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FORORD
Detaljreguleringsplanen konkretiserer planer for utbygging av dobbeltspor på strekningen Sørli
Åkersvika inkludert oppgradering av Stange stasjon. Prosjektet er en del av InterCity satsningen til
Bane NOR. For å avlaste presset på hovedstadsområdet er det ønskelig å styrke næringslivet i
regionene rundt Oslo, slik at noe av befolkningsveksten kan skje der. Økt mobilitet medfører et behov
for utvikling av bærekraftige transportløsninger. Et løft i togtilbudet i InterCity nettet vil være viktig for
utvikling av bo- og arbeidsområdene langs IC-strekningene. Nytt dobbeltspor skal bidra til en forkortet
reisetid mellom Oslo og Hamar. Ny reisetid mellom Oslo og Hamar blir ca. 1 time. Togtilbudet skal
dobles slik at antall avganger økes til to avganger pr time hver veg. Prosjektet er omtalt i Nasjonal
transportplan 2018-2029, hvor utbyggingen av InterCity nettverket er en viktig bidragsyter til å nå
målene om større mobilitet og lavere utslipp.
Kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av dobbeltspor på strekningen Sørli Brumunddal ble vedtatt i Stange kommunestyre 15.12.2016. I kommunedelplanen er det avsatt
korridor med hensynssone båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven. Forslag til
detaljregulering er utarbeidet i samarbeid mellom Bane NOR som forslagsstiller og Stange kommune
som planmyndighet. I tillegg har det vært tett dialog med regionale myndigheter.
Reguleringsplanen er utarbeidet av Bane NOR med Rambøll Sweco ANS som rådgiver. Alle figurene i
beskrivelsen, der ikke annet er oppgitt, er utarbeidet av Rambøll Sweco ANS.
Reguleringsplanen legges ut på offentlig ettersyn med to alternativer for Sandvikavegen: Alt. 1 –
Sandvikavegen over ny bane og alt. 2 – Sandvikavegen under ny bane. Alternativ 2 beskrives i egne
delkapitler i kap. 5.17 og 6.16.
Høringsuttalelser sendes til Stange kommune:
Postboks 214, 2336 Stange
e-post: post@stange.kommune.no

Spørsmål til planen rettes til IC prosjektets planleggingsleder Sverre Normann Setvik,
sverre.normann.setvik@banenor.no.

Mai, 2019
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn for prosjektet

Det er utarbeidet detaljreguleringsplan for dobbeltspor og ny togstasjon i Stange kommune i henhold
til InterCity-satsingen. Reguleringsplanen detaljerer løsninger som er vedtatt i kommunedelplan for
strekningen vedtatt 15. desember 2016.
Planområdet strekker seg gjennom den nordlige delen av Stange kommune fra Sørli tømmerterminal i
syd, via Stange sentrum med jernbanestasjon, til Åkersvika ved grensen til Hamar kommune i nord.
Planområdet går gjennom bebygde arealer, jordbruksarealer, skogsområder, og krysser veger, bekker
og teknisk infrastruktur. På begge sider av grensen til Hamar kommune ligger Åkersvika naturreservat
som har internasjonal verdi og status som Ramsar-område (Jfr. Ramsarkonvensjonen som sikrer
verdifulle våtmarksområder). Stange kommune er blant de største jordbrukskommunene i landet, og
en av de største jordbrukskommunene i Hedmark. Kommunesenteret er Stange, der også
jernbanestasjonen ligger.

Figur 1: Oversiktsbilde som viser dagens situasjon. Grønn linje viser ny trase.

1.2

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for utbygging av nytt dobbeltspor med tilhørende funksjoner
mellom Sørli og Åkersvika i Stange kommune. Nytt dobbeltspor skal bidra til en forkortet reisetid
mellom Oslo og Hamar. Ny reisetid mellom Oslo og Hamar blir ca. 1 time. Det skal øke togtilbudet til to
avganger pr. time hver veg, noe som er dobbelt så ofte som i dag. Banen skal bygges for fart inntil 250
km/t. Strekningen er ca. 14 kilometer, og skal etter planen stå ferdig i 2026.
Reguleringsplanen vil fastsette endelig løsning for tiltaket og gi grunnlag for grunnerverv. Videre vil
reguleringsplanen avklare nødvendige forhold som adkomster og vegløsninger, over- og underganger,
konstruksjoner m.m. Reguleringsplanen skal fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til
omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en
fremtidig permanent løsning. Areal for midlertidig anleggsbelte inngår også i reguleringsplanen.
5

Reguleringsplanforslaget skal behandles politisk av Stange kommune og legges ut til offentlig
ettersyn, slik at offentlige myndigheter, berørte parter og andre interesserte kan komme med innspill til
planforslaget.

1.3

Mål for planarbeidet

Basert på kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli-Brumunddal, de overordnede målene til InterCity
prosjektet, samt målene i Nasjonal transportplan er det angitt følgende mål for prosjektet.
1.3.1 Effektmål
Effektmålene for IC-strekningen på Dovrebanen har et brukerperspektiv. Målene er at strekningen skal
innfri følgende målsetninger:
•
•

•

Pålitelig togtilbud
o Bedre pålitelighet
Kort reisetid
o 1 times reisetid mellom Oslo og Hamar, og 1,5 times reisetid mellom Oslo og
Lillehammer
Høy kapasitet og frekvens
o Kapasitet og frekvens til å dekke fremtidig etterspørsel etter personreiser og
godstransport

1.3.2 Miljømål
I forbindelse med InterCity-prosjektet er det utarbeidet et Miljøprogram som er basert på Bane NORs
miljøpolitikk og som påpeker grunnleggende miljøhensyn for utbyggingen av InterCity-strekningene.
Miljøprogrammet fastsetter miljømål for hele prosjektets livsløp. Det vil si planlegging, bygging, drift og
vedlikehold, og hvordan prosjektorganisasjonen skal arbeide for å oppfylle målene.
Miljømålene er som følger:
•
•
•
•
•

Ingen skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer
Ingen skade på ikke-frigitte kulturminner
Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder
Under planlegging skal minimum 90% av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektene identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp (CO2-ekv/år).
Prosjektene skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap

1.3.3 Samfunnsmål
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.
Med miljøvennlig transportsystem menes et transportsystem som:
•
•
•
•

Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for vegutbygging)
Gir lavest mulig utslipp forurensende utslipp
Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser
Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert
transportbehov

1.3.4 Mål fra NTP
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken framgår av St. Meld. 33 (2016-2017) «Nasjonal
transportplan 2018-2029» (s.10) (1):
«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling i
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lavutslippsamfunnet». Under dette overordnede målet har Regjeringen i NTP uttrykt tre
hovedmålsettinger:
•
•
•

Bedre fremkommeligheten for personer og gods i hele landet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
Redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere
andre negative miljøkonsekvenser.

2 Planprosess og medvirkning
2.1

Historikk

Her følger en oversikt over tidligere planlegging knyttet til aktuelle strekning.
2.1.1 Konseptvalgutredning for Dovrebanen
I 2012 ble det utarbeidet konseptvalgutredninger (KVU) for utbygging av IC-strekningene OsloLillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien. KVU-arbeidet ble igangsatt etter mandat fra
Samferdselsdepartementet og danner grunnlaget for regjeringens beslutning om videre planlegging.
Konseptvalgutredningene viste at transportkapasiteten på deler av IC-strekningene er fullt utnyttet
med følgende prosjektutløsende behov:
«Økt kapasitet for person- og godstransport på jernbanen i IC-området for å sikre tilstrekkelig
punktlighet, frekvens og reisetid» (2).
Behovet for økt kapasitet vil øke med forventet vekst i bosatte og arbeidsplasser i årene fremover.
Følgende samfunnsmål ble formulert:
«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen».
KVU IC anbefalte nytt dobbeltspor fra sentrum til sentrum i byene. Gjennom arbeidet med KVU for
Dovrebanen ble det analysert ulike konsepter for utbygging av strekningen Oslo-Lillehammer.
Jernbaneverket anbefalte konsept «DB 4B» - Nytt dobbeltspor dimensjonert med underbyggingsstandard for 250 km/t og forbikjøringsspor for saktegående tog.
2.1.2 Mulighetsstudiet Sørli - Brumunddal
For å sikre et bredt beslutningsgrunnlag og basert på KVU IC Oslo-Lillehammer og
høyhastighetsutredning Oslo-Trondheim gjennomførte JBV en mulighetsstudie for å avklare om det
fantes ytterligere alternative traseer som burde vurderes på strekningen Sørli-Brumunddal. Noen av
alternativene i KVU IC stammet fra Høyhastighetsutredningen (2010-2012) (3), der man utredet
traseer som gjorde det mulig å kjøre via Hamar i hastigheter opp mot 330 km/t. Disse ble vurdert
nærmere i mulighetsstudien i tillegg til andre alternativ som kom opp gjennom idéverksted arrangert i
forbindelse med mulighetsstudiet. Dette resulterte i et bredt utvalg av forslag, hvorav de beste ble
skissert og vurdert i mulighetsstudien. Viktige tema i utredningen var ytre miljø, stasjonslokalisering,
sikkerhet, kompleksitet (anleggsgjennomføring), kapasitet og kostnader. For trase gjennom Stange
har det ikke vært tema å flytte stasjonen, og det ble valgt en rettere linje mellom Stange og Åkersvika.
2.1.3 InterCity Dovrebanen, Kommunedelplan med konsekvensutredning
Kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av InterCity-strekningen Sørli-HamarBrumunddal ble vedtatt i Stange kommune 15.12.2016. Kommunedelplanen inneholder en
konsekvensutredning av en korridor gjennom Stange kommune og avsatte denne med en
hensynssone med båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven.
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2.1.4 KU Massedeponi i Stange (4)
Områder for deponering av masser ble ikke avsatt i kommunedelplanen. I etterkant av
kommunedelplanvedtaket satte Bane NOR i gang arbeid med å vurdere alternative
massehåndteringsområder. I mai 2018 ble det utarbeidet en konsekvensutredning (KU) for
massedeponi i Stange. Formålet med konsekvensutredningen var å kartlegge alternative lokaliteter for
deponering av overskuddsmasser fra IC-parsellen Sørli-Åkersvika i Stange kommune. I tillegg ble det
vurdert hvor velegnet lokalitetene var som fremtidige jordbruksarealer. Konsekvensutredningen skulle
også avklare eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at det blir tatt hensyn til disse når tiltaket
planlegges.
Det ble vurdert syv ulike deponilokaliteter. Ingen av lokalitetene gir vesentlige endringer for miljø og
samfunn. Konsekvensutredningen anbefalte alternativene som gir positive konsekvenser for
naturressurser. Dette gjelder alternativ Nesten/Skjerden, Våleødegården og Holtemyra.
Nesten/Skjerden ble rangert som nummer 1 fordi deponiet ligger nærmere området der
masseoverskuddet genereres og fordi det har kapasitet til å håndtere all overskuddsmatjord.
Våleødegården rangeres som nummer 2 fordi Holtemyra i dag allerede er oppdyrka og inneholder
fulldyrka jord. Holtemyra har imidlertid nest best kapasitet for å deponere masser. I tillegg kan
boniteten på jorda forbedres ved en eventuell reetablering av dyrkingsareal.
Ved varsel om utvidelse av planområdet 08.11.2018 ble konsekvensutredningen oversendt regionale
myndigheter som grunnlag for utvidelsen av planområdet ved Nesten/Skjerden.

2.2

Varsel om oppstart

2.3

Varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varslet forslagsstiller den 06.02.2018 oppstart av
reguleringsplanarbeidet for nytt dobbeltspor på strekningen Sørli-Åkersvika. Dette ble annonsert på
kommunens nettsider, Bane NORs nettsider, samt i Stangeavisa og Hamar Arbeiderblad. Det ble
sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Stange
kommune. Det ble avholdt åpent møte i Stange rådhus den 15.02.2018 i forbindelse med
høringsperioden. Frist for uttalelse var 23.03.2018. Det kom inn 42 høringsinnspill. Disse er
oppsummert og kommentert i vedlagte merknadsbehandling.
Det har i to omganger blitt varslet en utvidelse av planområdet. En oversikt over disse følger nedenfor.
2.3.1 Varsel om utvidet planområde 08.11.2018
Den 08.11.2018 ble det varslet om endring av planavgrensning, annonsert på Bane NORs nettsider,
samt i Stangeavisa og Hamar Arbeiderblad. Hensikten med å varsle endringen var å informere om nye
arealer som ble inkludert i planarbeidet. Dette var arealer til nytt massehåndteringsområde ved
Nesten/Skjerden, samt 12 mindre utvidelser for å sikre tilstrekkelig areal for omlegging av veger,
krysningspunkter og teknisk infrastruktur. Fristen for uttalelse var 10.12.2018. Det kom inn 15
høringsinnspill. Disse er oppsummert og kommentert i vedlagte merknadsbehandling.
2.3.2 Varsel om utvidet planområde 20.12.2018
Videre arbeid med Stange stasjon/knutepunkt medførte et ytterligere behov for å utvide plangrensa.
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. Berørte eiendommer ble varslet. Dette ble kunngjort på Stange kommune
og Bane NORs nettsider den 20.12.2018. Samme dag ble det annonsert i Stangeavisa og Hamar
Arbeiderblad. Fristen for uttalelse var 28.01.2019.
Det kom inn 3 høringsinnspill. Disse er oppsummert og kommentert i vedlagte merknadsbehandling.
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Figur 2: Opprinnelig varslingsområde, samt arealer ved to utvidelser for å sikre massehåndteringsområde,
adkomstveger og tilstrekkelig areal til vegomlegging og teknisk infrastruktur
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2.4

Medvirkning i planarbeidet

2.4.1 Medvirkning etter plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres medvirkning i en planprosess.
Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til å
delta og medvirke til bedre planløsninger. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosessen
fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et bærekraftig
samfunn. I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å
kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser, dette inkluderer barn og unge
som nevnes spesielt i plan- og bygningslovens § 5-1. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på
å planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om «best mulig plan», og har
mål om å:
•
•
•
•

sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov
legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i
lokalsamfunn
fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

I tillegg til medvirkning med befolkningen og interessegrupper er det viktig med medvirkning med
berørte myndigheter. Dette for å sikre at ulike myndighetsinteresser ivaretas «best mulig» gjennom
planprosessen. Tilstrekkelig tid til å gi informasjon, kommunisere, skape dialog og involvering er viktig
for å skape forankring, eierskap og unngå ekstra runder og utsettelser i forbindelse med høring og
behandling av planen.
2.4.2 Aktører og interessenter i planprosessen
Bane NOR har gjennomført en aktør- og interessentanalyse som tar for seg ulike aktør- og
interessentgrupper. En interessent i et prosjekt defineres som enhver person, gruppe eller
organisasjon som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatte at de kan bli påvirket av prosjektet.
Interessenter kan både være interne og eksterne og omfatter også myndigheter. På bakgrunn av
interessentanalysen kartlegges alle som kan være aktuelle å trekke inn i arbeidet. Videre avklares
behov for koordinering og involvering og når i planprosessen dette skal skje.
Bane NOR og Stange kommune har anbefalt å fokusere medvirkningsarbeidet mot tre prioriterte
grupper/tema under utarbeidelse av reguleringsplanen. Disse fokusområdene er:
•
•
•

Barn og unge
Knutepunktutvikling i Stange sentrum
Virkninger for landbruket.

Barn og unge har en spesiell stilling i lovverket om medvirkning, og vil bli påvirket særskilt på grunn av
nærføring til skoler og barnehager. Det er derfor etterstrebet å gi god informasjon og mulighet for
innspill på «ferdig løsning» og konsekvenser i anleggsperioden, spesielt for barn og unge.
Knutepunktet i Stange sentrum er komplekst og det er behov for samhandling og dialog med flere
aktører i næringslivet og offentlige myndigheter. Det har vært viktig for Bane NOR og Stange
kommune å involvere disse aktørene og interessentene i prosessen for å oppnå et godt planforslag.
Virkningene for landbruket vil bli betydelige. Det krever god informasjon og dialog med berørte
gårdeiere. Her er det gjennomført dialog- og kartleggingsarbeid gjennom gårdregistreringsprosjektet.
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Figur 3: Utklipp fra medvirkningsplanen som viser de tre fokusgruppene

2.4.3 Formelle samarbeidsfora
I prosjektet er det etablert formelle samarbeidsfora der viktige problemstillinger i prosjektet løftes.
Disse møtene avholdes jevnlig og er et ledd i arbeidet med å finne gode, omforente løsninger som i
tilstrekkelig grad tar hensyn til de natur- og samfunnsmessige virkningene av tiltaket.
Planmyndighetsmøter og regionalt planforum er de viktigste foraene for det formelle samarbeidet
mellom Bane NOR og øvrige myndigheter.
Planmyndighetsmøter
I planmyndighetsmøtene har Stange kommune, Bane NOR og rådgiver deltatt. Møtene har vært
avholdt ca. annen hver uke.
Regionalt planforum
I regionalt planforum deltar følgende myndighetsorgan, i tillegg til Bane NOR som forslagstiller:
•
•
•
•
•

Stange kommune
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statens vegvesen

I forbindelse med reguleringsplanen har saken har vært oppe i regionalt planforum 2 ganger:
14.03.2018 og 14.11.2018.
Pilotprosjekt kompensasjon landbruk
I forbindelse med pilotprosjektet for kompensasjon landbruk har det vært regelmessige møter med en
arbeidsgruppe bestående av Hedmarken landbrukskontor, Fylkesmannen i Hedmark og Bane NOR.
Rådgiver Rambøll Sweco ANS har vært sekretariat. I tillegg har det vært 2 møter med en
referansegruppe bestående av lokale og regionale bondelag, Ottestad og Stange grunneierlag,
Naturvernforbundet, Jordvernalliansen, Stange landbruksråd, Hedmark fylkeskommune og Stange
kommune.
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2.4.4 Informasjon til politikerne
Prosjektet har hatt flere presentasjoner for planutvalget og kommunestyret, slik at politikerne har vært
informert undervegs i prosessen.
2.4.5 Arenaer for medvirkning
«Landsbylab»/åpne kontordager er avholdt som et tilbud for alle som ønsker å få mer informasjon om
prosjektet. Det er gjennomført to åpne kontordager på rådhuset der Bane NOR og Stange kommune
har vært tilgjengelig for spørsmål og innspill til planarbeidet. Åpningstid har vært mellom kl. 13.00 og
18.00.
Bane NOR har invitert til flere dialogmøter. Dialogmøtene er benyttet til å komme i kontakt med
spesielt berørte målgrupper for å diskutere konkrete problemstillinger i prosjektet. Det har vært fokus
på krysningspunkter i planlagt jernbanetrase, knutepunktutvikling Stange sentrum, konsekvenser i
anleggsfasen og konsekvenser for landbruket.
Det har vært gjennomført et folkemøte i forbindelse med varsel om oppstart. I tillegg skal det inviteres
til et folkemøte når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Det har også vært en utstilling på Stange rådhus, et tilbud der alle som vil kan komme for å få
informasjon om prosjektet.
2.4.6

Oversikt over gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Landsbylab/åpne
kontordager, Stange Rådhus
1
2

Tidspunkt

Tema

06. februar 2019
11. februar 2019

Åpen kontordag
Åpen kontordag

Dialogmøter
Folkemøte
Møte med Stange ungdomsråd
Møte med FAU, skoler,
barnehager og idrettslag,
Stange sentrum
Møte med FAU, skoler,
barnehager og idrettslag,
Ottestad
Møte med lokalt næringsliv,
sentrumsforening,
pendlerforening, råd for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Møter med grunneiere

Tidspunkt
15. februar 2018
19. november 2018
22. november 2018

Tema
Folkemøte varsel om oppstart
Kryssingspunkt og anleggsfase
Kryssingspunkt og anleggsfase

22. november 2018

Kryssingspunkt og anleggsfase

13. februar 2019

Knutepunktet og
anleggsgjennomføring i Stange
sentrum

21.06.2018 og
28.11.2018.
Flere tidspunkt

Landbruk

Diverse møter med enkelt
grunneiere, næringsliv osv.
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Ulike tema knyttet mot
aktuelle tema for den
enkelte og innspill.

