
må omforenes med eier av Skjerden vestre. Ved flytting av veg slipper en gjennomgangstrafikk
gjennom gården og eksisterende gårdsveger kan dyrkes.
Bane NORs kommentar
a) Det ble laget en egen konsekvensutredning for flere alternativer for massehåndtering. Som
resultat av denne prosessen er området Nesten/Skjerden besluttet tatt inn i planen som
område for massehåndtering. Varsel om utvidet planområde i forbindelse med dette ble
utsendt 08.11.2018.
b) Reguleringsplanen regulerer ny adkomstveg i grenseområdet mellom gårdene.

25. Anine Wollebæk (uten dato)

Innspillshaver viser til sin uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid og ved innspill til
gårdsregistrering del 1 og 2.
-

Anleggsveg

Hun er bekymret for ny anleggsveg mot Skjerden gård. Hun mener endret varslingsgrense indikerer
en anleggsveg i sving opp mot gårdstunet. Dette anses problematisk av flere grunner, herunder støy
og støvproblematikk og bruk av et område som i dag benyttes til lek. Dette vil også svekke
arronderingen ved at to jorder deles i hele anleggsperioden, og anleggsvegen må benyttes for å få
tilgang til jordene. Det påpekes at eksisterende gårdsveg ikke har tilstrekkelig standard for å benyttes
som anleggsveg, og det må påregnes ny anleggsveg på hele strekningen.
Omlegging av jernbanen vil fremprovosere en endring av gårdsveg. Innspillshaver ønsker ny gårdsveg
i et område der det ligger en gravhaug. Innspillshaver er i dialog med Riksantikvaren angående dette.
-

Ny undergang Karl Johan

Innspillshaver er avhengig av å kunne kjøre tunge kornlass vinterstid, noe som uforenelig ut med de
tegninger som foreligger pr dags dato. Når mer informasjon om krysningspunktet foreligger
forventes et tett samarbeid.
Bane NORs kommentar
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-

Anleggsveg

Denne anleggsvegen er det gått bort i fra og den er ikke tatt med i reguleringsplanen.
-

Ny undergang Karl Johan

Undergangen er dimensjonert for å kunne benyttes som ønsket og i henhold til gjeldende
vegnormaler.

26. Beboere i Bøgutua, Stange (30.04.2018)

Innspillet omhandler ny vegforbindelse over eller under det planlagte dobbeltsporet forbi Stange.
I forbindelse med områdeplanen for Stangebyen er det viktig å bevare småhusbebyggelsen i
nærheten til sentrum som alternativ til å bo i blokk. En sterkt trafikkert veg gjennom et slikt boligfelt
forringer bokvaliteten betraktelig med støv og støy. Det forutsetter også riving av flere hus som er
uheldig for mange. Etablering av en slik veg må skje så skånsomt for nærmiljøet som mulig.
Grunnet mangel på gang- og sykkelveg langs Jernbanegata er det tryggest for barn å gå gjennom
Bøgutua som skoleveg. Telling gjennomført den 30.04 mellom 0700 og 0830 viser 40 barn hvorav 10
på sykkel. Tilsvarende antall voksne gikk forbi i samme tidsrom. Disse returnerer samme veg på
ettermiddagen. I tillegg er det lokalisert en barnehage i Bøgutua. En bru her vil være svært uheldig.
Grunnet usikkerheten medført av fremtidige planer ønsker beboerne innenfor planområdet et
særmøte med tiltakshaver.
Bane NORs kommentar
Det er ikke foreslått vegkryssing i reguleringsplanen som medfører inngrep i boligene langs Bøgutua. I
reguleringsplanen er det foreslått vegkryssing under banen ved Østre Volla, sør for idrettsbanene.
Jernbanegata er innlemmet i planområdet, og det er satt av arealer til fortau på strekningen i
reguleringsplanen.

27. Anna Elisabeth Bryn (13.03.2018)

Innspillet omhandler tunnel for myke trafikanter mellom Sandvika og området ved Åkersvika.
Innspillshaver har oversendt forslag til plassering av tunnel for krysning av togsporet for myke
trafikanter. Tunnelen bør ligge ned mot vannet slik at det blir fremkommelig langs stranda. Dette vil
være en forutsetning for videre fremkommelighet når Ottestadstien forlenges.
Bane NORs kommentar
Det er ikke regulert inn tunnel eller undergang for myke trafikanter i dette området. I forbindelse
med etablering av nytt dobbeltspor skal det anlegges krysningspunkt med atskilt gang- og sykkelveg
langs fv. 191 Sandvikavegen.