2.4.7 Gårdsregistrering
Bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Sørli-Åkersvika vil føre til inngrep i jordbrukslandskapet,
og landbruksdriften vil bli påvirket. Hedmarken Landbrukskontor kom med forslag om gårdsregistrering
som et innspill til planprogrammet for kommunedelplanarbeidet for dobbeltspor. Dette ble starten på
arbeid for å innhente relevant informasjon om gårdsbrukene som kunne bli berørt av det nye
dobbeltsporet. Målet var å kartlegge dagens situasjon, drift på gårdene og fremtidige behov, avhengig
av hvordan eiendommen ble berørt av tiltaket.
Gjennom gårdsregistreringene ble det opprettet tidlig kontakt og dialog mellom grunneierne, Stange
kommune, Hedmarken landbrukskontor og Bane NOR.
Arbeidet bestod av to etapper. Gårdsregistrering del 1 ble gjennomført med registreringer/befaringer
på gårdsnivå i juni-august 2015, med de grunneierne som ønsket å delta. Hensikten var å hente inn
kunnskap om de landbrukseiendommene som lå innenfor utredningskorridoren. Resultatet ble et
registreringsskjema for hver enkelt eiendom og registreringer på kart i ArcGIS online. Referater og
rapporter ble sendt til grunneiere for godkjenning.
Gårdsregistrering del 2 ble gjennomført i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet. Dette
var møter med grunneierne i løpet av januar-februar 2018 på Stange rådhus. På møtene ble utvidet
registreringsskjema gjennomgått og sett i sammenheng med «båndlagt areal for framtidig
planlegging» og foreslått jernbanetrase i kommunedelplanen. Resultatet fra møtene ble reviderte
registreringsskjema og oppdatering i ArcGIS online. Møtereferatet og registreringsskjema for hver
eiendom ble sendt til grunneierne for godkjenning.
Sluttresultatet ble en rapport som sammenstiller informasjonen. Materiale fra gårdsregistreringene har
vært grunnlag for pilotprosjekt kompensasjon landbruk, og detalj- og reguleringsplanarbeidet for øvrig.
I tillegg har gårdsregistreringene vært en viktig arena for medvirkning i planprosessen.

2.5

Videre fremdrift for planarbeidet

2.6

Parallelle prosesser

Det er planlagt sluttbehandling av reguleringsplanen høsten 2019.

2.6.1 Pilotprosjekt for kompensasjon landbruk
Nytt dobbeltspor Sørli – Hamar – Brumunddal er utpekt til Bane NORs pilotprosjekt for kompensasjon
av tapt jordbruksareal.
I retningslinjene for det videre planarbeidet i vedtatt kommunedelplan er det lagt føringer om at
eksisterende bane som hovedregel skal tilbakeføres til jordbruksformål der det er jordbruksfaglig
relevant. Retningslinjene angir også at dyrkede arealer som omdisponeres om mulig skal
kompenseres med etablering av jordbruksland på permanente massehåndteringsområder.
Det er utarbeidet en egen plan med forslag til avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for
tapt jordbruksareal for strekningen Sørli – Åkersvika. Avklaringen av etterbruk til jordbruksformål for
utvalgte strekninger av eksisterende bane og bruk av massehåndteringsområder som fremtidige
jordbruksareal gjøres i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. I forbindelse med
detaljplanleggingen av anleggsgjennomføringen må det utarbeides massehåndteringsplan/
matjordsplan som viser valg og løsninger for håndtering av jordressursene.
2.6.2 Dispensasjonssøknad Åkersvika
Dovrebanen krysser i dag Åkersvika naturreservat og tiltaket omfatter en breddeutvidelse med nytt
dobbeltspor. Det er ikke mulig å finne andre krysningsmuligheter for reservatet enn over Åkersvika.
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Åkersvika er et aktivt innlandsdelta med internasjonal betydning som raste- hvile- og hekkelokalitet for
våtmarksfugl under trekket vår og høst. Hekketida går fram til ca. 10.juli. For enkeltarter er det særlig
kolonier av hettemåke på østsida av fyllingen som er sårbare for forstyrrelser i hekkeperioden på
våren. I reservatet forekommer et større antall rødlistede arter og naturtyper, samt 16 av Mjøsas 20
fiskearter som lever her. Deler av området utgjør en økologisk korridor for fiske- og viltarter og er
gyteområde for bl.a. mjøsørret.
Kommunedelplanens bestemmelse § 4.4. har krav om at det skal «foretas en grenseendring av
verneområdet slik at jernbaneanlegget ikke inngår i verneområdet og nye erstatningsarealer for disse
arealene er vernet i samsvar med Ramsarkonvensjonens prinsipper og retningslinjer i Resolusjon
VII.24 fra 1999 og VIII.20 fra 2002.»
I en prosess etter at kommunedelplanen ble vedtatt der Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet
har deltatt, er det avklart at det ikke skal gjennomføres 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 naturreservat. Søknaden ble oversendt til
Fylkesmannen i Innlandet 30.04.2019 og må innvilges før reguleringsplanen kan vedtas.
Dispensasjonssøknaden omfatter både midlertidige og mer langvarige beslag av arealer som inngår i
reservatet fram til parselldelet. Det vil bli gjennomført en grenseendringsprosess med tilhørende plan
for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak i forbindelse med reguleringsplanen for
dobbeltspor i Hamar da totalt omfang av inngrep i Åkersvika blir nærmere avklart.
Det finnes et omfattende kunnskapsgrunnlag om naturverdiene og særlig hvordan ulike fuglearter
bruker Åkersvika. Denne kunnskapen er en viktig premiss for søknaden om dispensasjon fra
verneforskriften i forbindelse med framføring av nytt dobbeltspor over vika.
Mer om Åkersvika naturreservat står i kapittel 3.6.1.

3 Planstatus og overordnede føringer
3.1

Internasjonale føringer

3.1.1 Den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen 1971) (5)
Ramsarkonvensjonen, først opprettet i 1971, er en internasjonal avtale som setter rammene for
bevaring og bruk av våtmarker og deres ressurser. Åkersvika, i Hamar og Stange kommuner, er
Norges første Ramsarområde og ble fredet 26 juli 1974.
Fordi jernbanetiltaket berører Åkersvika naturreservat skal det utarbeides «Plan for avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak». Dette arbeidet utføres på reguleringsplannivå når trasevalg
for dobbeltspor gjennom Hamar er avklart. Planen inngår da som en del av prosessen med endring av
grensene for Åkersvika naturreservat.
Løsninger for hvordan forpliktelsene etter Ramsarkonvensjonen kan ivaretas skal vurderes særskilt i
planarbeidet for Hamar. Det skal ses på tiltak for å redusere skadene og kompensere for tapt
verneareal slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
3.1.2 Parisavtalen (2015) (6)
Parisavtalen ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris og undertegnet av FNs
rammekonvensjon om klimaendring, sekretariatet. Norge er ett av de 195 landene som ble enige om å
bekjempe klimaendringer og forsterke nødvendige tiltak og handlinger for en bærekraftig lavutslippsfremtid. Landene forpliktet seg til å redusere sine karbonavtrykk «snarest mulig» og gjøre sitt
beste for å holde den globale oppvarmingen «til under 2 grader celsius» og hjelpe utviklingsland til å
gjøre det samme.
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3.1.3 Den europeiske landskapskonvensjonen (2000) (7)
Den europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i 2000 og trådte i
kraft fire år senere. Konvensjonen anses som den første internasjonale avtalen som omhandler
landskap spesielt, og sees i sammenheng med Europarådets arbeid med menneskerettigheter,
demokrati og lovsstyring.

3.2

Nasjonale mål og føringer

3.2.1 Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029) (8)
Planen gir statlige føringer for hvordan man skal nå hovedmålet i transportpolitikken, som går ut på å
skape et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet i tråd med Parisavtalen. Regjeringen ønsker å investere i ny
jernbaneinfrastruktur som vil sikre et bedre og mer pålitelig transporttilbud.
Med den forventede befolkningsveksten i Østlandsområdet, vil InterCity-utbyggingen bidra til å møte
etterspørselen etter transport og gi stor nytte for de reisende, være med på å redusere
klimagassutslipp og trafikkulykker, og samtidig skape en positiv effekt for godstransporten. InterCitytilbudet vil bygge opp under regionsentra for bo- og arbeidsmarkedsområdet som kan bidra til å
avlaste Oslo.
3.2.2 Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2015) (9)
Stortinget har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter plan- og
bygningsloven. Stortinget vil blant annet utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør
trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig, der det mellom regionene er behov for effektive
veg- og jernbaneforbindelser. For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må
det utvikles kompakte byer og tettsteder, og bygges rundt kollektivknutepunkt.
3.2.3 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) (10)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer
og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Det skal legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by- og
tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter.
3.2.4

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
(11)
Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Den skal gi kommunene bedre grunnlag for å
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

3.2.5 Nasjonal jordvernstrategi (2015) (12)
Formålet med jordvernstrategien er et strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at målet for
årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6000 til 4000 dekar i året. Dette målet skal nås
gradvis innen 2020.
3.2.6 Stortingets klimaforlik (2014) (13)
I forbindelse med klimaforliket i Stortinget ble en rekke tiltak vedtatt. Aktuelt for InterCity-prosjektet er
målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og
gåing, samt å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I retningslinjene for etatenes arbeid med
NTP 2018-2029 er storbyområder erstattet med byområder.
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3.2.7

Statlige planretningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 (2012)
(14)
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god
arealplanlegging. Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i
kommunenes arealplanlegging. Anbefalte luftforurensningsgrenser skal legges til grunn ved
planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. I rød sone er hovedregelen at ny bebyggelse som er
følsom for luftforurensing unngås, mens gul sone er en vurderingssone der ny bebyggelse bør
tilfredsstille visse minimumskrav.
3.2.8 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) (15)
Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 vedtatt 26.1.2005, og revidert per
januar 2017. Retningslinjen gjelder utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i
ytre miljø, og arealbruken i støyutsatte områder. Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en
langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Den er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og enheter, og er koordinert med regelverket om lydforhold i bygninger, som er
gitt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig
bindende. Statlige myndigheter kan imidlertid gi innsigelse dersom det gjøres vesentlige avvik.
3.2.9 NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (2014) (16)
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner.
Retningslinjen bygger på bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kravene til trygghet mot flom og
skred som er gitt i byggteknisk forskrift. Retningslinjene legges til grunn ved arealplanlegging i
områder som kan bli utsatt for eller føre til fare.
Arealplanlegging som tar hensyn til naturfare er et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for skader
ved ekstreme naturhendelser som flom og ras. Den beste måten å forebygge på er å unngå å bygge i
fareutsatte områder eller ev. ved å identifisere risiko og gjøre tiltak for å redusere eller unngå disse.
De antatte effekter av pågående klimaendringer gir grunn til å være mer på vakt mot flom, og
prosesser relatert til dette. Hyppigere og mer ekstreme nedbørshendelser gir nye utfordringer for
bygging og overvannshåndtering i både bebygde og ubebygde områder.
For sikkerhet mot flom og stormflo skal det dimensjoneres eller sikres mot flom slik at den største
nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides. Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig
stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.
Flomfare knyttet til omkringliggende arealer skal omtales og vurderes i planer som omhandler
jernbane. Bygging av jernbane må heller ikke føre til økt vassdragsrelatert fare som flom, erosjon,
dårligere områdestabilitet eller lignende. Normalt legges 200 års gjentaksintervall til grunn for
dimensjonerende flom ved permanente anlegg.
3.2.10 Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport (2018) (17)
Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp
satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal
transportplan 2018–2029. Regjeringens mål om framkommelighet og klima står sentralt.
Handlingsplanen omfatter kollektivtransport med buss, tog, T-bane, trikk, bybane og passasjerbåt, og
handler først og fremst om hva statlige aktører skal bidra med i arbeidet for bedre kollektivtransport.
3.2.11 Jernbanesektorens handlingsprogram (2018-2029) (18)
Handlingsprogrammet er jernbanesektorens konkretisering av Nasjonal transportplan 2018–2029 og
danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige statsbudsjettene.
Handlingsprogrammet tar for seg ressursinnsatsen for hele sektoren. Reiseinformasjon,
billettløsninger, togmateriell og infrastruktur er samlet og det fokuseres på koblingen mot andre
kollektivsystemer.
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3.3

3.3.1

Regionale planer

Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i
Hamarregionen (2009) (19)
Fylkesdelplanen omfatter kommunene i Hamarregionen (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange). Målet
for SMAT er å styrke fornyelses- og utviklingsmulighetene i regionen gjennom samordnet miljø-, arealog transportutvikling, gjennom å følge opp regjeringens politikk når det gjelder reduksjon av
klimagassutslipp.
SMAT-planarbeidet skal finne fram til rimelige avveininger mellom by- og tettstedsutvikling og vern av
landets beste åkerjord. I tillegg skal utvikling av by- og tettstedsbebyggelsen i regionen skje på en
mest mulig bærekraftig måte. Dette har ført til mål om at lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det
genererer minst mulig transport, samt at lokalisering av ny aktivitet foretas på lokaliteter som støtter
opp om eksisterende tettsteder heller enn som etablering av nye tettstedsdannelser.
3.3.2 Regional planstrategi 2016-2020 for Hedmark fylke (2016) (20)
Planstrategien er et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark. Planens hovedmål er å lede an i
det grønne skiftet ved å fokusere på å skape attraktivitet, velfungerende infrastruktur, fokusere på
lokale natur- og kulturressurser og satse på kompetanse og næringsutvikling.
3.3.3 Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer (2005) (21)
Planen skal bidra til at verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Hedmark tas vare på.
Fundamentet for fylkesdelplanen er ønsket om å ta vare på Hedmarks fortid for framtida. Et av de
framhevede målene for kulturminnevernet i Hedmark er å sikre mangfoldet og særpreget i Hedmarks
kulturminner og kulturmiljøer som del av en helhetlig miljø- og arealforvaltning.
3.3.4 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen (pågående arbeid) (22)
Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er et pågående arbeid i regi av Oppland fylkeskommune og
Hedmark fylkeskommune. Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i april 2017 følgende felles
hovedmål for en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen:
•
•
•
•
•

Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.
Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.
Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten av landet og
med grensekryssende linker.
Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar til
enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange.
Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025 (Oppland) / 2030
(Hedmark).

En felles areal- og transportstrategi skal bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen
og gi større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. Utviklingsarbeidet skal føre til felles
forståelse og kunnskapsgrunnlag for samordnet areal- og transportplanlegging. Utvikling av jernbane
med andre gode kollektivløsninger er svært sentralt i strategiarbeidet.
3.3.5 Regional samferdselsplan 2012-2021 (23)
Hedmark fylkeskommune ønsker å ta et overordnet grep innenfor samferdselssektoren. Regional
samferdselsplan omfatter derfor riks- og fylkesvegnettet, jernbanens infrastruktur og togtilbud, samt
øvrig kollektivtrafikk organisert via Hedmark Trafikk FKF. Fylkesrådet vil at samferdselssatsingen skal
ha et økt miljøfokus og være tuftet på økt trafikksikkerhet. Regional samferdselsplan skal gi
overordnede føringer for samferdselspolitikken i Hedmark, prioriteringer for utbygging av infrastruktur
og kollektivtilbud, og den skal peke på strategiske valg for samferdselsutviklingen i hele fylket. Videre
er det påpekt at utbygging av jernbanen er sentralt for å skape regionforstørring.
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3.3.6

Det gode liv ved Mjøsa – Retningslinjer for planlegging i Mjøsas strandsone (2007-2008)
(24)
Retningslinjene legger til rette for felles planlegging og forvaltning av vern, bruk og aktiviteter i og i
tilknytning til Mjøsas strandsone på tvers av administrative grenser. Retningslinjene er utarbeidet av
kommunene rundt Mjøsa; Eidsvoll, Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange,
samt fylkeskommunene i Akershus, Oppland og Hedmark.
3.3.7 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018-2021 (25)
Den fylkeskommunale trafikksikkerhetsplanen er Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) sitt redskap
for å samordne og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet i Hedmark. Planen skal angi mål og strategier,
basert på nasjonale føringer og den reelle ulykkessituasjonen i fylket. Ett av tiltaksområdene som er
relevant for dette planarbeidet er blant annet økt fokus på kollektivtransport.

3.4

Kommuneplaner og reguleringsplaner

3.4.1 Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) (26)
Et av satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel er en effektiv og moderne infrastruktur.
Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen og utbygging av firefelts E6 til Hamarregionen omtales som
viktig premiss for videreutvikling av kommunen.
En viktig føring er å gjøre forebyggende grep ved å redusere klimagassutslipp, ved å blant annet
tilrettelegging for å gå, sykle og reise kollektivt. InterCity-satsningen er blant annet motivert av denne
målsetningen om redusert avhengighet av forurensende fossilt brensel.
En annen viktig intensjon er å gjøre Hamarregionen til en del av et felles bo- og arbeidsmarked med
resten av Osloregionen og oppnå en større befolkningsspredning på hele Østlandet for å avlaste Oslo.
3.4.2 Kommuneplanens arealdel (2005-2016) (27)
Kommunen skal prioritere utbygging i områder med kollektivforbindelse iht. samordnet SMAT-plan.
Det meste av byggeområder ligger i tettsteder med kollektivtilbud. Det legges opp til høyere utnyttelse
i områder nær opptil kollektivtransportårer, jf. også retningslinjene for estetikk og grønnstruktur (28).
Det skal legges til rette for god arealbruk i samsvar med SMAT-planen, lokale stedsanalyser og
kommunedelplaner, ved at det utarbeides lokale planer for nærmiljø og boligområder, med aktiv lokal
medvirkning.
Planen har som mål å sikre vekst og utvikling i et 30-års perspektiv med vekt på å ivareta stedenes
kvaliteter og attraktivitet, ta vernehensyn, sikre effektiv arealbruk og begrense transportbehovet
innenfor en ønsket ramme for en befolkningsutvikling som minst skal være på landsgjennomsnittet
(ca. 0,4% årlig). For å oppnå dette må de mest sentrale tettstedene ha en årlig befolkningsvekst på ca.
1 %. Planen forutsetter en sterkere utnytting/fortetting av arealbruken innenfor klart opptrukne grenser
omkring de sentrale tettstedene i regionen, og etter retningslinjer for miljø, arealbruk, transport, by- og
tettstedsutvikling samt utbyggingsrekkefølge.
I Norsk Transportplan (NTP) for perioden 2006-2015 er det forutsatt betydelige investeringer innenfor
korridor 6 som omhandler det overordnede transportnettet mellom Oslo og Trondheim. Utbygging av
E6 til 4-felts veg på strekningen Gardermoen-Kolomoen, samt planlegging av - og delvis utbygging av
- dobbeltspor på jernbanestrekningen Eidsvoll-Hamar vil i stor grad berøre Stange.
Revisjon av kommuneplanens arealdel 2019-2031
Kommuneplanens arealdel er under arbeid. Det er vedtatt et planprogram som redegjør for innhold og
gjennomføring av planarbeidet (29). Ny kommuneplan ble 1. gangs behandlet i mars 2019. Det legges
opp til at kommuneplanens arealdel kan vedtas ila. 2019.
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3.4.3 Kommunedelplaner
Kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av InterCity-strekningen Sørli-HamarBrumunddal (2016) (30)
Kommunedelplanen omfatter alle de tre kommunene Ringsaker, Hamar og Stange.
Kommunedelplanen undersøkte dagens situasjon i kommunene og utredet ulike korridorer. En korridor
gjennom Stange, en gjennom Ringsaker og tre ulike gjennom Hamar. Disse ble konsekvensutredet.
Kommunedelplanen ble vedtatt i Stange kommune 15.12.2016.
Reguleringsplanen er en videre detaljering av arbeidet som fremkom i kommunedelplanarbeidet.
Kommunedelplan for Ottestad (2011) (31)
I SMAT-planen har Ottestad fått formell status som kommunedelsenter. Ved å tydeliggjøre
bydelssenteret med næring – og handel, samtidig som det legges til rette for gode møteplasser både
innendørs og utendørs, skal områdets rolle som kommunedelssenter og bydel tydeliggjøres. Det vil i
løpet av planperioden iverksettes mulighetsstudier i Vikaområdet for å legge mer detaljerte føringer for
videre utvikling av kommunedelssenteret. En helhetlig utvikling av Åkershagan vil også få økt fokus i
planperioden.
3.4.4 Planstrategi (2017-2021) (32)
Ny planstrategi ble vedtatt av kommunestyret den 15.12.2016. Planstrategien skal vise hvordan
kommunen skal planlegge for å møte mulighets- og utfordringsbildet kommunen står ovenfor.
Planstrategien 2017-2021 er utarbeidet for en periode med historisk høy satsning på infrastruktur.
Hedmark fylke ønsker å være landsledende i det grønne skrifte og utvikling av bioøkonomien. For å
møte fremtiden, skal Stange kommune ha en mer bevisst holdning til hvor det åpnes opp for
boligbygging og næringsetablering i kommunen.
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3.4.5 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet omfattes av en rekke reguleringsplaner, både eldre og nyere planer. Nedenfor følger en
oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet.
Navn
Sandvikavegen
Skolevegen del 1, Stange kommune
Skolevegen del 2, Stange kommune
Skolevegen, østre del
Reguleringsplan for g/s-veg langs fv. 193
Gubberudvegen
Reguleringsplan for idrettshall og skoleformål i
Ottestad
Lille Hovin vest
Ottestad stasjon
Ottestad kryssingsspor
Høistadjordet
Ottestad stasjonsområde
Detaljreguleringsplan for Kausvol barnehage
Rv 222, g/s-veg Sannervegen-Ottestad kirke
Høgmyr
Detaljregulering for 95/8 Gimle
Stange sentrum
Vaterland
Stange meieri og Nordsveen
Eiendom 96/93 og 96/194 (vingård/centeret)
Grøndal (gnr. 96 bnr. 51,114)
Grønvold
Vassbotn
Navneberget og Stange idrettspark
Reguleringsplan for Navneberget III
Stange videregående skole og idrettspark
Hushagan
Sørli-Nøkleholm sanering av planoverganger
Sørli (tømmerterm./næringsomr)
Reguleringsplan for dobbeltspor Kleverud-Sørli
Sørli, endring av driftsveg
Sørli masseuttak

3.5

PlanID
036
133
168
077
266

Vedtaksdato
05.01.1984
22.05.2002
19.03.2003
28.09.1994
20.06.2012

264

07.09.2011

207
016
577
169
597
331
195
114
231
039
060
194
584
272
052
062
048
290
076
053
146
098
303
539
205

13.06.2007
02.07.1981
20.10.1999
10.12.2003
11.12.2002
18.12.2018
17.09.2008
06.02.1996
18.04.2012
01.11.1989
09.10.1985
14.06.2006
14.02.2001
24.10.2012
29.03.1989
05.12.1984
16.06.1993
31.10.2017
16.12.1987
15.03.1984
12.06.2000
25.03.1992
22.06.2016
11.02.1994
11.02.2009

Planer under utarbeidelse

Sentrumsplan for Stangebyen (33)

Stange kommune har utarbeidet forslag til områdeplan for Stangebyen, og denne har vært ute til
offentlig ettersyn i 2018. Det foreligger flere innsigelser til planen, fra blant annet Bane NOR og
Statens Vegvesen, særlig knyttet til vegsystem og rekkefølgebestemmelser. Planen står foreløpig på
vent i påvente av reguleringsplan for dobbeltsporet.
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Figur 4: Sentrumsplan for Stangebyen (Stange kommune, 2018)

Reguleringsplan Felleskjøpet (34)
Felleskjøpet har startet opp reguleringsarbeid for sin virksomhet i Stange sentrum. Det er varslet
oppstart av planarbeid 28.06.2017, fastsatt planprogram (07.02.2018) og utarbeidet utkast til plan for
fremtidig utvikling av anlegget. Det har vært dialog mellom Felleskjøpet og Bane NOR om
grensesnittet mellom de to planene.

3.6

Andre føringer

3.6.1 Åkersvika naturreservat (Ramsar-området) (35)
Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommuner ble først opprettet ved kongelig resolusjon (Kgl.
res.) av 26.07.1974, og gjeldende forskrift ble vedtatt 22.01.2016. Verneformålet er å bevare et viktig
våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til
området, særlig med hensyn til områdets betydning som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl.
Åkersvika naturreservat er et internasjonalt viktig rasteområde for våtmarksfugl og ble i 1975 innmeldt
som Norges første Ramsarområde. Ramsar-status betyr at naturreservatet har internasjonal betydning
som våtmarksområde, etter kriteriene som er satt opp i Ramsarkonvensjonen.
Åkersvika er et aktivt innlandsdelta med internasjonal betydning som raste- hvile- og hekkelokalitet for
våtmarksfugl under trekket vår og høst. I reservatet forekommer et større antall rødlistete arter og
naturtyper og 16 av Mjøsas 20 fiskearter lever her. Deler av området utgjør en økologisk korridor for
fiske- og viltarter og er gyteområde for bl.a. Mjøsørret.
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Svartelva og Flakstadelva har bygd opp hvert sitt delta, som møtes i et felles deltaområde. Reservatet
har et stort spekter av naturtyper, der elvedelta, elveslette og kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveløp er de viktigste. Sistnevnte naturtype er vurdert som sterkt truet i Norge, mens
aktivt ferskvannsdelta er vurdert som sårbar. Det er hele økosystemet og den intakte dynamikken i
dette systemet som gjør Åkersvika særlig verdifull.

3.7

Bane NORs føringer

3.7.1 Felles planforutsetninger for InterCity-strekningene
Planlegging i regi av IC-prosjektet skal følge et prinsipp om at mest mulig skal gjøres kun én gang og
helhetlig for IC-strekningene. Det er utarbeidet flere dokumenter, som gir føringer for planleggingen av
strekningen Sørli-Brumunddal. Disse omtales videre her.
3.7.2 Utbyggingsstrategi (36).
Bane NORs utbyggingsstrategi for IC-strekningene presenterer en overordnet framdriftsplan for
utbyggingen. Framdriftsplanen, som er hentet fra vedleggsrapporten «Framdriftsplan for InterCityutbyggingen», som er en del av transportetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029, er basert på
avveininger mellom ulike føringer og hensyn:
•
•
•
•
•
•
•

bevilgningstakt i NTP
hvilke deler av infrastrukturen som skal være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP
mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og tilrettelegging for godstrafikk slik det beskrives i NTP
behov for færrest mulig midlertidige tiltak
optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse
realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet
koordinering med andre prosjekter, i regi av Bane NOR og andre aktører.

2018 2019 2020 2010 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 2031 2032 2033 2034
Dovrebanen
Venjar - Eidsvoll -Langset
Kleverud- Sørli - Åkersvika
Hamar-Lillehammer - NTP mål 2034

Figur 5: Framdriftsplan for InterCity Dovrebanen (Bane NOR, 2019)
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3.7.3 Konseptdokument for InterCity strekningene (37)
Bane NORs konseptdokument skal sikre at utbyggingen av InterCity-strekningene dimensjoneres for
riktig ytelse og beskriver et helhetlig konsept for InterCity-planleggingen, for Vestfoldbanen,
Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Det er et strategisk dokument som ivaretar samspillet
mellom togtilbud, infrastruktur og krav til funksjonalitet med hensyn til togframføring, drift og
vedlikehold.
3.7.4 Teknisk designbasis (38)
Teknisk designbasis er Bane NOR sitt dokument og inneholder standardiserte og formålstjenlige
løsninger for jernbanestrekningene i InterCity-området. Teknisk designbasis skal angi foretrukne
teknologiske valg for systemene som danner jernbanen der dette er mulig. Der dette ikke er mulig,
skal beslutningsprosessen for valg av løsning være godt beskrevet med føringer for hvilke parametere
som skal vektlegges. Målet med dokumentet er å skape en felles plattform som sikrer at beslutninger i
delprosjekter tas på samme grunnlag, og med lik vekting av relevante parametere før endelig løsning
velges.
3.7.5

Planveileder for byområder og knutepunkter, gjennomføringsplan for utbygging av
InterCity-strekningene (39)
Bane NORs Planveileder for byområder og knutepunkter er basert på føringer i NTP 2014-2023.
Planveilederen tar for seg InterCity-prosjektets krav for hvordan man best kan oppfylle de overordnede
målsettingene.
Veilederen fokuserer på stasjonsutforming og tilgjengelighet for de reisende. Stasjonsområdet skal
utformes for å fremme raske og enkle bytter fra andre reisemidler til tog. Servicefunksjoner på
stasjonene skal inkludere sykkelparkering, busstopp, taxiholdeplass, kiss & ride, parkering for privatbil
(HC, korttids- og innfartsparkering).
3.7.6 Veileder for helhetlig knutepunktutvikling (40)
Som en del av oppfølging av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet en veileder med en rekke
anbefalinger for knutepunktutvikling. I veilederen slås det fast at det formelle ansvaret for planlegging,
utbygging og drift skal følge infrastruktureierskapet. Veilederen anbefaler å sikre helhetsperspektiv i
knutepunktutviklingen gjennom samarbeid mellom involverte parter. Veilederen gir også retningslinjer
for samfunnssikkerhet og råd om lokalisering og utforming av knutepunkter.
Veilederen beskriver hvilke aktører som er involvert i knutepunkter, anbefalt konkretisering av roller og
gjeldende prinsipper for ansvarsdeling. Det gis også retningslinjer for samfunnssikkerhet ved
knutepunkter og henvisning til veiledere og rapporter som gir eksempler og råd om utforming av
knutepunkt.
3.7.7 Bane NORs parkeringsstrategi (41)
Hensikten bak parkeringsstrategien er å bidra til å utvikle et tilfredsstillende parkeringstilbud ved
stasjoner og fastsette parkeringsavgifter for faste togbrukere, basert på samfunnsøkonomiske
prinsipper. Den viktigste føringen for arbeidet med innfartsparkering er det såkalte nullvekstmålet:
«Veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange»
Overordnede mål lagt til grunn for strategien er å:
•
•
•

Bidra til at veksten i persontransport i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Tilby tilstrekkelig innfartsparkering for å øke mobiliteten og gi flere muligheten til å reise med tog.
Bygge opp under knutepunktutvikling.

I tillegg til Bane NORs parkeringsstrategi er parkeringsforskriften sentral i styringen av
parkeringsplassene ved Stange stasjon.
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4 Beskrivelse av dagens situasjon
4.1

Beliggenhet

Planområdet strekker seg gjennom den nordlige delen av Stange kommune fra Sørli tømmerterminal i
sør til Åkersvika i nord ved grensen mot Hamar kommune. Her går planområdet gjennom bebygde
arealer, jordbruksarealer, skogsområder, og med kryssende veger, bekker og teknisk infrastruktur.
Planområdet dekker et areal på 2475,7 dekar (alt. 1) og 2481,1 (alt. 2), og omfatter en strekning på ca.
14 km.
I tillegg berører planområdet kulturminner av forskjellig art, og Åkersvika naturreservat.
Planområdet omfatter deler av Stange sentrum.

Figur 6: Stange sentrum sett-mot øst

Figur 7: Stange vestbygd sett mot vest
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Figur 8: Oversiktskart over planområdet
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4.2

Planområdet

4.2.1 Stange sentrum
Stange sentrum er bygget opp rundt etableringen av jernbanen. Stange stasjon ligger i enden av
Storgata, som er tettstedets strøksgate. Øst for sporene ligger Felleskjøpet som utgjør Stange
sentrums industriområde. Vest for sporene ligger sentrum, med tre hovedgater; Jernbanegata parallelt
med sporene, Storgata med handel, servering og kontor, og Heggedalsvegen med en større andel
boliger. Stange barne‐ og ungdomsskole ligger på sentrumsiden, i tillegg til rådhus, politi, aldershjem
og bibliotek. Stange videregående skole, Stange Idrettspark og Stangehallen ligger på østsiden. På
østsiden er det også etablert et større område med bilbasert arealkrevende handel.
På figuren under vises Stange sentrum med viktige funksjoner lagt inn. Det er også lagt inn en
avstandssirkel med radius på 600 meter for å synliggjøre avstander mellom funksjonene og selve
stasjonen.

Figur 9: Stange – dagens nettverk med viktige funksjoner plottet inn, figur fra Kommunedelplanen (30)

4.2.2 Planområdets avgrensning med utgangspunkt i plassering av ny bane
I sør ligger eksisterende spor innenfor planområdet og nytt spor er planlagt rett øst for dagens spor.
Jernbanen strekker seg gjennom et variert område med skog, dyrka mark og boliger. Helt sør
inkluderes deler av Sørli tømmerterminal i planområdet.
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Området nord for Stange sentrum består i hovedsak av landbruksområder, med gårder og et kupert
kulturlandskap. Planområdet avviker fra eksisterende bane på store deler av strekningen videre
nordover. Ved Guåker nordre skilles ny og gammel bane, der ny bane ligger lenger vest et stykke. De
to traseene krysser hverandre ved Østre Skjerden, og ny bane ligger da vest for eksisterende spor.
Forbi tidligere Ottestad stasjon ligger ny bane øst for dagens spor. Mellom Musli og Jemli forsetter
planområdet rett nordover og bort fra eksiterende spor. Planområdet/ny bane går videre over
jordbruksområder, krysser fv.193 Gubberudvegen, og krysser gjennom boligområdet Skolevegen/Emil
Nordbys veg, øst for Steinerskolen og ned til Åkersvika der planområdet igjen treffer eksisterende spor
på fyllinga over Åkersvika.
Brenneribekken (Fjetrebekken) ligger langs og delvis innenfor planområdet fra Kausvol og nordover
frem til Sålerud. Bekken krysses av ny bane på to steder.
Mange offentlige og private veger krysser i dag jernbanen med både underganger, bru og i plan. Det
samme gjelder private veger og driftsveger til landbruket.
4.2.3 Kulturlandskapet i Stange
Kulturlandskapet i Stange vestbygd karakteriseres av store sammenhengende arealer med
jordbrukslandskap, storgårdmiljøer med bebyggelse, allèer, tun og hageanlegg. Kommunen innehar
noen av Norges største og historisk mest kjente gårder. Dette kan forklares både av det rike
jordsmonnet og tettheten av automatisk fredede kulturminner, som de nærmere 130 registrerte
gravhaugene og nyere tids kulturminner med Mjøsa som kulisse.
Ved tidligere Ottestad stasjon er det et mindre boligfelt vest for jernbanen, og stasjonen er for øvrig
omkranset av historiske gårder, som Hverven gård på jernbanes østside.

Figur 10: Venstre bilde - Ottestad stasjon og Hverven gård, høyre bilde – boligfelt ved Sandvika (Foto: Maren J.
Kirkebøen og Anette Blomli Rudi)

4.2.4 Dagens situasjon på Dovrebanen
Trafikken på Dovrebanen består i dag av regiontog, fjerntog og godstog. Regiontogene (IC-togene)
knytter det regionale bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet sammen, fjerntogene knytter sammen
landsdelene og godstogene har om lag 50 % markedsandel mellom Oslo og Trondheim. All
gjennomgående godstrafikk kjøres via Dovrebanen. På togene mellom Oslo og Lillehammer var det
nesten 3 millioner passasjerer i 2014 (42).
Åpningen av Gardermobanen (Oslo S-Eidsvoll) i 1998 har styrket konkurranseevnen for
persontrafikken. Høsten 2015 åpnet 17 km nytt dobbeltspor fra Minnesund til Kleverud ved Espa.
Strekningen Kleverud-Sørli skal bygges ut i samme periode som Sørli-Åkersvika og planlegges ferdig,
i 2026.
4.2.5 Stange stasjon
Stange stasjon ligger sentralt i Stange sentrum, der Storgata møter Jernbanegata. Stasjonsbygningen
har venterom og toaletter, i tillegg til arealer som leies ut til næring. Stasjonen har to sideplattformer,
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og i 2010 ble stasjonsområdet opprustet med ny universell utformet undergang, bussholdeplass og
parkering.
Bussterminal, taxiholdeplass og korttidsparkering (kiss & ride) ligger alle på vestsiden i tilknytning til
stasjonsbygningen. Pendlerparkering med ca. 140 plasser ligger på østsiden av spor, ved
Felleskjøpet. Det er overbygd sykkelparkering på begge sider av banen.
Nord for stasjonen krysser fv. 222 under jernbanen. Her er det også gang- og sykkelveg. På
stasjonen er det undergang for gående og syklende. Dette er en forlengelse av Kristian Fjelds gate.
Undergangen har flere funksjoner; på stasjonen som adkomst mellom spor 1 og spor 2 og adkomst fra
parkering til spor 1. Det er også et sentralt krysningspunkt for å komme fra øst til vest i Stange
sentrum. Sør for stasjonen ved Østre Volla, sør for idrettsparken, er det også en undergang for
gående og syklende.
Adkomst til parkering på østsiden av jernbanen er Silovegen som går gjennom Felleskjøpet og
Mjøsgrønt (grønnsakpakkeri).
Dagens passasjertall for Stange stasjon viser ca. 300 reisende pr. dag sørover og ca. 60 passasjerer
nordover. Til sammen gir dette ca. 200 000 reisende fra stasjonen pr år. Som sammenligning har
Hamar stasjon 875 000 reisende pr år. Med hyppigere frekvens og et utvidet parkeringstilbud
forventes passasjertallet å stige betydelig.
Tettstedet Stange betraktes å ha begrensede visuelle kvaliteter, men stort potensiale for positiv
endring. De bebygde områdene på begge sider av Stange stasjon har i liten grad en overordnet
grønnstruktur og stedvis store asfalterte områder med veg og parkering. Begge sider av traseen har
en utflytende og lite regelmessig bebyggelsesstruktur, men enkelte gater antyder en konsekvent
bystruktur. Overgangen mellom by og land er dessuten forholdsvis tydelig mot Stange vestbygd, men
på grunn av tettstedets svake karaktertrekk fremhever kontrasten landområdene mer enn stedet.

4.3

Aktuelle fagtemaer for området

I forbindelse med konsekvensutredningen til kommunedelplanen for strekningen ble det utarbeidet
fagrapporter for de ulike utredningstemaene (30). Teksten under er i stor grad hentet fra disse, men
supplert noe med ny kunnskap på dette plannivået.
4.3.1 Landskapsbilde
Med landskapsbilde menes et områdes romlige og visuelle særpreg. Verdien bestemmes av hvor
tydelig og klart dette særpreget fremtrer.
Den nye InterCity-traseen er planlagt gjennom et område med varierende landskapskvaliteter. Store
deler av planområdet og tilgrensende arealer karakteriseres av vidstrakte, storskala jordbruksområder
bestående av klassisk kulturlandskap med gårder, veger og far som er innrammet av skogsområder.
Landskapsverdiene i Stange vestbygd er direkte eller indirekte knyttet til de store jordbruksarealene i
området. Overgangene mellom åpne flater og vegetasjonsrike kantsoner gir et tydelig og
karaktersterkt landskapsbilde.
Det langvarige jordbruket har i sin tur generert en karakteristisk bosetningsstruktur med flere store
gårdsbruk, tun og fysiske spor som vitner om en langvarig kultivering av landet. Dette synes ikke bare
i byggeskikken, men også i landformen i form av gravhauger. Overgangen mellom det vidstrakte
jordbrukslandskapet og det kuperte og skogkledde grunnfjellsområdet i sør og øst er et karakteristisk
trekk som gjør seg gjeldende i sørlige deler av området, mellom Stange sentrum og Sørli.
Bebyggelsen i Bekkelaget, Arstad og Sandvika følger hovedsakelig den hellende landformen ned mot
Mjøsa og skiller seg fra gårdsbebyggelsen i Stange vestbygd. Her er det ingen klar grønnstruktur, men
det gis enkelte utsyn mot omlandet i overgangen mellom bebyggelse og dyrka mark. Bebyggelsen
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danner dermed en kontrast til det åpne, tilgrensende jordbruksområdet, som bidrar til å synliggjøre
landskapsbildet. Deler av jordbruksområdet nord i området preges av markerte koller og
bølgeformasjoner som sammen med vegetasjonsøyer og linjedrag bidrar til et vekslende synsfelt der
landet avdekkes og tildekkes ettersom man beveger seg rundt. Brenneribekken slynger seg gjennom
åkerlandskapet og er med på å prege landskapsbildet. Området rundt gårdene Tokstad og Gyrud
utgjør et helhetlig kulturlandskap som avgrenses på alle sider av boligområder og veger.