28. Espen Langebraaten (uten dato)

Uttalelsen omhandler alternativt jernbanespor utenfor planområdet for Hamarområdet.
Bane NORs kommentar
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Høringsinnspillet omhandler forhold som ligger utenfor mandatet for dette planarbeidet, og vil ikke
kommenteres ytterligere.

29. Stein Håvard Fjestad (25.03.18)

Innspillet gjelder vannføring i Åa, Brenneribekken og Fjetrebekken på eiendom Arstad Nordre,
gnr/bnr 17/2.
Det er viktig at vannføringen i nåværende bekkeleier ikke reduseres slik at gården mister mulighet til
vanning. Vannet fra bekkene brukes i dag til vanning av grønnsaker, korn og gress, og er
drikkevannskilde til beitedyr.
Det forventes av gårdens behov for vanningsvann og vann til beitedyr blir ivaretatt og ikke forringes
av tiltaket.
Bane NORs kommentar
Vanningsanlegg skal opprettholdes eller reetableres der dette blir berørt av jernbaneutbyggingen

30. Øystein Waag (26.02.2018)

Uttalelsen omfatter et forslag til utviklings- og verneplan for Hamar sentrum med ny stasjon i øst.
Som avbøtende tiltak må det vurderes terrenglokk for støyskjerming, tilbakeføring av dyrkingsjord,
nytt sammenbindende/bebyggbart markplan i eksisterende og eventuelt nye/utfyllende bomiljø i
Ottestad-Gubberudområdet. Ulike dyretrekk kan og bør også bevares.
Bane NORs kommentar
Løsninger i Hamar er ikke relevant for denne plansaken.
Det er lagt inn støyskjerming flere steder langs strekningen. Når det gjelder tilbakeføring av
dyrkingsjord er dette behandlet i pilotprosjekt for landbruk. Eksisterende bane som skal dyrkes og
ligger innenfor plangrensa reguleres til landbruk. Det som er utenfor planområdet behandles i
kommuneplanens arealdel. Etablering av nye viltkrysninger er omtalt i Planbeskrivelsen kapittel 5.7.

31. Anne Guri og Alf Gunnar Mevik

Det viktigste for innspillshaver er at det bygges en driftsovergang som plasseres i samsvar med
gårdsregistreringene. Dette er en fundamental nødvendighet for drift av gården.
Bane NORs kommentar
Innspillet er tatt til følge. Det planlegges en kombinert landbruks- og viltovergang i samme område
der det er planovergang i dag. For nye driftsveger som følge av tiltaket, se Planbeskrivelsen kapittel
5.7.

32. Oddmund Lauvdal (21.11.2018)
-

Innløsing av kårbolig

Med endring av plangrensen i området sør for Stange stasjon med flytting av østre spor enda lenger
øst enn tidligere planlagt ligger det, slik innspillshaver ser det, an til at kårboligen på eiendommen
Grøtholm, gnr/bnr 103/1 må innløses. Kårboligen er en del av driftsenheten på
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jordbrukseiendommen Grøtholm, og at ny kårbolig derfor må oppføres på eiendommen. Kårboligen
må oppføres på samme eiendom.
Bane NORs kommentar
Grunnerverver hos Bane NOR har vært i kontakt med grunneier.

33. Jan Henning Aasen (09.12.2018)

Innspillshaver ønsker at varslingsgrensen trekkes tilbake til slik det var skissert tidligere, eller enda
lenger unna huset på eiendommen. Han stiller seg spørrende til hvordan det vil være mulig å bo i
huset gjennom anleggsperioden med anleggsaktivitet og trafikk tett på huset. Dette er uavhengig av
hvilke avbøtende tiltak knyttet til støy- og støvplager som gjennomføres.
Bane NORs kommentar
Innspillet tas til orientering. Hensikten med varslingsgrensen var å sikre nok areal til gjennomføring
av tiltaket det planlegges for, plangrensen og anleggsområdet er nå justert. Forhold rundt
anleggsperioden må avklares med grunneier før oppstart.