Figur 11: Typisk bilde av storskala bølgende jordbrukslandskap i Stange. Landformen danner en klar horisontlinje
mot himmelen. Hosmestad sett fra Karl Johan. (Foto: Marius Fiskevold)

Figur 12: Stange stasjon og Felleskjøpet. Felleskjøpet med sine siloer er i stor grad med på å prege
stasjonsområdet. (Foto: Line Bjørnstad Grønlie)
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Figur 13: Bebyggelse som omkranser jordbruksområdet rundt gårdene Tokstad og Gyrud. (Foto: Marius
Fiskevold)

4.3.2 Nærmiljø og friluftsliv, herunder barn og unge
Nærmiljø defineres som menneskenes daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i
umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på
sykkel (43).
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Tradisjonelt gjelder dette opplevelser i større friluftsområder med naturlig karakter,
men innbefattet er også naturterreng og rekreasjonsområder i tettsteder, når disse brukes med
samme formål. For friluftslivutøveren er opplevelsen av naturverdier sentralt (43).
Nærmiljøverdiene innenfor planområdet er i første rekke knyttet til nærmiljø i Stange sentrum,
Ottestad, Sandvika/Bekkelaget og Åkersvika. Stange er et tettsted og kommunesenter med 2700
innbyggere (44). Stedet ligger omkranset av et rikt kulturlandskap og med skogsområdet Kolomoen
mot sørøst. Ottestad stasjonssted er et tidligere stoppested langs jernbanen. I dag har stedet kun
boligområde og er uten service-funksjoner. Bekkelaget og Sandvika ligger i skrånende terreng ned
mot Mjøsa og Åkersvika, og er nærmest en bydel av Hamar. Her er det skoler, barnehager, sykehjem
og butikker.
Verdier knyttet til friluftsliv i og rundt planområdet ligger i skogsområdet og våtmarksområdet ved
Våletjern og i kulturlandskapet med stier, gutuer, gårdsveger og skogsholdt. Det er i tillegg knyttet
verdier i Stange Vestbygd, i strandsonen, i Mjøsa, i Åkersvika naturreservat, samt skiløyper. Stange
Vestbygd er et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Hedmark og har nasjonal verdi. I landskapet
er det betydelige friluftsinteresser med godt etablerte turveger og -stier, samt nærhet til og strandlinje
mot Mjøsa. Friluftslivsaktivitetene er i store deler av året knyttet til avgrensede linjer i kulturlandskap,
men opplevelsen av det helhetlige kulturlandskapet er viktig del av friluftslivet. Ottestadstien er en
rundløype på ca. 15 km, som følger gamle ferdselsveger, åkerkanter og gardsveger. Turen går langs
strandsonen ved Åkersvika, forbi Nordsveodden og Atlungstad golfbane, videre østover forbi
30

Heggsvoll der den krysser dagens jernbane, så sør for Arstad skole og øst for Bekkelaget. Turen er
særlig populær og det er tilrettelagt for steder å stoppe langs løypa. Flere turløyper knytter seg opp
mot Ottestadstien.
Pilegrimsleden er en mye brukt merket turveg fra Oslo til Trondheim. Formålet med synliggjøringen av
gamle pilegrimsleder har vært å ta i bruk historiske veger og stimulere til friluftslivsaktivitet der naturog kulturopplevelser forenes. Planområdet kommer ikke i berøring med pilgrimsleden, men det er flere
stier og traktorveger som knytter seg mot den.
Mjøstråkk er navnet på en 250 km lang skiltet sykkelrute rundt Mjøsa. Sykkelruta går også gjennom
Stange kommune og ligger delvis i influensområdet til planområdet. Ved Sandvikavegen krysser
sykkelruta planområdet.
Det kjøres opp flere skiløyper fra Stange sentrum og nordover mot Bekkelaget. Skiløypa krysser
planområdet ved Østby nord for Sørli tømmerterminal, Guåker, Skjerden, Gaustad, Nordstad og
Tokstad.

Figur 14: Ottestadstien er en populær rundløype. (Foto: Anette Blomli Rudi)
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Figur 15: Temakart nærmiljø og friluftsliv, søndre del
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Figur 16: Temakart nærmiljø og friluftsliv, nordre del
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4.3.3 Naturmangfold
Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven som mangfoldet av landskapstyper, geologiske
formasjoner, naturtyper, arter (inkludert genetisk variasjon) og deres økologiske funksjonsområder.
Fagtema naturmangfold består av følgende deltemaer/verdier:
•
•
•
•
•
•
•

Verneområder
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Naturtyper på land og i ferskvann
Viltområder
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer
Geologiske forekomster
Forvaltningsrelevante artsforekomster

Figur 17: Naturmangfold omfatter både artsforekomster – som smånøkkel (nær truet) her på Tokstadberget (til
venstre), naturtyper – som her en dam ved Dangelbu (til høyre) og landskapsøkologiske funksjonsområder.
(Foto: Bjørn Harald Larsen.)

Overordnet situasjon
Den nye InterCity-traseen planlegges gjennom et område med kalkrik berggrunn hvor det finnes både
rike våtmarksområder, verdifulle skogmiljøer og gamle kulturlandskap som holdes i hevd. Disse
faktorene gjør at utredningsområdet har mange til dels svært viktige områder for naturmangfold. De
største naturverdiene er knyttet til våtmarksmiljøer i Åkersvika naturreservat. I tillegg er det viktige
verdier knyttet til rik edellauvskog og sumpskog, naturbeitemark og rike vannmiljøer mellom Jemli og
Tokstad og sør for Stange sentrum.
Åkersvika naturreservat er et internasjonalt viktig område for trekkende våtmarksfugl. Åkersvika er
utsatt for flere negative påvirkninger og forvaltes av Fylkesmannen i Innlandet.
Vurdering av verdi og påvirkning
I alt er det kartlagt 31 lokaliteter med forvaltningsprioriterte naturtyper etter DN-håndbok 13 (6 A-, 15
B- og 10 C-lokaliteter), 6 viktige viltområder, 2 viktige ferskvannslokaliteter og 2 viktige
landskapsøkologiske funksjonsområder og gjort til sammen 41 funn av 23 rødlistearter utenom
virveldyr i reguleringsplanens utredningsområde. Av naturtyper er det registrert flest åpne flommarker,
naturbeitemarker, rike edellauvskoger og rike sump- og kildeskoger. Rødlisteartene omfatter 11 truete
arter (en sterkt truet art og 10 sårbare arter). Det er registrert en forekomst av den utvalgte naturtypen
hul eik (i Gubberudvegen, utenfor planområdet). Rutekartlegging med basis i NiN-systemet sommeren
2018 har ytterligere dokumentert de kjente naturverdiene i området, bl.a semi-naturlig eng på Nordre
Gaustad, hasselskog ved Gunnerud og rik boreal frisk lauvskog langs Brenneribekken nord for
Gunnerud.
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Åkersvika naturreservat sin status som Ramsarområde, pga. dets viktige funksjoner for rastende
våtmarksfugl, fisk og andre ferskvannsorganismer, tilsier spesielle mål og tiltak for området. I
forbindelse med denne reguleringsplanen må Bane NOR ha dispensasjon fra vernebestemmelsene.
Senere ved ferdigstilling av dobbeltspor over hele Åkersvika skal grensene for reservatet endres slik at
banen ikke inngår i reservatet. I den forbindelse skal det også utarbeides en tilhørende plan for
kompenserende og restaurerende tiltak for å sikre naturverdiene. Dagens bane inngår i reservatet.

Figur 18: Brenneribekken vil bli senket ved Gunnerud, og det inngrepet vil gi skadevirkninger i form av noe
redusert verdi både som landskapsøkologisk korridor og naturtype. (Foto: Bjørn Harald Larsen).
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Figur 19: Naturtypelokaliteter langs traseen på strekningen Sørli-Stange
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Figur 20: Naturtypelokaliteter langs traseen på strekningen Stange-Åkersvika
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Området er et svært viktig rasteområde for ender og vadefugl i en periode under vårtrekket (som regel
i mai, avhengig av vannstandsstigningen i Mjøsa på våren). Under høsttrekket er det vanligvis færre
fugler som benytter området omkring jernbanetraseen. Øst for dagens trase ligger en holme som de
siste årene har huset en større koloni med hettemåke (sårbar). Denne kan bli utsatt for forstyrrelser
under anleggsperioden. I tillegg til Åkersvika er det registrert verdifulle naturtypelokaliteter innenfor
planområdet for nytt dobbeltspor på følgende steder (fra sør mot nord):
• Asplund: Rik hasselskog
• Huse: Rik sumpskog
• Hverven: Naturbeitemark
• Ottestad stasjon nord: Engpreget erstatningsbiotop (sideterreng langs eksisterende jernbane)
• Jemli: Gammel gråor-heggeskog
• Nordre Gaustad: Naturbeitemark
• Gunnerud: Rik hasselskog
• Gunnerud NV: Gammel gråorheggeskog
• Gunnerud nord: Store gamle trær (alm)
• Gyrud: Kalkskog med boreale lauvtrær (hengebjørk og osp)
• Tokstad sør: Rikstarr-sump (jordedam)
• Tokstadberget: Åpen kalkmark og kalkedellauvskog (øst for banen og sør for Sandvikvegen)
Faunapassasjer
I arbeidet med kommunedelplanen og miljøoppfølgingsprogram for reguleringsplanfasen ble det
påpekt flere viktige viltkorridorer i utredningsområdet hvor det er aktuelt med faunapassasjer eller
andre tiltak:
Sørli: Elgtrekk. Den lokale elgstammen har leveområder på begge sider av eksiterende bane. Mellom
Tangen og Stange er Sørli ett av tre viktige områder med mange kollisjoner elg/tog. Hjorteviltkryssing
må ses i sammenheng med planene for strekningen Tangen-Sørli.
Nesten: Rådyr og annen fauna. Påkjørsler av flere rådyr i området og trekkaktivitet over jordene.
Ottestad/Jemli: Rådyr og annen fauna. Viltkorridor (øst-vest) som forbinder skogområdet ved
Atlungstad Brenneri med de mindre skogsarealene/åkerholmene ved Ottestad og østover mot
E6/Svartelva/Ilseng. Må ses i sammenheng med Brenneribekken som landskapsøkologiske korridor.
Fremmede arter
Langs dagens trase og planlagt trase er det registrert en rekke fremmede arter i høye
trusselskategorier (dvs. arter med stort potensial for å true naturlig artsmangfold). De mest utbredte
artene er kanadagullris, alaskakornell, blåhegg, rødhyll, vinterkarse, hagelupin og kjempespringfrø.
Konsentrasjoner av slike fremmede arter finnes langs dagens jernbane ved Stange stasjon, på fyllinga
der dagens jernbane går ut i Åkersvika fra sør, på strekningen Sørli til Stanges stasjon og ved
Ottestad stasjon. Tiltak for å fjerne og unngå spredning av fremmede arter vil bli beskrevet i
miljøoppfølgingsplanen (MOPen) og konkretisert i en egen massehåndteringsplan.

38

4.3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner er, ifølge kulturminneloven «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Med kulturmiljø menes
områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. To eller flere
kulturminner kan defineres som kulturmiljø, mens kulturlandskap er brukt i betydningen større områder
der landskap og kulturminner danner en enhet eller sammenheng. Det skilles mellom eldre og nyere
tids kulturminner. Eldre tids kulturminner (fornminner) kan tidfestes til før 1537 og er automatisk fredet
gjennom kulturminneloven. Nyere tids kulturminner er felles betegnelse på kulturminner yngre enn
1537. Disse har i seg selv ikke et formelt vern, men kan vedtaksfredes i henhold til kulturminneloven
og/eller vernes etter plan- og bygningsloven.
Bygninger og anlegg datert eldre enn 1850 er vernet gjennom Kulturminnelovens § 25, og endring og
riving må søkes særskilt og sendes på høring til kulturminnemyndighetene.
Den planlagte jernbanen går gjennom et tradisjonsrikt kulturlandskap, med rike forekomster av
fornminner – fra steinalder til middelalderen. Tiltaket går igjennom to registrerte viktige kulturlandskap,
Stange Vestbygd og Åkersvika kulturlandskap. Stange Vestbygd-landskapet omtales som:
«Et storskala, flatt jordbrukslandskap beliggende mot Mjøsa. Området er et stort og aktivt
jordbruksområde med åkre, enger og beiter. (…) Landskapet er åpent med varierende innslag
av randsoner, åkerholmer, dammer, eldre beiteområder og beitehager. (…) Storgårdstunene
dominerer med innslag av husmannsplasser innimellom (…)».
Kulturlandskapet er vurdert av Hedmark fylkeskommune til å ha stor kulturhistorisk verdi og interesse.
Stange Vestbygd preges først og fremst av gårdsmiljøer, har stor opplevelsesverdi knyttet til identitet,
estetikk og autentisitet. Kunnskapsverdi knyttet til historisk kildeverdi, alder, variasjon og mangfold,
autentisitet og tidsdybde. Bruksverdien er knyttet til næringsverdi og pedagogisk verdi. (45)
«Landskapet som utgjør Åkersvikaområdet har rolige avrundede former, og ligger ned mot
Mjøsa. (…) Jordbruksarealene, hovedsakelig med kornproduksjon gir landskapet et åpent
preg. Området er også rikt på kulturminner da det er tett forekomst av automatisk fredete
kulturminner i området. Kulturmiljøet har stor tidsdybde og stort mangfold og står sentralt i
Norgeshistorien» (45).
Området, som først og fremst preges av gårdsmiljøer men også av nærheten til Hamar, har stor
opplevelsesverdi knyttet til identitet, estetikk og autentisitet. Kunnskapsverdi er knyttet til historisk
kildeverdi, alder, variasjon og mangfold, autentisitet og tidsdybde. Bruksverdien er knyttet til
næringsverdi og pedagogisk verdi.
Innenfor planområdet og tiltakets influensområde er det definert 18 kulturmiljø fordelt på tre
delområder. 16 av disse er gårdsmiljø med tradisjonell tunstruktur og eldre bygninger. Her er også
automatisk fredete kulturminner, hovedsakelig gravminner og kullgroper. De to siste kulturmiljøene er
stasjonssteder med tettstedsfunksjon knyttet til samferdsel. Det planlagte dobbeltsporet vil fysisk
berøre flere automatisk fredete kulturminner, det vil gå gjennom flere gårdsmiljø og visuelt berøre
andre gårdsmiljø.
Mellom Stange og Åkersvika er det stor tetthet av fornminner. Det har derfor blitt gjort arkeologiske
registreringer innenfor planområdet, utført av fylkeskonservatoren i Hedmark. Det er gjort en rekke nye
funn av automatisk fredete kulturminner. Status for krav om arkeologiske registrering av planområdet
pr. 12.04.2019 er at det gjenstår registrering av noen mindre arealer som er planlagt utført før
1.gangsbehandlingen av planen.
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Figur 21: Kartutsnitt fra miljostatus.no. Ikonene er enkeltminner og trekanter er eldre bygninger. (Miljostatus.no,
2019)
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Figur 22: Kulturmiljø omfatter bl.a. gravhauger og bygninger ved Skjerden (til høyre). (Foto: Mona
Mortensen/Marius Fiskevold)

Delområder
Strekningen er delt inn i delområder: delområde 1 Sørli - Stange, delområde 2 Stange - Ottestad og
delområde 3 Ottestad - Åkersvika. Disse omtales nærmere i detalj etter temakart som viser
strekningen delområdene ligger innenfor. Delområdene inngår i det samme kulturlandskapet, og har
mange av de samme typene registrerte kulturminner og kulturmiljø. Landskapet preges av både store
og små gårder med en rekke eldre bygninger og forminner som er automatisk fredete.
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Figur 23: Temakart kulturminner og kulturmiljø, søndre del viser delområde 1 og halve delområde 2.
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Delområde 1 Sørli - Stange
Registrerte kulturmiljø:
KM-1
Holtestua
(gnr. 114)

Gårdsmiljø med to eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25 og
automatisk fredete kulturminner.
På tunet står tre registrerte SEFRAK-bygninger, hvorav et stabbur og et sannsynlig
ildhus er datert til før 1850. Et våningshus er datert til slutten av 1800-tallet.
Kokegrop datert yngre bronsealder samt kullgroper er registrert i utmarken
(Askeladden id 151650, 151647 og 151648).
Kulturmiljøet har samlet kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig
kildeverdi, alder og tidsdybde. Både bygningene og de automatisk fredete
kulturminnene bidrar til dette. Gården representerer et typisk småbruk i regionen.

KM-2 Hol
(gnr 113)

Gårdstun med en eldre bygning uten formelt vern og med løsfunn av automatisk
fredete kulturminner.
Tunet har et bolighus datert til de siste årtiene før 1900. Det er funnet to løsfunn på
gården i form av en fallos-stein og en flintdolk (Helstad 2012). Disse indikerer stort
potensial for funn langs traséen.
Kulturmiljøet har kunnskapsverdi som et typisk småbruk i regionen. Løsfunnene gir
kunnskapsverdi knyttet til alder og samlet gir kulturminnene tidsdybde.

KM-3
Asplund
(gnr. 102/6)

Småbruk med eldre bygninger.
Bruksnummer og bygningsmasse indikerer at Asplund er et småbruk/en plass som
er ryddet og reist de første tiårene av 1900-tallet. Bygningene er ikke SEFRAKregistrert.
Kulturmiljøet har kunnskapsverdi som eksempel på et tidstypisk rydningsbruk i
regionen. Det er fortsatt relativt intakt og har derfor et visst autentisk uttrykk.

KM-4
Nøkleholm
(gnr. 104)

Gårdstun med en eldre bygning med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
På tunet står to registrerte SEFRAK-bygninger, hvorav et stabbur er datert før 1850
og et våningshus til 1850-1875. Kokegrop datert yngre bronsealder samt kullgroper
er registrert i utmarken (Askeladden id 151650, 151647 og 151648).
Kulturmiljøet har kunnskapsverdi som eksempel på et tidstypisk småbruk i regionen.
Tunstrukturen er fortsatt relativt intakt og har derfor et visst autentisk uttrykk.

KM-5
Grøtholm
(gnr. 103)

Gårdstun med en eldre bygning med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
På tunet står to registrerte SEFRAK-bygninger, hvorav et stabbur er datert 18001825 og et våningshus er reist mellom 1700 og 1725. Under gårdsregistreringen ble
det registrert steingjerder som ble kartfestet.
Kulturmiljøet er et typisk eksempel på tradisjonelle, mellomstore gårdstun i
regionen. Våningshuset fra begynnelsen av 1700-tallet har stor egenverdi.

KM-6 Huse
(gnr. 100)

Gårdstun med to eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
På tunet står tre registrerte SEFRAK-bygninger; et våningshus, et stabbur. Under
gårdsregistreringen ble det opplyst at bolighuset skal ha blitt flyttet fra Arstad i 1866.
Det ble videre kartfestet ruiner og det ble opplyst at det ligger en husmannsplass
under gården. Denne ligger utenfor analyseområdet og er derfor ikke med i
kulturmiljøet. Det er registrert kokegroper på jordet. Disse er kartfestet. Gården har
en bjørkeallé; nederste del ble hugget av tyskerne i 1940.
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Kulturmiljøet er et typisk eksempel på tradisjonelle gårdstun i regionen. Huset som
er flyttet fra Arstad tilfører alder og historisk kildeverdi. Alléen tilfører enda et
element i gårdsmiljøet.
KM-7
Kløvstad
(gnr. 100/5)

Gårdsmiljø med en bygning med vern i henhold til kulturminneloven § 25 samt
automatisk fredet kulturminne.
Lengst øst i gårdsmiljøet ligger et våningshus som i SEFRAK er registrert med
datering før 1850. Kokegropfelt (Askeladden id 217060) ligger mellom bebyggelsen
og jernbanen.
Kulturmiljøet er et nokså vanlig gårdstun i regionen, der opprinnelig tunstruktur er
fragmentert. På Kløvstad er det kun en av de opprinnelige bygningene i tunet som
er bevart. Den største kulturhistoriske verdien er derfor knyttet til kokegropfeltet.
Dette er en type kulturminne som er meget vanlig lokalt og regionalt og med en
kunnskapsverdi knyttet til alder og vitenskapelig kildeverdi.

KM-8
Stange

Kulturmiljø med tilknytning til samferdsel og tettsted. Eldre bygninger med vern i
henhold til kulturminneloven § 25 og plan- og bygningsloven.
Stange som tettsted vokste fram etter at det ble etablert jernbanestasjon i 1880.
Bebyggelsen preges av tett bebyggelse rundt stasjonen i form av butikker og andre
servicebedrifter samt boliger. Stedet har fått stadig større utbredelse i løpet av
1900-tallet og «spist» opprinnelig jordbruksland. Stasjonens nåtidige uttrykk er også
preget av flere branner i løpet av 1900-tallet, som stadig har gitt rom for
samtidsarkitektur. Meieribygningen rett nord for jernbanen er vernet etter plan- og
bygningsloven.
Kulturmiljøet er regionalt typisk for stasjonsbyene som dukket opp langs
jernbanelinja, som ble bygget i andre halvdel av 1800-tallet. Stasjonsbyen ble
gradvis bygget ut etter behov og er et typisk, men også særegent eksempel på
framveksten av et tettsted gjennom 1900-tallet og videre utover 2000-tallet, basert
på opprettelsen av jernbanestoppet nettopp her. Noe av gatestrukturen og de
opprinnelige bygningene er bevart. Meieribygningen like ved jernbanen utgjør et
karakteristisk element som viser sammenhengen mellom vare og transport. Stedet
har med det opplevelsesverdi knyttet til identitet og en viss kunnskapsverdi knyttet
til historisk kildeverdi. Som et levende sted med en stasjon som fortsatt er i bruk,
har den også bruksverdi. Stange er en stasjonsby med liten-middels verdi. Stedet er
preget av moderne bebyggelse og er derfor vurdert å være lite sårbar for utvidelse
av eksisterende linje. Her er heller potensial for utvikling ved å rydde
bygningsstrukturen og tilføre grøntarealer som gjør området mer innbydende.
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Figur 24: Temakart kulturminner og kulturmiljø, nordre del viser halve delområde 2 og hele delområde 3.
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Delområde 2 Stange – Ottestad
Det er registrert en lang rekke kulturmiljø med et stort antall automatisk fredete kulturminner i dette
delområdet. Dette er i stor grad bosetnings-/aktivitetsområder i form av kokegropfelt og
gravfelt/gravhauger. I tillegg er det en rekke gårdsmiljø med bevarte bygninger med høy alder.
Nærheten mellom fornminner og dagens tun vitner om svært lang brukskontinuitet og høy utnyttelse
av området gjennom tidene.
Registrerte kulturmiljø:
KM-9
Guåker (gnr.
94 og 95)

Gårdsmiljø over to tun med to eldre bygninger med vern i henhold til
kulturminneloven § 25 og automatisk fredete kulturminner.
I SEFRAK er det registrert et våningshus datert til tidsrommet 1750-1775, samt et
stabbur og en bu fra 1800-tallet. De to tunene ligger med tradisjonell tunstruktur på
østsiden av eksisterende jernbane og fylkesveg. Vi har definert gårdsmiljøet til å
strekke seg over på vestsiden av disse to moderne, tekniske infrastrukturene (veg
og jernbane) for å fange opp automatisk fredete kulturminner som ligger på jordene
i vest. De automatisk fredete kulturminnene gjelder en gravhaug (Askeladden id
71200, samt kokegroplokaliteter (Askeladden id 109485, 109484, 109483,
109487)).
Kulturmiljøet på Guåker har opplevelsesverdi knyttet til eldre bebyggelse og
tunstruktur og kunnskapsverdi knyttet til alder og tidsdybde. Også gravhaugen midt
ute på jordet har opplevelsesverdi. De automatisk fredete kulturminnene gir
kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig kildeverdi. Bruksverdien kan
både knyttes til pedagogisk verdi (lett synlig og tilgjengelig gravhaug) og til ren
bruksverdi på denne gården som fortsatt drives. Infrastrukturen i form av veg og
jernbane, danner en barriere gjennom kulturmiljøet og reduserer verdien til en viss
grad.

KM-10
Nesten (gnr.
61)

Gårdstun med tre eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25 og
automatisk fredet kulturminne.
Det er registrert et gravfelt lengst nord i kulturmiljøet (Askeladden id 53039). I
SEFRAK er det registrert en føderådsbygning/kårbygning som skal være datert til
første halvpart av 1700-tallet samt stabbur og våningshus fra første halvpart av
1800-tallet. Her er også en allé inn til tunet.
Kulturmiljøet har likevel opplevelsesverdi som et typisk eksempel på tradisjonelle
gårdstun i regionen. Kunnskapsverdien er knyttet il historisk kildeverdi og
vitenskapelig kildeverdi. Gravfeltet gir i tillegg alder og tidsdybde. Pågående drift gir
bruksverdi. Eksisterende jernbanelinje skaper en barriere i det som opprinnelig var
et mye større og helhetlig jordbrukslandskap.

KM-11
Kausvol
(gnr. 60)

Gårdstun med tre eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
I følge SEFRAK er det registrert et våningshus fra 1700-tallet, samt en låve og en
redskapsbod som skal være fra siste halvpart av 1800-tallet.
Under gårdsregistreringene kom det fram opplysninger om en husmannsplass som
skal ha ligget på forhøyningen «Holmen». Denne er lagt inn på registreringskartet til
gårdsregistreringene. På kartet er det også avmerket rester av smie ved
Brenneribekken.
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KM-12 Østre
Skjerden
(gnr. 51)

Gårdstun med tre eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25 og
med automatisk fredete kulturminner.
Gården ligger åpent til omgitt av jordbruksland. I tunet er det åtte eldre bygninger.
Mot sørøst skaper eksisterende jernbane en barriere i dette kulturlandskapet. Ifølge
SEFRAK er det registrert et hus fra før 1850 og syv hus fra siste halvpart av 1800tallet. Det dreier seg om bygninger med typiske landbruksfunksjoner som
våningshus, grisefjøs, kornstabbur, stabbur og løe. Her er også en allé fram til
tunet. På jordet mellom tunet og eksisterende jernbane er det registrert flere store
gravhauger (Askeladden id 33214, 33222, 43235). Tidligere skal det ha vært enda
flere gravhauger nær disse.
Kulturmiljøet er typisk for de større gårdene i Stange Vestbygd. Det har
opplevelsesverdi knyttet til identitet, estetikk og autentisitet. Kunnskapsverdien er
knyttet både til historisk og vitenskapelig kildeverdi, det typiske og det særegne sett
i lokal og regional sammenheng. Gravhaugene tilfører alder og tidsdybde.
Bruksverdi kan både knyttes til fortsatt gårdsbruk og til pedagogisk potensial for
gårdstun og fornminner. Jernbanen som går framfor huset reduserer verdien til en
viss grad.

KM-13
Dangelbu
(gnr. 52/16)

Gårdstun med to eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
Dette småbruket/plassen har bevart en høyløe og et fjøs som ifølge SEFRAK kan
dateres til før 1850.
Kulturmiljøet er et typisk eksempel på tradisjonelle småbruk i regionen. Husene
virker å være en del modernisert og tunet har derfor begrenset autentisitet, men
ettersom småbruk/plasser som dette er underrepresentert i regionen er verdien
likevel satt til middels.

KM-14
Ottestad
(gnr. 31 og
47)

Kulturmiljø med tilknytning til samferdsel og med eldre bygninger med vern i
henhold til kulturminneloven § 25.
Ottestad ble etablert som stasjonssted i 1880. Driften ble omlagt til fjernstyring i
1965 og i 1983 ble stasjonen nedlagt. I SEFRAK er registrert en stasjonsbygning,
godsbygning, en vokterbolig fra slutten av 1800-tallet, et butikk-lokal fra første
tiårene av 1900-tallet. I utkanten av Ottestad, langs toglinjen ligger bruket Heimdal
med bygninger fra slutten av 1800-tallet. Et bruk i sørkanten av Ottestad, har ifølge
SEFRAK en snekkerbu. Her er i tillegg bygninger som er registrert med opprinnelig
funksjon som husmannsplass og som plass for utøvelse av håndverk.
Kulturmiljøet er regionalt typisk for stasjonsstedene som dukket opp langs
jernbanelinja, som ble bygget i andre halvdel av 1800-tallet. Stedet har
opplevelsesverdi knyttet til identitet og en viss kunnskapsverdi knyttet til historisk
kildeverdi.
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Delområde 3 Ottestad – Åkersvika
Registrerte kulturmiljø:
KM-15
Gunnerud
(gnr. 35/18)

Gårdstun med tre eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
Kulturmiljøet er et typisk eksempel på tradisjonelle gårdstun i regionen. Et stabbur
er datert til 1600-tallet. En drengestue er datert til slutten av 1700-tallet, et
våningshus skal være fra begynnelsen av 1800-tallet og en utedo er datert til
tiårene like etter 1850.
Kulturmiljøet har opplevelsesverdi knyttet til identitet og autentisitet. Samlingen med
eldre bygninger har også en estetisk verdi. Bygningsmassen er fra 1600, 1700 og
1800-tallet, noe som også gir stor tidsdybde og autentisitet til kulturmiljøet. Det har
også et element av sjeldenhet i et område som ligger utsatt til i forhold til utbygging.
Bruksverdien er knyttet til pedagogisk potensial og til den fortsatte driften.

KM-16
Nordstad
(gnr. 15/1)

Gårdstun med fire eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25 og
automatisk fredete kulturminner.
I følge SEFRAK er det registrert et våningshus fra første halvpart av 1800-tallet, og
drengestue. Låve og låve/fjøs fra 1800-tallet. Det er registrert rydningsrøyser og
relaterte bosetningsspor (Askeladden id 144047).
Kulturmiljøet er et typisk eksempel på tradisjonelle gårdstun i regionen og får en
ekstra dimensjon knyttet til alder og tidsdybde, med fornminnene som kan knyttes til
gården. Det har også et element av sjeldenhet i et område som ligger utsatt til i
forhold til utbygging.

KM-17
Gyrud (gnr.
9)

Gårdstun med fire eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
Et størhus (brukt som grovkjøkken) er datert til 1600-tallet. Et stabbur, en låve, en
smie og et våningshus er datert til begynnelsen av 1700-tallet. Kulturmiljøet er et
typisk eksempel på tradisjonelle gårdstun i regionen og får en ekstra dimensjon
knyttet til alder og tidsdybde, med fornminnene som kan knyttes til gården. Det har
også et element av sjeldenhet i et område som ligger utsatt til i forhold til utbygging.
Bruksverdien er knyttet til pedagogisk potensial og til den fortsatte driften.

KM-18
Tokstad
(gnr. 7/1)

Gårdstun med eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven § 25.
Flere låver, et våningshus, et stabbur, et uthus, en redskapsbu og et ildhus er alle
datert til 1800-tallet. Kulturmiljøet er et typisk eksempel på tradisjonelle gårdstun i
regionen. Hele seks bygninger fra 1800-tallet er bevart, noe som gir autentisitet og
historisk kildeverdi til kulturmiljøet. Det har også et element av sjeldenhet i et
område som ligger utsatt til i forhold til utbygging. Bruksverdien er knyttet til
pedagogisk potensial og til den fortsatte driften. Ved avgrensningen av kulturmiljøet
er det tatt med et større stykke kulturmark rundt tunet enn hva som er gjort i andre
kulturmiljø. Årsaken er at Tokstad med jordbruksmark er omgitt av moderne
bebyggelse og er vurdert som en helhet.
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4.3.5 Naturressurser og landbruk
Stange kommune har store jordbruksressurser med stor verdi. Planområdet berører store,
sammenhengende jordbruksområder med veldrevne gårder, som har en omfattende produksjon av
matkorn, kornoljefrø, poteter og grønnsaker. På grunn av rik morenejord, har jordbruksarealene svært
god jordsmonnkvalitet og høy produktivitet. Hoveddelen av arealene består av fulldyrka jord.

Figur 25: Naturressurser omfatter blant annet jordbruk som her ved Gaustad. (Foto: Anette Blomli Rudi.)

De viktigste kildene til overflatevann i influensområdet er Mjøsa, Åkersvika og Brenneribekken. Mjøsa
er den viktigste drikkevannskilden til både Hamar og mange andre steder. I influensområdet finnes det
også brønner til energi- og vannforsyning. Hele influensområdet ligger innenfor vannområdet Mjøsa,
som er en del av vannregionen Glomma.
Det er ikke registrert kjente grus- og pukkforekomster, eller andre mineralressurser innenfor
planområdet.
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Figur 26: Naturressurser, jord- og skogbruk langs traseen på strekningen Sørli-Stange
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Figur 27: Naturressurser, jord- og skogbruk langs traseen på strekningen Stange-Åkersvika
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4.3.6 Grunnforhold
Det er utført ulike undersøkelser i forbindelse med IC-prosjektet Sørli-Åkersvika. Geologisk
kartlegging, geofysiske undersøkelser, grunnboringer og kjemiske analyser er utført i det aktuelle
området for å få en oversikt over grunnforholdene. Det utføres supplerende grunnundersøkelser våren
2019 som vil gi ytterligere detaljkunnskap om hvor det kan være potensielt syredannende berg og
løsmasser.
Potensielt syredannende berg og løsmasser
Langs det planlagte dobbeltsporet er det registrert masser med naturlig høye konsentrasjoner av
miljøgifter som i anleggs- og driftsfasen kan føre til spredning av miljøgifter, samt vil kreve
massehåndtering iht. godkjent tiltaksplan for forurensede masser, samt syredannende berg- og
løsmasser. Disse massene kan grovt deles inn i følgende grupper:
•
•
•
•

Potensielt syredannende berggrunn
Potensielt syredannende løsmasser
Løsmasser med moderat syredannende potensiale
Løsmasser med forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner

Figur 28 og Figur 29 viser aktsomhetskart for potensielt syredannende berg langs linja. Disse
massene inndeles i tre klasser og skal håndteres i samsvar med tiltaksplanen. For mengder og
disponering av disse massene henvises det til kapittel 5.8 Grunnforhold og massedisponering.
Områdestabilitet
Det er ingen kjennskap til kvikk- eller sensitiv leire innenfor planområdet. Det er heller ingen kjennskap
til at traséen krysser bresjø- eller innsjøsedimenter. Det er så langt lite som tyder på at den planlagte
jernbanetraséen vil få store utfordringer i forhold til områdestabilitet.
Det er bløte masser ved innløpet til Åkersvika som vil medføre geotekniske utfordringer i dette
området. Dette vil primært omfatte bæreevne/stabilitet og fare for setninger på eksisterende- og nytt
spor ved oppfylling.
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Figur 28: Totalvurdering av bergprøver og massedisponering.

53

Figur 29: Totalvurdering av bergprøver og massedisponering
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4.3.7 Støy
For dagens situasjon ligger eksisterende spor i en trasé som på store deler av strekningen ligger
utenfor planområdet. Det vil si at det er mange som er utsatt for støy fra jernbanen i dag som ikke vil
få støy fra fremtidig jernbane. I arbeidet med kommunedelplanen for strekningen ble det beregnet
støysoner langs jernbanen for dagens situasjon, disse vises i kartene i Figur 30. Det er beregnet
støynivå på bakkeplan (1,5 meter over terreng) og på alle fasader i alle etasjer for alle bygninger med
støyfølsomt bruksformål.
Tabellen under viser antall bygninger langs dagens bane som ligger over støyforskriftens grense.
Tabell 1: Antall bygninger med støyfølsomt bruksformål med støy over grenseverdi (Lden > 58 dB)
Støynivå

Dagens jernbane,
trafikktall for 2018

58 - 63 dB
63 – 68 dB

178
96

68 – 73 dB
Over 73 dB

44
2

Totalt antall bygninger med
støynivå over grenseverdi

320
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Figur 30: Støysonekart for eksisterende bane fra konsekvensutredning ved kommunedelplan 2016 – Fagrapport
støy
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5 Beskrivelse av tiltaket
5.1

To ulike løsninger for Sandvikavegen

Som et ledd i arbeidet med reguleringsplanarbeidet for Sørli-Åkersvika er det sett på to ulike måter for
hvordan nytt dobbeltspor skal krysse fv.191 Sandvikavegen. Det ene alternativet er at Sandvikavegen
går på bru over dobbeltsporet, mens det andre alternativet er at Sandvikavegen går under nytt
dobbeltspor.
Kapittel 5 beskriver begge løsningene. I den første delen beskrives hele jernbanetiltaket med
løsningen hvor Sandvikavegen går på bru over nytt dobbeltspor. I et eget delkapittel til slutt, kap. 5.17,
beskrives den andre løsningen hvor Sandvikavegen foreslås under nytt dobbeltspor og hvilke tiltak
som endres som følge av denne løsningen.

5.2

5.2.1

Reguleringsformål
Arealtabell

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Areal (daa)
Alternativ 1

1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

Alternativ 2
3,5

3,5

0,04

0,04

1540 - Vann- og avløpsanlegg

0,9

0,9

1610 - Lekeplass
1900 - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre
angitte hovedformål
Sum areal denne kategori:

1,5

1,5

253,4

253,4

259,3

259,3

2010 - Veg

11,2

11,2

2011 - Kjøreveg

52,8

55,6

2012 - Fortau

5,2

5,4

2015 - Gang-/sykkelveg

3,7

3,5

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg

0,2

0,2

2019 - Annen veggrunn - grøntareal

115,2

117,3

2021 - Trasé for jernbane

349,2

348,3

60,4

58,3

221,7

219,8

39,5

39,5

1510 - Energianlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2028 - Annen banegrunn - tekniske anlegg
2029 - Annen banegrunn - grøntareal
2070 - Kollektivknutepunkt
2073 - Kollektivholdeplass
2082 - Parkeringsplasser
2800 - Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer
2900 - Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
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0,9

1,0

11,4

11,4

3,1

3,1

807,2

812,2

1681,7

1686,5

3040 - Friområde

18,7

21,5

69

66,3

87,8

87,8

405,4

408,2

5300 - Naturvern

14,7

12,4

5900 - LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål

14,8

14,8

434,8

435,3

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone
6600 - Naturområde

12,1

12,1

Sum areal denne kategori:

12,1

12,1

2475,7 daa

2481,1 daa

3800 - Kombinerte grønnstrukturformål
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt
reindrift
5110 - Landbruksformål

Sum areal denne kategori:

Totalt alle kategorier (planområdet)

5.2.2

Hensynssonetabell

a.1 sikringssoner

Areal (daa)
Alternativ 1

Frisikt

Alternativ 2
0,1

0,1

Andre sikringssoner

49,3

49,3

Sum areal denne kategori:

49,4

49,4

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

10,7

10,7

Flomfare

99,6

92,9

110,4

103,6

c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring
av natur- eller kulturmiljø
Bevaring naturmiljø

14,6

13,1

Bevaring kulturmiljø

14,5

14,5

29,00

27,6

Båndlegging etter lov om kulturminner

16,3

15,7

Sum areal denne kategori:

16,3

15,7

205,1 daa

196,4 daa

a.3 faresoner

Sum areal denne kategori:

Sum areal denne kategori:
d båndlegging

Totalt alle kategorier:
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5.2.3

Bestemmelsesområdetabell

Bestemmelseområde

Areal (daa)
Alternativ 1

Alternativ 2

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg
Midlertidig bygge- og anleggsområde
Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak

94,6

91,2

1478,2

1488,4

82,8

82,7

Sum areal denne kategori:

1655,2

1662,2

1655,2 daa

1662,2 daa

Totalt alle kategorier:

5.3

Fremtidig togtilbud

5.4

Jernbaneteknisk

Nytt dobbeltspor skal bidra til en forkortet reisetid mellom Oslo og Hamar. Ny reisetid mellom Oslo og
Hamar blir ca. 1 time. Dobbeltsporet gir tilstrekkelig kapasitet til å kunne tilby halvtimesfrekvens
mellom Oslo og Hamar, og gi økt kapasitet for godstog sør for Hamar (46). Banen skal bygges for
hastighet inntil 250 km/t. Strekningen er ca. 14 kilometer lang, og skal etter planen stå ferdig i 2026.