34. GHG Eiendom AS v/Rune Bergsodden (10.12.2018)

Innspillet sendes på vegne av Sørliterminalen Stange AS. Innspillshaver er opptatt av best mulig
sportilgang til sine eiendommer både nordover og sørover, og en planfri kryssing av sporene.
Innspillshaver er tilfreds med sporplanen de ble presentert med i møte med Jernbanedirektoratet, og
ønsker bekreftelse dette er i tråd med forslagsstillers utbygging.
Innspillshaver ønsker at den planlagte midlertidige krysningen for anleggsfasen nord for
tømmerterminalen og massetaket etableres som en permanent planfri krysning, gjerne som
undergang.
Innspillshaver mener derfor at det vil være ønskelig å utvide planområdet ytterligere syd- og vestover
for å omfatte toglinjene inne på terminalen og massetaket, samt dagens jernbanespor vest for
terminalsporene og arealene imellom.
Bane NORs kommentar
Innspillet tas til orientering. Sporløsningen som er planlagt på Sørli er robust nok for å håndtere økt
jernbaneaktivitet på Sørli. Når det gjelder terminalvirksomhet på Sørli er det lagt til grunn at
tømmerterminalen på Sørli skal bestå slik den er i dag. Bane NOR har ikke noe mandat nedfelt i NTP
2018-29 og oppfølgende Handlingsprogram (HP 2018-29) til å planlegge for utvidet
terminalvirksomhet på Sørli.
Det er planlagt en anleggskryssing på Sørli. Denne er imidlertid ikke planlagt som en permanent
løsning. Hvis det skal planlegges en permanent kryssing på Sørli innebærer det en helt annen løsning
til en mye større kostnad. Bane NOR anser det ikke som del av jernbanetiltaket å etablere en
permanent vegkryssing ved Sørli.

35. Lars Gløtvold, Katrine Gløtvold-Solbu og Christian Baardseth (10.12.2018)

Innspill fra Guåker nordre og Guaaker søndre som omhandler den mulige omleggingen av
Fokholgutua.
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-

Driftsulemper og trafikksikkerhet

Innspillshaverne er negativ til at omleggingen av Fokholgutua (fv. 197) medfører fjerning av
driftsbrua for eiendommene Guaaker søndre og Guåker nordre. Det medfører store driftsulemper for
grunneierne. Det vil medføre behov for å bruke offentlig veg som driftsveg, noe som medfører
problemer for trafikksikkerhet, og mindre optimale driftsforhold. Fv. 222 og fv. 197, som da vil måtte
benyttes som driftsveg er av de mest trafikkerte vegene i området med ÅDT på i underkant av 6000.
Med bompenger på E6 og generell trafikkvekst antas dette øke i årene som kommer. For Guaaker
søndre vil det gi over 1100 meter hver veg for å komme til eiendomsgrensen for sine
jordbruksarealer på vestsiden av Dovrebanen, dette gir ifølge innspills haver enorme driftsulemper i
uoverskuelig tid.
-

Arealbeslag

Løsningen for omlegging av Fokholgutua slik den ble presentert i møte med Bane NOR 28.11.2018
beslaglegger vesentlig mer areal enn løsningene presentert i kommunedelplanen. Innspillshaverne
har gjort egne arealberegninger og antar at løsningen presentert vil beslaglegge 16-17 dekar dyrka
mark, mens tidligere løsning vil beslaglegge ca 8 dekar. Med diverse tilleggsarealer som gang- og
sykkelveg vil arealbeslaget trolig stige ytterligere.
Framtidig omlegging av Fokholgutua på østsiden av trase for jernbanen slik vist av Bane NOR tar ikke
hensyn til dyrket mark, og vil gi restarealer for Guåker nordre som ikke lenger vil være drivverdig og
må anses som tapt. Som et minimum forventer innspillshaver det at BN benytter eksisterende
banegrunn til en eventuell vegomlegging og fører atkomsten opp i dagens kryss, evt benytte udyrket
areal nord for dyrket mark.
-

Plassering av kryss

Omlegging av Fokholgutua er vist med kryss mot fv. 222 i innerkurve noe som innspillshaver påpeker
er uheldig med tanke på frisikt og trafikksikkerhet, og går imot vegvesenets normaler.
-

Overgang Guåker nordre/søndre

Innspillshaver stiller seg spørrende til BN avgjørelse om å ta ut krysningsbroa mellom Guaaker søndre
og Guåker nordre grunnet estetikk. De mener det vil være mindre skjemmende enn en vegbru med
separat gangfelt for en fylkesveg mellom Guåker nordre og Næsten. Dette ønskes belyst faglig
gjennom en detaljert 3D-modellering av løsningene. Innspillshaver mener også terrenget er bedre
egnet for en brukrysning mellom Guåker nordre og Guaaker søndre enn mellom Guåker og Næsten.
-