Standard og utforming på det nye dobbeltsporet er styrt av Bane NORs premissdokumenter teknisk
designbasis og konseptdokument for IC-prosjektene. Prosjektet medfører en økt kapasitet på
strekningen fra ett til to spor.
5.4.1 Linjeføring og sporgeometri
Parsellen Sørli-Åkersvika er 14 km lang og omfatter følgende hovedelementer fra sør til nord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

854 m dagsone fra Sørli til Østby
65 m miljøkulvert landbruks- og viltovergang ved Østby
1381 m dagsone fra Østby til Stange
3600 m dagsone igjennom Stange, inkludert ny stasjon
4491 m dagsone fra Stange til Jemli
38 m kulvert (vegovergang) ved Jemli
1876 m dagsone fra Jemli til boligområdet ved Emil Nordbys veg/Skolevegen
159 m miljøkulvert ved Emil Nordbys veg (målt bunn kulvert)
509 m dagsone fra miljøkulvert Emil Nordbys veg til miljøkulvert Steinerskolen
152 m miljøkulvert ved Steinerskolen (målt bunn kulvert)
502 m dagsone fra miljøkulvert Steinerskolen til Åkersvika
302 m enkeltspor dagsone i Åkersvika
I tillegg er det planlagt ca. 530 m midlertidig enkeltspor i forbindelse med anleggsperioden ved
Stange og Åkersvika

Nedenfor følger en skjematisk oversikt med sporvekslere og krysningspunkter (Figur 31), og en
oversikt over trase for nytt dobbeltspor (Figur 32). De ulike delstrekningene er omtalt videre nedenfor.
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Figur 31: Skjematisk oversikt over etablering av nytt dobbeltspor mellom Sørli og Åkersvika med krysningspunkter
og sporveksler

Figur 32: Illustrasjon av traseen for nytt dobbeltspor. En mer detaljert versjon av strekningen ligger som vedlegg
(UEH-55-B-10001).
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Parsellstart i sør ved Sørli
Nytt dobbeltspor på strekningen er en fortsettelse av dobbeltspor på parsellen Kleverud-Sørli.
Eksisterende spor skal brukes som uttrekksspor for skiftebevegelser og blir derfor liggende frem til
kulverten ved Østby.
Sørli – Stange stasjon
Nord for Sørli tømmerterminal svinger traséen i to venstrekurver mot Stange stasjon. Sporet passerer i
hovedsak skogområder på Sørli og landbruksområder sør for Stange. På strekningen er det planlagt
én kulvert ved Østby og to planfrie kryssinger ved Tallbergroa og Grøtholm. Krysningspunkter er
beskrevet i kap. 5.7.1.

Figur 33: Normalprofil nytt dobbeltspor mellom Sørli og Stange i skjæring
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Stange stasjon
Stange stasjon utvides sørover, med nye plattformer med 250 meters lengde. De kan forlenges
ytterligere med 100 meter sørover ved behov. Krysningspunktet med fv.222 hvor jernbanen i dag går i
bru over fylkesvegen beholdes og sporavstanden på stasjonen økes til 6 meter som den er over brua i
dag. Gjennom Stange skal det også etableres et tredjespor som vist i Figur 34 og Figur 35.
Det skal bygges en 8 meter bred kulvert under stasjonen med ramper opp til plattformene. Denne
kulverten erstatter eksisterende kulvert. Det reguleres en ny vegkryssing sør for stasjonen ved Østre
Volla. Dette for at biler skal kunne krysse jernbanen på to steder i Stange sentrum. Nærmere
beskrivelse av dette finnes i kap. 5.7.

Figur 34: Skjematisk plan for ny Stange stasjon

Figur 35: Normalprofil ved Stange stasjon med tre spor. Dagens spor blir liggende (spor 3) og det tredje sporet
(spor 1) bygges på sideareal øst for stasjonen mot Felleskjøpet
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Stange - Ottestad
Videre mot Ottestad forlater sporet dagens trase og svinger vestover. Kurveradius her er prosjektert
etter minstekrav for v=250 km/t for å få nok rettlinje nord for brua ved Stange stasjon (Figur 34). Etter
kurven er det en lang rettlinje på 3 km forbi dagens Ottestad stasjon. Deretter følger det en 2500 m
radius ned mot Åkersvika.

Figur 36: Normalprofil i kurve for nytt dobbeltspor på fylling
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Ottestad - Åkersvika
Videre føres dobbeltsporet gjennom to miljøkulverter ved Emil Nordbys veg og ved Steinerskolen ned
til Åkersvika. Ved Emil Nordbys veg reetableres vegsystemet over kulverten og ved Steinerskolen skal
området over taket på kulverten tilbakeføres til dyrka mark. Geometrien består av en rettlinje og en
kurve som dreier mot nord-vest inn mot Åkersvika, samt en kort rettlinje. Sporavstanden er litt
varierende i kurven før sporsløyfen og er større enn 4,7 meter.

Figur 37: Normalprofil for nytt dobbeltspor i miljøkulvert ved Emil Nordbys veg
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Dagsone enkeltspor Åkersvika
Siste del av strekningen går som enkeltspor over Åkersvika. Etter en kort kurve mot nord-vest treffer
sporet dagens spor på eksisterende fylling i Åkersvika, både horisontalt og vertikalt. Overgangskurven
er prosjektert etter minste krav for å begrense inngrepet i Åkersvika naturreservat.

Figur 38: Normalprofil fylling ved Åkersvika

5.4.2 Hastighet
Fra Sørli til Ottestad er det lagt til rette for hastighet opptil 250 km/t. Togtrafikken vil likevel ikke kjøre
fortere enn 200 km/t før nytt signalanlegg (ERTMS) er bygget på Dovrebanen. I Åkersvika er det krav
om saktekjøring med maks fart 100 km/t (105 km/t plusshastighet). Kurvaturen på toglinjen er
tilrettelagt til 250 km/t store deler av strekningen inntil den trappes ned på fallstrekningen ned til
Åkersvika.
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5.5

Stange stasjon

Hovedmålet for oppgradering av Stange stasjon er et velfungerende knutepunkt med mulighet for
fremtidig utvikling. Det skal være lett å orientere seg, samtidig som stasjonen skal være innbydende
og styrke Stange sentrum. Nedenfor vises en rekke illustrasjoner som er laget for å illustrere mulige
løsninger for utforming og hvordan Stange stasjon kan bli. Illustrasjonene viser ikke endelig utforming.

Figur 39: Oversiktskart utforming ny Stange Stasjon både vest- og østsiden
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Figur 40: Stasjonen sett fra reisetorget på vestsiden. Illustrasjon av mulig utforming.

Figur 41: Oversiktsbilde fra nordvest. Holdeplass for buss lokaliseres nær undergangen som fører til skole,
idrettsanlegg, pendlerparkering mm. Illustrasjon av mulig utforming.
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5.5.1 Overordnet konsept for stasjonsområdet
Stasjonen skal være et knutepunkt som skal styrke den diagonale aksen mellom Stange sentrum i
nordvest til Stange videregående skole og idrettsanlegg i sørøst. Konseptet bygger på bevegelse til
fots og på sykkel, samt gjøre bytter mellom transportmidler raskt og effektivt. Det vil bli reisetorg på
begge sider av stasjonen der begge har korttidsparkering (kiss & ride), HC-parkering, sykkelparkering
og mulighet for opphold. Vestsiden vil ha hovedtyngden av bytter til og fra buss, men det er også
mulighet for å legge til rette for bussbetjening på østsiden. Taxiholdeplass er lagt til vestsiden, mens
langtidsparkering ligger på østsiden av sporene litt sør for plattformer. Torget på vestsiden vil ha et
mer urbant preg med korte avstander for bytter mellom ulike transportmiddel. Østsiden får et grønnere
preg i overgangen mot boligområdene med rom for opphold. Store nedbørsmengder vil bli håndtert
med forsenkninger i terrenget. Begge sider vil være viktige adkomstpunkter til stasjonen.
5.5.2 Plattformene
Stasjonen er dimensjonert i forhold til det
fremtidige antall reisende. Plattformlengden
er 250 meter, men kan forlenges i fremtiden
til 350 meter. Plattformene er utformet med
en bredde som gir mulighet for maksimal
gjennomkjøringshastighet på 250 km/h. Det
er satt av plass på plattform for å montere
et fysisk skille ved eventuell fremtidig
kjøring over 200 km/t.

Figur 42: Reisetorget sett fra eksisterende stasjonsbygning.
Illustrasjon av mulig utforming.

Figur 43: Sett fra nord på plattformene. Illustrasjon av
mulig utforming.

Figur 44: Sett fra sør. Illustrasjon av mulig utforming.

De nye plattformene flyttes noe sørover fra dagens plassering og dette medfører behov for å
omorganisere andre funksjoner som gang- og sykkelveger, buss- og taxiholdeplass, korttidsparkering.
Ett tredje spor bygges mot øst. Dette skaper et behov for å flytte pendlerparkeringen sydover. Ny
undergang under spor blir liggende like sør for dagens undergang, og denne knytter sammen
plattformene og øst- og vestsiden av Stange.
I plattformenes sydlige ende er det serviceramper for vedlikeholdskjøretøy til plattform.
Servicerampene fungerer også som rømningsveger fra plattformen.
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5.5.3 Buss
Bussoppstillingene blir langs Jernbanegata på vestsiden av sporene som i dag.
Det tilrettelegges også for kjøring og vending av buss i ny adkomst øst for stasjonen med tanke på
fremtidige løsninger med rask tilkomst til stasjonen, og bytte mellom buss og tog i en tidseffektiv
reisekjede.
Rutebusser betjener Skysstasjonen tett inntil by-plattformen vest for sporområdet. Hovedruta B3
Stange – Hamar – Brumunddal vender ved Rådhuset. Andre ordinære bussruter vender ved eller
passerer Skysstasjonen og korresponderer med B3. Skolebusser med elever til videregående skole
kjører i all hovedsak direkte til skoleområdet øst for stasjonen og slipper av eller plukker opp elever
der.
5.5.4 Stasjonen og knutepunktet
Nye Stange stasjon skal være et effektivt knutepunkt med korte avstander og tydelig informasjon for
alle brukere. Ved utformingen av stasjonen har det vært lagt vekt på å lage gode og trygge løsninger
for gående og syklende i Stange sentrum. På østsiden skapes et nytt reisetorg med flere plasser for
korttidsparkering, HC-parkering i tillegg til en utvidet pendlerparkering. Kapasiteten på
innfartsparkeringen foreslås økt fra dagens 144 plasser til ca. 200 plasser. I tillegg er det regulert inn
område (SPP2) til en ytterligere økning hvis behov senere.
Støyskjermen har som oppgave å hindre støy, men fungerer i tillegg som rekkverk på plattformene.
Med god belysning og tak som skjermer mot regn og sol skal de gi de reisende en god opplevelse.
Belysningen skal bidra til å skape trygghet både plattformene og stasjonsområdet. Den skal også
kunne være til hjelp for personer med nedsatt syn.
Fra undergangen vil det bli montert heis som fører passasjeren opp til plattformen.

Figur 45: Belysning på reisetorget på vestsiden. Illustrasjon av mulig utforming.
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Figur 46: Snitt som viser plattformtak og undergang. Illustrasjon av mulig utforming.

5.5.5 Veg
Utredningen og planleggingen av nytt
dobbeltspor berører både offentlige,
kommunale og private veger innenfor
tiltaksområdet. Det er krav til planskilte
kryssinger av banen.
På østsiden av stasjonen planlegges ny
veg inn til parkeringsplass og reisetorg
med korttidsparkering. Kristian Fjelds
gate stenges her for gjennomkjøring.

Figur 47: Oversiktsbilde fra sydøst.

5.5.6 Universell utforming
Stasjonsområdet skal utformes slik at det gir god tilgjengelighet for så mange som mulig. Dette er
løsninger som hinderfrie gangveger, god belysning, fargevalg og skilting. Plattformer blir nådd med
heis og møblering skal plasseres slik at de skaper en lesbar situasjon på stasjonsområdet.
5.5.7 Gående og syklende
Konseptet med å forsterke diagonalen mellom sentrum og skoleområdet bygger på
bevegelsesmønsteret til gående og syklende. En ny rampe opp fra undergangen på østsiden med
retning mot skoler, idrettsanlegg og nye boligområder vil åpne opp og gjøre kryssingen av jernbanen
mer attraktiv og bedre tilpasset gående og syklende. Det vil være sykkelparkeringer på flere steder på
begge sider av sporene, flere av disse vil være under tak. Dette vil føre til et effektivt bytte mellom
sykkel og tog.
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Figur 48: Oversiktskart over gang- og sykkelvegnett som skaper diagonale bevegelsesmønstre mellom bygatene,
skole og idrett.

5.5.8 Undergangen
Det bygges en 8 meter bred kulvert under stasjonen med rampe, trapper og heis til plattformer.
Plattformene har adkomst via undergangen. Fra knutepunktet på vestsiden og til plattformene kommer
reisende til undergangen via rampe eller trapp. En heis forbinder undergangen med plattformen på
vestsiden mot Jernbanegata. På østsiden etableres to ramper. Fra undergangen kommer reisende
videre til plattformen via heis eller en av trappene. Undergangen utvides og åpnes mot begge sider for
å gi bedre sikt og skape bedre tilgjengelighet for
sykkel mellom Stanges vest- og østside.
Undergangen er relativt bred for å fungere for
flere formål og brukergrupper. Den fungerer
som bindeledd mellom Stange sentrum og
skole og idrettsanlegg for gående og syklende.
Den fungerer som kryssingsmulighet for
passasjerer til og fra stasjonen. Den er også
dimensjonert for mindre vedlikeholdskjøretøy. I
undergangen ligger teknisk rom med mulighet
for ankomst for mindre servicebiler.
Figur 49: Inngangen til undergang og plattformer fra østsiden.
Illustrasjon av mulig utforming.
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5.5.9 Overvann
Overvann og flomveger på
Stange stasjon håndteres i
åpne løsninger og i henhold til
3-trinnsstrategien vist i tabellen.

Tabell 2: 3-trinnsstrategi for håndtering av overvann

Løsningene skal i tillegg til å
håndtere overvann bidra til å
øke den økologiske verdien i
stasjonsområdet, samt benytte
vann som en ressurs i
bylandskapet, med estetisk og
aktiviserende effekt.
Overvann i Stange sentrum vil
under kraftig nedbør, renne mot
undergangen i stasjonen.
Mesteparten av overvannet blir
ledet til Jernbanegata nord og
sør for krysset.
Øst for sporet etableres åpne overvannsløsninger for å forsikre og fordrøye overvann. På det nedre
nivået etableres lokale løsninger, eksempelvis regnbedet. Vannmengder og dimensjoner beregnes og
framstilles i forbindelse med byggeplan.
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5.6

Massehåndteringsområde Nesten/Skjerden

Flere områder er vurdert i arbeidet med å finne steder for å plassere masser som tas ut for å etablere
ny jernbane. Det har vært fokus på å finne løsninger som begrenser behovet for transport gjennom
Stange sentrum, som ligger nært det nye dobbeltsporet og som muliggjør at mye av anleggstrafikken
kan gå i linja.
Ved Nesten/Skjerden, nord for Stange sentrum blir det regulert et stort massehåndteringsområde med
kapasitet til å ta imot overskuddsmassene nord for Stange tettsted.
Massehåndteringsområdet inngår som en del av tiltak for kompensasjon av tapt jordbruksareal som
følge av utbygging av nytt dobbeltspor. Hensikten er å fylle ut området med overskuddsmasser fra
anlegget med etterfølgende overdekning av matjord, i tråd med beskrivelse i plan for avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal (dok. nr. UEH-55-A-25125), se vedlegg.

Figur 50: Planområde Nesten/Skjerden med blå skravur, anleggsveg vises med blå strek

Masser planlegges transportert inn i området gjennom anleggsveg fra øst. Maksimal massetilførsel til
området er begrenset til 800.000 m3. Området skal arronderes med et tilsvarende relieff som
jordbrukslandskapets omkringliggende terrengformasjoner, med en helling på maks 1:8. Den
maksimale oppfyllingshøyden vil være kote +207.
Det opprettholdes et grøntbelte mot sør. Uttrekk av vann/drenering planlegges gjennom grøntbelte
sør-nord sentralt i området. I nord anlegges fangdam/sedimentasjonsbasseng. Her vil det også være
tilgjengelig areal for anleggelse av eventuelle rensetiltak ved behov.
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Figur 51: Illustrasjonsplan Nesten-Skjerden

Sør for Stange er det i kommunedelplanen avsatt et massehåndteringsområde ved Våleødegården,
men det blir ikke regulert i denne planfasen, og må hvis det blir aktuelt reguleres i egen
reguleringsplan. I tillegg er det et massehåndteringsområde tilknyttet parsellen Kleverud-Sørli som er
aktuelt å benytte for masser sør for Stange. Dette vil skjerme det lokale vegnettet mot trafikk.
For utdypende beskrivelse av massehåndtering og tiltakene knyttet til kompensasjon for jordbruk, se
vedlagt plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal.
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5.7

Veger og krysningspunkter

5.7.1 Krysningspunkter og konstruksjoner
Som en del av planarbeidet skal det etableres nye krysningspunkter for nytt dobbeltspor. Dette er
både vegkryssninger for fylkesveger, kommunale veger, private veger og drifts- og landbruksveger.
Det skal også etableres viltkryssinger/faunapassasjer.

Figur 52: Oversikt over krysningspunkt og konstruksjoner for nytt dobbeltspor. Blå linje er nytt dobbeltspor, rød
linje er eksisterende bane

Nedenfor følger en liste over krysningspunkter og konstruksjoner for nytt dobbeltspor. Mindre
konstruksjoner, som ikke går under kategorien bru eller støttemur høyere enn 5 meter er ikke omtalt.
Tabell 3: Liste over krysningspunkter og konstruksjoner
Navn

Lengde*

Aksellast

Førings
bredde

Beskrivelse

Landbruks- og
viltkryssing Østby

65m

Eurokoder: LM1
og LM2

12,9m

Landbruks- og viltkryssing der nytt
dobbeltspor går i kulvert.

Talbergroa
overgangsbru

44m

Eurokoder: LM1
og LM2

6,5m

Vegbru over nytt dobbeltspor for kommunal
veg

Grøtholm
overgangsbru
Støttemur ved
Østre Volla
Bru ved Østre
Volla

46,5m

Eurokoder: LM1
og LM2

5m

Vegbru over nytt dobbeltspor for privat veg

Stange Stasjon

14,2m

Eksisterende
jernbanebru
Fokholgutua
overgangsbru

48,4m

150m
39m

47m

Eurokoder:
LM1, LM2 og
LM3

Eurokoder:
LM1, LM2 og
LM3

20m

6,5m
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Støttemur på vestsiden av Jernbanegata.
150m lang og opp mot 5m høy.
Bru for nytt dobbeltspor. Kryssende veg og
g/s-veg under nytt dobbeltspor.
Kryssende gangkulvert under nytt
dobbeltspor.
Eksisterende jernbanebru over fv. 222 og
g/s-veg, i Stange sentrum.
Vegbru over nytt dobbeltspor for fv.197
Fokholgutua

Kausvol bru

37,7m

12m

Bru for nytt dobbeltspor. Landbruks- og
viltkryssing legges under banen.

Karl Johan bru

18,4m

12m

Bru for nytt dobbeltspor. Karl Johan legges
under banen.

Ottestad kulvert

13,6m

12m

Kulvert i linja der nytt dobbeltspor går over.
Fv.195 Hvervagutua legges i kulvert under
banen.

Brenneribekken
sør

7,4m

Flerbrukskryssing
på Jemli

38m

Eurokoder: LM1
og LM2

12,9m

Landbruks- og viltkryssing der nytt
dobbeltspor går i kulvert.

Gaustad bru

43m

Eurokoder: LM1
og LM2

5m

Brenneribekken
nord
Gubberud
overgangsbru

5,5m
Eurokoder:
LM1, LM2 og
LM3
Eurokoder: LM1
og LM2
Eurokoder: LM1
og LM2

11m

Landbrukskryssing og driftsveg i bru over
nytt dobbeltspor.
Kulvert for Brenneribekken under nytt
dobbeltspor.
Vegbru over nytt dobbeltspor for fv.193
Gubberudvegen inkludert fortau.

Nordstad
overgangsbru
Miljøkulvert Emil
Nordbys veg

Miljøkulvert
Tokstad
v/Steinerskolen

79m

43m
159m

151,6m

Kulvert for Brenneribekken under nytt
dobbeltspor.

5m
12,9m

12,9m

Landbrukskryssing i bru over nytt
dobbeltspor, fra Nordstad.
Miljøkulvert hvor nytt dobbeltspor legges i
kulvert for å skjerme nærområdet. Rudolf
Steiners veg, Skolevegen og Emil Nordbys
veg reetableres over kulvert.
Miljøkulvert hvor nytt dobbeltspor legges i
kulvert, og fylling over tilbakeføres til dyrka
mark.

Eurokoder:
10,5m
Vegbru over nytt dobbeltspor for fv.191
LM1, LM2 og
Sandvikavegen.
LM3
* = Lengden på kulvertene er total lengde målt i bunn, inklusive lukket del og portaler.
Sandvika
overgangsbru

115m

Landbruksovergangene er dimensjonert med samme aksellast som det offentlige vegnettet.
I anleggsperioden vil det bli flere midlertidige krysningspunkt og vegomlegginger, blant annet ved
Sørli, på Grøtholm, ved Østre Skjerden, ved Gyrud, ved Åkersvika og gangbru i Stange sentrum.

5.7.2 Miljøkulvert ved Steinerskolen
Det nye dobbeltsporet foreslås å legges i kulvert på en strekning ved Steinerskolen, ved Tokstad.
Anleggelse av en kulvert vil bedre forholdene for skolen, redusere støynivået, være positivt for
landskapsbildet og nærmiljøet og kunne fungere som faunapassasje for rådyr. I tillegg vil det være
positivt for landbruket at området over kulverten kan dyrkes og åpner for flere krysningspunkter over
taket.
Nord på kulverttaket skal det etableres teknisk hus, radiomast og driftsveg for jernbanen.
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Figur 53: Miljøkulvert ved Steinerskolen, sett fra nord mot sør.

Bane NORs eier har en klar forventing om «mer jernbane for pengene». Det skal i dagens portefølje gi
en reduksjon i investeringskostnadene. Bane NOR har derfor hatt stort fokus på å identifisere og
implementere kostnadsreduserende tiltak i prosjektet Sørli - Åkersvika. Som et resultat av dette
foreslår Bane NOR å redusere lengden på miljøkulverten ved Steinerskolen. Miljøkulvert ved
Steinerskolen ble i kommunedelplanen avsatt som hensynssone på 300 meter. Slike kulverter har
høyere kostnader enn dagsoner, og Bane NOR mener at kortere kulvert ivaretar hensynet den var
tenkt å ivareta. Dvs. nærmiljø, kryssing av spor, landskap og støy. Med tanke på støy og nærheten til
Steinerskolen, er jernbanen planlagt å ligge i en relativt dyp skjæring. Dette vil ivareta hensynet til
støy. Bane NOR foreslår derfor at en 152 meter lang kulvert (målt i bunn, inklusive lukket del og
portaler) skal ivareta hensynet til kryssing av banen for nærmiljøet og i forbindelse til
undervisningssituasjonen på Steinerskolen.
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5.7.3 Veg
I forbindelse med etablering av nytt dobbeltspor mellom Sørli og Åkersvika må enkelte nye veger og
gater etableres, noen må flyttes eller dimensjoneres om, og andre fjernes som følge av tiltaket. Figur
54 viser oversikt over alle vegomleggingene i Stange kommune i forbindelse med etablering av nytt
dobbeltspor.

Figur 54: Oversikt over omlegging av fylkesveger, kommunale veger, private veger og driftsveger
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Fylkesveger
Fv. 234 Jernbanegata sør
På fv.234 Jernbanegata må det gjøres flere ulike tiltak på grunn av nytt dobbeltspor og ønskelig tiltak
langs dagens fylkesveg etter koordineringsmøter mellom Bane NOR, Statens Vegvesen og Stange
kommune. Langs sporet i sør (Huse, Heggelund frem til Hjørnevegen) må deler av dagens fylkesveg
legges om noe på grunn av nærføring til nytt dobbeltspor og sikring mot banen. På denne strekningen
skal det etableres 2 stopplommer til parkering for driftspersonell til Bane NOR. Avkjørsel til
eiendommer vil bli reetablert på strekningen.

Figur 55: Omlegging av fv.234 Jernbanegata
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Fv. 234 Jernbanegata Østre Volla
I planprosessen har det vært vurdert flere alternative plasseringer av en ny vegkryssing sør for Stange
stasjon. Den valgte løsningen er å regulere en kryssing ved Østre Volla.
Fv.234 Jernbanegata må senkes på en strekning fra krysset Jernbanegata x Hjørnevegen og ca. 220
meter nordover, da det skal etableres en ny veg under banen ved Østre Volla (sør for idrettsbanene).
Fordi vegen senkes i forhold til eksisterende situasjon, er det lagt inn støttemurer for å begrense
arealinngrep mot eksisterende boligtomter og nytt dobbeltspor. Vegen tilfredsstiller krav til universell
utforming med hensyn til stigningsforhold og det er foreløpig planlagt ensidig fortau mot vest og
ensidig fortau fra krysset med ny veg fra øst og videre nordover på østsiden av Jernbanegata.
Reguleringsplanen åpner for at dette kan bestemmes på et senere tidspunkt.
Ny veg fra øst (Østre Volla) starter ved Georg Fjelds veg, krysser under dobbeltsporet og kobles
sammen i kryss med senket Jernbanegata i vest. Vegen etableres med ensidig fortau og tilfredsstiller
krav til universell utforming med hensyn til stigning.
Dette vegtiltaket er ikke en del av jernbanetiltaket. Hvis ikke vegtiltaket gjennomføres må eksisterende
gangkulvert i samme område reetableres.

Figur 56 Omlegging av fv. 234 Jernbanegata samt ny kryssende veg under dobbeltsporet fra øst. Vegen er ikke
en del av tiltaket, men reguleres inn i planen etter ønske fra Stange kommune
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Fv. 234 Jernbanegata nord
Det reguleres inn mulighet for vegtiltak på fv.234 Jernbanegata fra stasjonsområdet og sørover til
Østre Volla etter ønske fra Stange kommune og Statens Vegvesen. På denne strekningen er det
foreslått å heve kryssområdet Jernbanegata – Kristian Fjelds gate noe for bedre tilpassing mot endret
stasjonsfunksjonaliteter, samt etablere ensidig fortau langs Jernbanegata sørover til ny veg og
kryssutforming ved Østre Volla. Nytt fortau reguleres mot dobbeltsporet langs fv.234 Jernbanegata
etter ønske fra Stange kommune og Statens vegvesen. Dette vil binde sammen ny veg- og
gangkryssing ved Østre Volla med resten av et helhetlig gang- og sykkelvegnett inn mot Stange
sentrum og stasjonsområdet.

Figur 57: Regulering av oppgradering for gående og syklende i Jernbanegata
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Fv. 230 Ljøstadvegen – Stasjonsutforming Øst
Ny veg fra fv.230 lå i gjeldende reguleringsplan for området. Vegen etableres med ensidig fortau og
vendemuligheter i enden av vegen. Vegen leder inn til en ny pendlerparkeringsplass øst for Stange
stasjon og korttidsparkering / kiss & ride nærmest stasjonen.
Dagens Kristian Fjelds gate ut på fv.230 Ljøstadvegen stenges for biltrafikk. Biltrafikken vil i dette
planforslaget ledes inn på den nye stasjonsvegen gjennom område regulert til trafikkformål i gjeldende
reguleringsplan.
Gang- og sykkelvegforbindelsen gjennom dagens kryss Kristian Fjelds gate – fv.230 Ljøstadvegen
opprettholdes. Det gjelder også kjøring til eiendommene som benytter dagens g/s-veg langs fv.230.

Figur 58: Ny adkomstveg til stasjonsfunksjoner på østsiden fra fv.230 Ljøstadvegen.

Figur 59: Utsnitt fra illustrasjonsplan for Stange stasjon som viser hvordan Kristian Fjelds gate stenges ved
Ljøstadvegen og kobles inn mot ny veg til Stange stasjon
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Fv. 197 Fokholgutua
Nytt dobbeltspor vil krysse fv.197 Fokholgutua og det legges opp til en flytting av vegen sørover til
eiendomsgrensa mellom Nesten og Guåker Nordre. Det reguleres også inn en omlegging av krysset
Fokholgutua og Stangevegen etter dialog med Statens vegvesen. Gjennom planleggingsarbeidet har
det vært vurdert flere alternative løsninger, både under og over banen. Omlagt fylkesveg med kryssing
over nytt dobbeltspor på vegbru er planlagt i randsonen i eiendomsgrensen mellom Nesten og Guåker
nordre for å minimere beslag av dyrka mark. Vegen etableres med fortau og rekkverksrom.
Det etableres ny adkomstveg til gården Nesten og boligeiendommen gnr/bnr 58/19, i traseen for
eksiterende bane og frem til eksisterende trase for Fokholgutua. Bussholdeplassene langs fv.222 skal
ligge som tidligere og det reguleres derfor fortau langs adkomstvegen frem til bussholdeplassen.
Eksisterende trase for fv.197 Fokholgutua som ikke skal benyttes i fremtiden tilbakeføres til landbruk.
For å gi adkomst til jordene på begge sider av nytt dobbeltspor for de to gårdene Guåker nordre og
Guaaker søndre, reguleres det inn en felles driftsveg langs fv.222 Stangevegen frem til den nye
traseen for fv.197 Fokholgutua. De forutsettes å bruke Fokholgutua for å krysse nytt dobbeltspor, for å
igjen på vestsiden av banen, ha en felles driftsveg parallelt med dobbeltsporet. Driftsvegen frem til
dobbeltsporet skal også benyttes som driftsveg for jernbane, og har egen snu- og parkeringsplass
langs nytt dobbeltspor.

Figur 60: Omlagt fv.197 Fokholgutua med nytt kryss mot fv. 222 Stangevegen og adkomster til eiendommer
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Fv. 195 Hvervagutua
I Ottestad krysser nytt dobbeltspor Hvervagutua ca. 20-25 meter øst for eksisterende spor. Her
etableres ny kulvert for Hvervagutua, slik at fylkesvegen reetableres gjennom kulverten under
dobbeltsporet og tilpasses eksisterende veg i begge ender.

Figur 61: Ny kulvert ved Ottestad og reetablering av fv.195 Hvervagutua gjennom kulvert
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Fv. 193 Gubberudvegen
Nytt dobbeltspor vil krysse eksisterende fv.193 Gubberudvegen. Her vil vegen føres over
dobbeltsporet på en skråstilt bru og tilpasses eksisterende vegprofil i begge ender. Fv.193 må heves
for å få tilstrekkelig frihøyde under brua, og ny veg utformes med langsgående gangveg.

Figur 62: Utbedring av fv. 191 Gubberudvegen med ny vegbru over dobbeltsporet
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Fv. 191 Sandvikavegen
Fv.191 Sandvikavegen krysser dagens jernbane på bru med tilhørende gang- og sykkelveg avskilt fra
vegen med både grøfteprofil og rabatt. Et premiss for kryssing av nytt dobbeltspor har vært at
eksisterende vegbru over dagens bane skal bestå, for å kunne ha drift på eksisterende bane i
anleggsperioden.
Omlagt veg føres over nytt dobbeltspor på ei buet overgangsbru med tilhørende tilløpsfyllinger. Mot
Åkersvika naturreservat i nordøst er det lagt inn en lav støttemur for å unngå permanent arealbeslag i
naturreservatet.
På grunn av økende trafikkmengde i krysset fv.195 Sandvikavegen – Rudolf Steiners veg er det
foreslått å legge inn en passeringslomme i vestlig retning.
Gangvegforbindelsen mellom Rudolf Steiners veg og fylkesvegen skal opprettholdes. Det etableres et
krysningspunkt i form av gangfelt over fylkesvegen i kryssområdet Rudolf Steiners veg – fv.191
Sandvikavegen.
Eksisterende kryss mot Gina Harboes veg forslås stengt på grunn av for kort avstand til krysset Rudolf
Steiners veg – fv.195 Sandvikavegen. Eiendommer langs denne vegen må ta i bruk Rudolf Steiners
veg fra sør for å komme ut på fylkesvegen. Det etableres en gangveg forbindelse fra nordenden av
Gina Harboes veg til gangvegen i Rudolf Steiners veg.
Som et alternativ til kryssing for fv.191 Sandvikavegen i bru legges det frem et alternativ med kryssing
under nytt dobbeltspor. Dette er beskrevet i kap. 5.17.

Figur 63: Omlagt fv.191 Sandvikavegen over nytt dobbeltspor
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Kommunale veger
Tallbergroa
Ved Tallbergroa krysser nytt dobbeltspor en kommunal veg noe lengre øst enn dagens spor. Det er
nødvendig å endre linjeføringa og legge vegen på bru over dobbeltsporet. Dobbeltsporet ligger i dyp
skjæring og vegen føres over på lave fyllinger på hver side av dobbeltsporet.

Figur 64: Omlagt Tallbergroa og ny overgangsbru
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Karl Johan
Karl Johan er i dag en gjennomgående kommunal veg mellom fv.222 Stangevegen og fv.195
Hvervagutua. Vegen har avkjøringer til flere gårdsbruk, landbruksarealer og eiendommer. Nytt
dobbeltspor krysser eksisterende veg i fylling, og nytt krysningspunkt vil være med dobbeltsporet på
bru over vegen.
I permanent situasjon blir vegen Karl Johan ikke en gjennomgående kommunal veg. Vegen
videreføres fram til eiendommer ved Titerud, men videre nordover i retning Ottestad saneres vegen og
reetableres til landbruksarealer. Vegen vil være kommunal frem til og med krysset med ny
adkomstveg til Østre Skjerden. Det er satt av tilstrekkelig areal til å snu i krysset.
Fra omlagt Karl Johan henholdsvis på øst og vestsiden av kryssingen etableres nye adkomstveger til
hhv. Dangelbu og Østre Skjerden. Adkomstvegen til Dangelbu legges langs østsiden av banen og skal
også fungere som driftsadkomst for banepersonell til jernbanetekniske installasjoner på og langs
banen. Vegen avsluttes ved innkjøring til fritidseiendom gnr/bnr 52/17.
Eksisterende adkomst til gårdsbruket på Østre Skjerden saneres og det etableres en ny adkomstveg
vest for banen. Denne vegen legges mot vest langs eiendomsgrensen og tilpasses rundt det
automatisk fredete kulturminnet (gravhaug) og de landskapsmessige formasjonene i området. Den
nye adkomstvegen til Østre Skjerden vil også fungere som adkomstvegen til flere eiendommer vest for
Skjerden.

Figur 65: Omlagt kommunal veg Karl Johan ved Østre Skjerden
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Rudolfs Steiners veg, Skolevegen og Emil Nordbys veg
I Bekkelaget går dobbeltsporet i en dyp skjæring som medfører innløsning av flere eiendommer og
omlegging av eksisterende vegnett. Nytt dobbeltspor legges gjennom en miljøkulvert og nytt vegnett
må reetableres over kulverttaket.
Rudolf Steiners veg fungerer også som kollektiv veg. Nye bussholdeplasser må reetableres øst for
kulverten. Skolevegen og Emil Nordbys veg videreføres over kulverten med mindre
linjeføringsendringer. På østsiden av kulverten etableres det en tverrvegforbindelse mellom Emil
Nordbys veg og Rudolf Steiners veg hvor det også legges VA-ledninger. Fra Emil Nordbys veg
etableres det en avkjøring til et teknisk bygg som plasseres sørvest for kulverten.

Figur 66: Reetablering av kommunale veger på kulvert Emil Nordbys veg
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Private veger
Østby
Ved Østby skal det bygges en landbruks- og viltkryssing over nytt dobbeltspor med dobbeltsporet i
kulvert. På denne kulverten anlegges også en smal landbruksveg som erstatter dagens usikrede
kryssing i plan.

Figur 67: Landbruks- og viltkryssing ved Østby

Grøtholm
Vegen er adkomst til Grøtholm, Våleødegården og andre eiendommer. Ny bane kommer her øst for
dagens bane. Vegen skal bygges på bru over banen. Terrengforholdene gjør at vegen får høye
fyllinger på begge sider av banen. Vegen vil fungere både som privat adkomst og landbruksveg.

Figur 68: Omlagt privat veg og ny overgangsbru ved Grøtholm
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Kausvol
Kausvol ligger noen kilometer nord for Stange sentrum med adkomst fra fv.222 Stangevegen i vestlig
retning. Dette er en privat landbruksveg som ender ute på dyrka mark og i et lite skogholt vest for nytt
dobbeltspor. Ved Kausvol gård ligger også Kausvol Gardsbarnehage som bruker dette skogholtet til
turmål og rekreasjon. Nytt dobbeltspor krysser eksisterende landbruksveg rett vest for gården og
barnehagen. Som et resultat av terrengformasjonene, fylling fra banen og behov for kryssende
landbruksveg, er det valgt å legge dobbeltsporet på ei bru og dermed legge landbruksvegen under.
Kryssingen skal fungere som en faunapassasje, landbrukskryssing for Kausvol og Nesten, adkomst til
skogholt for barnehagen og mulighet for skiløype.

Figur 69: Omlagt privat veg/landbruksveg ved Kausvol.
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Jemli
Den planlagte planskilte kryssing skal fylle flere funksjoner. Det er landbrukskryssing for Jemli og
Gaustad, faunapassasje, turveg Ottestadstien og mulighet for skiløype. Området på Gaustad / Jemli
hvor nytt dobbeltspor går gjennom i løsmasseskjæring, er et tidligere skogsområde som i dag er
hogget og klart til nydyrking.

Figur 70: Omlagt privat landbruksveg og ny jernbanekulvert ved Jemli

Gaustad bru
Gjennom landbruksarealene ved Gaustad går nytt dobbeltspor i en dyp skjæring og det er derfor
nødvendig å etablere en planskilt kryssing over banen. Ny overgangsbru er foreslått i
eiendomsgrensen i nord. Landbruksvegen etableres på nordsiden av et lite skogholt, føres over
dobbeltsporet på bru og lander på dyrka mark på østsiden.

Figur 71: Ny landbruksveg og overgangsbru ved Gaustad/Sålerud
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Nordstad gård
Nordstad Gård et gårdsbruk som har landbruksarealer både sør og nord for fv.193 Gubberudvegen i
dag. Nytt dobbeltspor vil avskjære jordene og det er derfor nødvendig med en planskilt kryssing. Da
dobbeltsporet ligger i dyp skjæring gjennom landbruksarealene er det foreslått en overgangsbru rett
nord for gårdstunet som fører landbruksvegen over dobbeltsporet.