Skiløype

Innspillshaver påpeker at dagens overgang på Guaaker søndre har krysning for skiløype. Ved fjerning
av denne vil løypeforbindelsen Stange-Romedal brytes. Innspillshaver påpeker også at krysning
mellom Guåker nordre og Guaaker søndre også kan løses med undergang så lenge tilfredsstillende
frihøyder og bredder ivaretas. Dette kan også brukes som viltkrysning for mindre vilt.
Bane NORs kommentar
-

Driftsulemper og trafikksikkerhet
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Krysningspunktet fv. 197 Fokholgutua legges om. Det legges opp til landbruksveger for grunneiere i
området på begge sider av nytt dobbeltspor med felles kryssing ved bruk av fylkesvegen. Videre
omtale av dette er i Planbeskrivelsen kapittel 5.7.
-

Arealbeslag

Bane NOR er klar over at løsningen for omlegging av Fokholgutua gir noe større arealbeslag på dyrka
mark enn opprinnelige løsninger. Hovedsakelig handler dette om at utfordrende grunnforhold har
medført at Fokholgutua er foreslått lagt over nytt dobbeltspor.
-

Plassering av kryss

Omlegging av fv. 222 Fokholgutua er utformet i henhold til Statens Vegvesens normaler og plassert
etter dialog med Statens vegvesen.
-

Overgang Guåker nordre/søndre

Bane NOR mener at foreslåtte kryssing av nytt dobbeltspor ved omlegging av Fokholgutua fv. 197
skal kunne benyttes av Guåker-gårdene for tilgang til landbruksarealene på vestsiden av nytt
dobbeltspor. Det er videre foreslått å etablere driftsveger for å unngå landbrukskjøretøy på fv. 222.
Bane NOR mener at dette er gode nok løsninger. Bane NOR har vektlagt at kostnadene er store for å
etablere en ny landbrukskryssing for Guåker-gårdene, spesielt pga utfordrende grunnforhold i
området.

36. ASAS arkitektur på vegne av Felleskjøpet Agri SA (21.01.2019)

Innspillshaver opplyser om at de er i gang med planarbeid på vegne av Felleskjøpet Stange. De er
bekymret for at en varslingsgrense gjennom deres fabrikkanlegg båndlegger driften og
handlingsrommet de er avhengig av å ha for å opprettholde dagens og fremtidige behov for drift.
Dersom denne varslingsgrenser båndlegger utvikling innenfor det angitte området best det eksplisitt
om at grensen flyttes i dialog med FKA. FKA ser det blant annet som essensielt å kunne kjøre med
vogntog rundt dagens fabrikkanlegg, med snuplass i sydenden. FKA krever derfor full adkomst rundt
hele egen eiendom med semitrailere og full adkomst på hele Silovegen i tilknytning til egen snuplass
og rundkjøring rundt fabrikken. Det samme gjelder behovet for inn- og uttransportering i fabrikkens
vestfasade, mot jernbanen. Her vil dagens gjerde representere dagens behov, og denne sonen ønsker
FKA fortsatt å kunne disponere.
Innspillshaver regulerer de samme eiendommene som nå er inkludert i Bane NORs varslingsgrense
syd for BAMA’s industribygg. Her pågår det dialog med Stange kommune angående omlegging av
atkomst til boliger som i dag kjører via Silovegen. Denne er tenkt som en ren industriveg.
Dersom det i Bane NORs planarbeid planlegges ny krysning av jernbanesporet sør for fabrikken
ønsker FKA muligheten for atkomst med tyngre kjøretøy her. Dette vil minske gjennomkjøringen i
Stange sentrum.
FKA ønsker en fremtidig mulighet til påkobling til jernbanen med et spor inn på deres fabrikkanlegg
for varelevering og utlevering via jernbanenettet.
Innspillshaver ønsker et felles statusmøte for prosjektene for å avklare premisser og grensesnitt
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Innspillet er tatt til orientering. Det er opprettet dialog mellom Bane NOR og FKA angående dette
punktet.
Hensikten med utvidelsen av planområdet var for å sikre en omlegging av Kristian Fjelds gate for å
sikre atkomst til nytt stasjonsområde, parkering, snuplass, samt sikre ny undergang for myke
trafikanter ved stasjonsområdet. I tillegg reguleres det adkomst til Kristian Fjelds gate via ny
adkomstveg til stasjonen på østsiden. Det betyr at krysset mellom Kristian Fjelds gate og
Ljøstadvegen stenges. For nærmere omtale se Planbeskrivelsens kapittel 5.5 og kapittel 5.7.
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