Figur 72: Ny landbruksveg og ny overgangsbru ved Nordstad gård

Driftsveger
Det skal etableres driftsveger slik at vedlikehold kan utføres uten å berøre ordinær togtrafikk. For dette
prosjektet gjelder blant annet tilkomst sporveksler, tekniske bygg, AT-trafoer og nøkkelskap til
signalanlegg.
Tabell 4: Liste over driftsveger for jernbanen som er regulert inn i reguleringsplanen
Sted

Kilometer Angivelse

Funksjon

Sørli
Sørli

108 680 hs
108 200 – 109 370 vs

Adkomst og parkering ved teknisk bygg
Langsgående driftsveg til signalanlegg og
sporveksler

Grøtholm - Huse

110 750-111 370 hs

Adkomst til signalanlegg og landbruksveg til
dyrka mark tilhørende Huse

Ved Navneberget 105 til
vegkryssing Østre Volla

111 550 – 112 150 hs

Adkomst til parkering ved teknisk bygg,
signalanlegg og sporveksler

Vegkryssing Østre Volla til
Stange stasjon
Ved Stange stasjon

112 160 – 112 500 hs
113 030 – 113 080 hs

Stange sentrum nord

113 310 – 113 390 vs

Anleggsveg som nedgraderes til driftsveg i
permanent situasjon
Adkomst til signalanlegg og sporveksler nord på
stasjonen
Adkomst til signalanlegg og sporveksler

Kongsvegen
Kongsvegen nord

113 390 – 113 460 vs
113 460 – 113 645 vs

Adkomst og parkering ved teknisk bygg
Adkomst til sporveksler og signalanlegg
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Fokholgutua

114 250 vs

Adkomst til signalanlegg i kombinasjon med
landbruksveg

Karl Johan/Danglebu

116 230 – 116 700 hs

Adkomst til signalanlegg via adkomstveg til
Danglebu

Ottestad

117 640 – 118 640 hs

Adkomst til signalanlegg i kombinasjon med
turveg

Sålerud

119 880 – 119 960 hs

Nord for Steinerskolen,
Tokstad
Tokstad

120 670 – 120 980 hs

Adkomst til signalanlegg og tilsyn
Brenneribekken
Adkomst og parkering ved teknisk bygg

120 980 – 121 090 hs

Adkomst til signalanlegg og sporveksler

*hs= høyreside vs= venstre side sett fra sør

5.8

Grunnforhold og massedisponering

Det er utført omfattende grunnundersøkelser lang parsellen for å kartlegge grunnforholdene. Masser
langs linja består i all hovedsak av matjord, morene, forvitret berg og fast berg, deriblant sulfidholdige
bergarter og løsmasser som er potensielt syredannende. For å unngå dype skjæringer med
påfølgende store uttak av potensielt syredannende masser, er traseen hevet. Fra Jemli til Åkersvika vil
det bli til dels dype skjæringer, og her er det tre områder der de uttatte massene er potensielt
syredannende. Disse er ved Gubberudvegen, ved Emil Nordbys veg og ved kulverten forbi
Steinerskolen.
Det er utarbeidet en tiltaksplan for forurensende masser samt syredannende berg- og løsmasser.
Massene som tas ut skal disponeres i samsvar med denne. Massene kan grovt sett deles inn i tre
klasser og kan disponeres som angitt i tabell nedenfor.
Tabell 5: Disponering av uttatte masser i linjen.
Klasse

Disponering

Bergmasser
113 000

pfm3

Løsmasser

Klasse 1

Rene masser.
Fri disposisjon.

~

Klasse 2

Stedegne masser med naturlig forhøyede
bakgrunnskonsentrasjoner.
Gjenbrukes eller legges i masselagringsområder langs linjen.

85 000 pfm3

929 000 pfm3

Klasse 3

Forurensede (syredannende) masser som ikke kan
gjenbrukes eller legges i masselagringsområder. Leveres til
godkjent deponi.

73 000 pfm3

~

Det legges opp til at det meste av transporten i linjen eller ut til massehåndteringsområdene skal skje
internt (ikke belaste vegnettet). Dette medfører at det må bygges anleggsveger ut til
massehåndteringsområdene, samt at det må bygges kryssinger med den eksisterende jernbanen der
dette er nødvendig.
Berget fra linja er lite egnet til foredling og gjenbruk i kvalitetsfyllinger under veier og jernbane. Masser
til fyllinger må derfor tilføres anleggsområdet utenfra og tiltransporteres anlegget på offentlig vei. Dette
utgjør totalt 1 370 000 pam3 i frostsikringslaget og 253 000 pam3 i forsterkningslaget.
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5.9

Vann og avløp

Vann- og avløpsanlegg som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres iht. tekniske krav. Generelt
for alle kryssinger er at nye traseer legges i foringsrør eller infrakulvert under nytt dobbeltspor.
Foringsrør/infrakulvert avsluttes i tilstrekkelig avstand, og i henhold til teknisk regelverk.
For kryssende hovedvannledninger tilhørende HIAS, nord for Stange stasjon og ved Gyrud kulvert,
kan disse tillates satt ut av drift i maksimalt 24 timer, uten bruk av provisorier og etter nærmere avtale
med ledningseier.
5.9.1 Vassbotn pumpestasjon
Vassbotn pumpestasjon tilhører Stange kommune og ligger sør for Stange stasjon. Denne skal bestå
som i dag. For å sikre stabiliteten i byggeperioden skal det spuntes en midlertidig spunt med stag til
fjell, i bakkant av pumpebygget.
5.9.2 HIAS dykkeledning
Rett nord for miljøkulverten ved Steinerskolen ligger det en VA-ledning som eies av Hias. Denne må
legges under ny bane i området med en dykkeledning med en servicestasjon på hver side av sporet.
Anlegget reguleres inn og det sikres vegrett til servicestasjonen på begge sider.

5.10 Overvann og drenering

5.10.1 Vannmengder
Overvannsmengder i området er beregnet for 200-års nedbør med et klima påslag på 20%. Anleggene
er dimensjonert etter beregnede vannmengder. Overvann forsøkes håndtert ved infiltrasjon og
eventuelt fordrøyning. Vannmengder, som ikke infiltreres, ledes i åpne grøfter eller i
overvannsledninger til resipienter, som nærliggende bekker og Mjøsa. Dette må være robuste
resipienter som har tilstrekkelig kapasitet til å motta overvannet, samt at resipienten ikke tar skade,
med tanke på biologisk mangfold, forurensning og erosjonsfare. Kapasiteten og funksjonen til alle
eksisterende bekker og flomveger er vurdert. Flomveger over dyrka mark utformes slik at
jordbruksdriften vil kunne fortsette.
For å unngå konsekvenser ved stabilitet og kapasitet er det ønskelig at de naturlige vannvegene blir
minst mulig påvirket/endret. Der muligheten er til stede er det lagt opp til å bruke åpne grøfter. Åpne
grøfter har større kapasitet, enn lukkede grøfter, er enklere og drifte og vedlikeholde,
kostnadsbesparende og i tillegg viktige landskapselement i terrenget.
5.10.2 Flomveger
Flomvegene, som er planlagt, er dimensjonert for 200 års regn med et klimapåslag på 20 %. Gode
flomveger vil bidra til et robust overvannssystem som tåler fremtidige klimaendringer og endringer i
befolkningen og arealbruk.
Flomveger er planlagt på Nordstad og Tokstad der banen går i dyp skjæring. Her er det nedslagsfelt
fra terrenget ovenfor banen og en er bekymret for at flomvann skal renne ut på banen. Flomvegene
har som funksjon å sikre banetraseen mot overvann, dvs. unngå at traseen blir en «bekk» eller en
flomveg. Flomvegene bygges/terrenget formes, parallelt med banetraseen, i naturlige lavpunkter over
dyrket mark. På dyrket mark utformes flomvegene slik at jorda kan brukes til vanlig landbruksdrift i
normale perioder, uten flom. De skal formes slik at det ikke er fare for sikkerhet for mennesker og dyr,
og for å ivareta funksjonen for å unngå tilrenningen mot banen og forhindre komplikasjoner ved drift,
både under flom og ved normal/daglig drift av eiendommene. Overvann fra flomvegene skal ledes til
Brenneribekken, ved Nordstad, og fra Tokstad ut i Mjøsa, ved Åkersvika, på vestsiden av ny bane. Det
er også planlagt en overvannsledning på 500 m som kan ta flomvann fra arealer på Nordstad langs
miljøkulverten, Emil Nordbys veg, til flomvegen på Tokstad.
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Flomvegenes plassering regulert inn med et bestemmelsesområde i plankartet (avmerket #3.1-3.3)
Bane NOR har ansvar for vedlikehold av flomvegene og overvannsledningen.
5.10.3 Overvann Stange sentrum
I Stange sentrum vil overvannet, under kraftig nedbør, renne mot undergangen ved
jernbanestasjonen. Mesteparten av overvannet vil, før det kommer til undergangen, i krysset med
Kristian Fjelds gate, bli ledet nord og sørover langs Jernbanegata.
Øst for sporet etableres lokale løsninger for å lede og fordrøye overvann. Vannmengder og
dimensjoner beregnes og framstilles i forbindelse med byggeplan.
5.10.4 Overvann ved kulverten Emil Nordbys veg
Ved miljøkulverten, ved Emil Nordbys veg, skal det fylles opp rundt eksisterende VA-ledninger. Det
etableres da samtidig en lokal «terrengvoll», som ligger over kulverten og hindrer avrenning dirkete
ned på sporet. «Vollen» tilpasses landskapet og grepet ellers, og ses i sammenheng med friområdet
og skiløype over kulverten.
5.10.5 Brenneribekken
Av de tre bekkene, som ligger innenfor planområdet, blir Brenneribekken mest berørt av tiltaket.
Bekken vil krysse ny trase to steder, i sør ca. 1 km nord for Ottestad og i nord ca. 200 m sør for
Gubberudvegen. Bekkekryssingene vil bli lagt i betongkulverter. Bekkekulverten i sør vil bli lagt i
bekkens opprinnelige trasé og høyde. Brenneribekken ved Gubberud vil følge sin naturlige trasé, men
vil bli senket cirka 4-5 meter i terrenget på en strekning på 350 meter. Begge bekkekulverter skal
fungere som passasje for mindre dyrearter og vannlevende organismer. Det skal sikres en
hensynssone vegetasjonsbelte langs vassdraget og ivaretagelse av substratmangfold i bekkebunnen,
bl.a. med kulper på strekningen hvor bekken senkes.. Det vil bli naturhermende restaurering med
stedlig revegetering av skråninger men med hensyn til dyrka mark. Senkningen av bekken vil ikke ha
noen innvirkninger på boliger, infrastruktur eller friluftsliv samt det er ikke registrert kulturminner her.
Brenneribekken har et stort nedslagsfelt og er resipient for jordbruksdreneringen for de fleste gårdene
langs traseen mellom Stange sentrum og Gubberud. Det er i planleggingen tatt hensyn endring i
grunnvannstand, vannmengder til bekk og trase samt planlagt for flom (gjentaksintervall 200 år og
klimapåslag 20%).
Brenneribekken er ved Skjerden gård flomutsatt, det vil si at den flommer over og renner ut på
jordene.
Ved Nesten/Skjerden er det planlagt et område for massehåndtering. Massehåndteringsområdet skal
etableres hvor det i dag er myr, og vann fra myra dreneres primært mot Brenneribekken, noe som må
ivaretas ved etableringen av området.
Under anleggsperioden vil bekken, på flere steder, bli berørt, noe som tilsier at bekken ved
ferdigstillelse av banen vil få nye traseer. Utformingen av traseene og krav til oppbygging avklares
med berørte grunneiere. Dette gis som premiss i byggeplanen og for utførelsen. I de to punktene
Brenneribekken krysser nytt dobbeltspor etableres det kulverter.
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Figur 73: Utklipp av G-tegning som viser senking av Brenneribekken under banen sør for Gubberudvegen
(bekkens nordligste krysningspunkt)

I plankartene er det lagt inn beregnet flomsone for Brenneribekken ved 200 års flom + klimapåslag.
Flomsonen som vises er for den nye delvis omlagte bekken.
5.10.6 Måsabekken og Grytbekken
Måsabekken og Grytbekken er de to andre bekkene som berøres av tiltaket. Like sør for Tallbergroa
er det et vannskille. Overvann sør for Tallbergroa tilføres Måsabekken, mens overvann nord for
Tallbergroa (over noen hundre meter) tilføres Grytbekken, som har Våletjernet som resipient.
Våletjernet er vernet som naturreservat og er et relativt upåvirket, naturlig næringsrikt tjern.
Anleggsvirksomheten vil påvirke vannkvaliteten i denne delen og tiltak må gjøres for at ikke
naturreservatet påvirkes negativt.
Måsabekken berøres også i øvre del, fram til plangrensa ved tømmerterminalen og av strekningen
Kleverud-Sørli. Måsabekken er fiskeførende lenger nedstrøms. For å redusere/unngå
partikkelforurensningen i anleggsperioden, må tiltak iverksettes.
5.10.7 Landbruksdrenering
All eksisterende jordbruksdrenering er ikke registrert eller kartlagt. Dreneringen er utført med tegl-,
betong-, og plastrør samt steinsatte grøfter. Uttrekk som krysser ny banetrase ledes i lukkede rør eller
kulverter under banelegemet. Noen av drenssystemene blir avskåret som en følge av tiltaket. For å
renovere drenssystemene må det gjøres en konkret vurdering i byggeplanen av hvordan dette skal
løses slik at dreneringsfunksjonen opprettholdes. Renovering tilpasses eksisterende drenering slik at
dagens funksjon opprettholdes. Utløp fra nye og eksisterende dreneringer legges slik at funksjonen
opprettholdes.
5.10.8 Stikkrenner
Eksisterende stikkrenner brukes om og/eller renoveres og nye stikkrenner etableres. Endelig
plassering, dimensjoner og lengder skal framstilles i byggeplanen for utførelsen. Alle stikkrenner skal
utformes etter krav om inn- og utløpskontroll.
5.10.9 Drenering av underbygning
Drenering av underbygningen sikrer banen mot erosjon, oppbløting, samt nedsatt bæreevne og
stabilitet. Drenering legges i skjæringer. I fyllinger dreneres underbygningen ut på terreng. Ved anviste
steder ledes vann fra dreneringen ut i bekker, offentlig overvannsanlegg eller til terreng.

97

5.10.10 Forurensning
Eventuelle forurensninger under anleggsgjennomføringen ivaretas av tiltak i henhold til gjeldende
lover, og forskrifter. Forurensning under drift kan være naturlig forhøyede verdier av miljøskadelige
stoffer fra bergarter, som for eksempel sulfider. Det kan endre PH’en i grunnen og overvannet. Andre
forurensninger kan være trafikale utslipp ved uhell eller forurensning fra landbruket.
Forurensningsutfordringene er størst under anleggsutførelsen og det er viktig at disse arbeidene blir
fulgt godt opp. Under drift vurderes risikoen for at naturgitte forurensninger skal skape problemer og
eller ubalanse i resipienter eller i faunaen som små. Tilførte mengder anses som meget små og
fortynningseffekten vil minimalisere konsekvensene. Det vil bli tatt målinger og prøvetakinger frem til
anleggsstart, dersom målinger viser andre verdier enn tidligere kjente og antatte vil tiltak det bli
vurdert.
Eventuelle behov for rensing av naturgitte forurensninger etter at nytt dobbeltspor står ferdig skal
vurderes når endelig omfang av disse foreligger og før utbyggingen av tiltaket. Eventuelle tiltak bør i
så tilfelle etableres ved kilden slik at mulige konsentrasjoner ikke blir transportert ut og skaper
konsekvenser for dyr og natur.
5.10.11 Fordrøynings-/sedimenteringsbasseng ved Åkersvika
Dersom videre undersøkelser viser at det er behov for oppsamling og eller rensing av drens- og
overvann fra banelegemet er det avsatt et areal ved Åkersvika, på vestsiden av ny bane, før utløp til
Mjøsa. Dette kan dersom det blir aktuelt tas i bruk for etablering av et sedimenteringsbasseng til
rensing av naturgitte forurensninger.
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5.11 Landskapstilpasninger

5.11.1 Skjæringer og fyllinger
Ved hjelp av terrengforming skal jernbaneanlegget integreres i de overordnede, bølgende
landformene i Stange vestbygd. Banen blir liggende delvis på fylling og delvis i skjæring. Plasseringen
av grøfter, veger og tekniske anlegg er forsøkt knyttet til terrengformer og vegetasjonsområder.
Prinsipper for terrengforming der linja ligger på fylling
Linja ligger for en stor del på fylling fram mot Jemli. Av hensyn til bevaring av mest mulig dyrka mark
legges fyllingene med en helning på 1:2.

Figur 74: Prinsippsnitt for terrengbehandling (47)

Prinsipper for terrengforming der linja ligger i skjæring
Skjæringstopper og fragmenter av eksisterende terreng skal avrundes og tilpasses tilgrensende
terreng. Terrengbehandlingen må avveies mot hensynet til eksisterende matjord eller muligheten for
nydyrking.

Figur 75: Prinsippsnitt for terrengbehandling (47)
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Prinsipper for terrengforming der linja ligger i dyp fjellskjæring
I det åpne landskapet mellom Nordstad og Åkersvika ligger korridoren i dyp skjæring. Prinsippet med
avrunding skal i utgangspunktet ikke gjelde på denne strekningen.

Figur 76: Prinsippsnitt for terrengbehandling (47)

5.11.2 Konstruksjoner
Planområdet karakteriseres av vidstrakte, storskala kulturlandskap med gårder, veger og innrammet
av skogsområder. Ved planlegging av konstruksjoner må det legges vekt på sammenheng mellom
konstruksjoner og god tilpasning til omgivelsene. Noen ganger vil sammenheng og likhet med
helheten på linja være overordnet, og noen ganger vil forholdet til stedet være overordnet i valg av
design og landskapstilpasning. Konstruksjoner som bruer, kulvertportaler og murer tilknyttet
jernbaneanlegget er ofte eksponert i landskapet. Det er derfor viktig å legge vekt på at
konstruksjonene skal være klare og enkle i form, farge og materialbruk og at de konstruktive
elementene har en klar funksjon.
I detalj- og reguleringsplan er konstruksjoner vurdert på et overordet nivå med hensyn til type
bru/konstruksjon, tverrsnitt, proporsjoner, fri høyde over terreng og spenninndeling.
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5.12 Hensyn til naturmangfold

5.12.1 Faunapassasjer og viltgjerder
Faunapassasjer (rene viltoverganger eller viltovergang i kombinasjon med landbrukskryssing) er
planlagt og regulert inn ved Østby, Kausvol og Jemli. I tillegg er Brenneribekken en viktig vannåre og
økologisk korridor i økosystemet i Stange Vestbygd. Langs store deler av bekken er det
kantvegetasjon bestående av trær og busker. De to stedene hvor bekken krysser framtidens bane skal
det tilrettelegges for at både landlevende og vannlevende organismer kan passere, men pga. behov
for å senke bekkeløpet under ny bane vil den gå i dyp fjellskjæring på en lengre strekning. Dette vil
redusere kvaliteten på faunakryssingen. Kulverten under banen bygges med en djuprenne for vann og
en sidebankett for dyrelivet.
I tillegg vil det bli lagt til rette for at stikkrenner ol. kan fungere som sprednings-/vandringsveger for
amfibier og mindre pattedyr.
Viltgjerder vil settes opp på hele strekningen.
5.12.2 Området ved Brenneribekken
En gammel og grov alm av stor verdi for naturmangfoldet nord for Gunnerud skal søkes bevart, og er
regulert inn med symbol i reguleringsplankartet. Den står inntil området som blir berørt av senkningen
av Brenneribekken. Ved senkningen av Brenneribekken må det iverksettes tiltak for å begrense
partikkelforurensningen nedstrøms.

Figur 77: Nord for Gunnerud står det ei gammel og grov alm ned mot Brenneribekken. Det arbeides med å finne
en løsning på å bevare denne i forbindelse med senkningen av bekken på denne strekningen. (Foto: Bjørn Harald
Larsen.)
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5.12.3 Åkersvika
I Åkersvika naturreservat er det behov for spesielle tiltak for å begrense skadevirkningene på dette
Ramsarområdet. Det viktigste er å gjennomføre anleggsarbeidet på en slik måte at det ikke skjer
unødig skade på verneområdet, utover det som må følge av selve jernbanetraseen. Dette innebærer
bl.a særlig varsomhet ved anleggelse av det midlertidige sporet på vestsida av dagens fylling, og bruk
av forsterket duk for å redusere den varige påvirkningen på mudderbankene under. Generelt må
kjøring med anleggsmaskiner på mudderbanker i størst mulig grad begrenses.

Figur 78: Ved eventuell etablering av sedimenteringsbasseng for hovedløpet langs banen før utløp i Åkersvika,
kan det utformes slik at det kan bli en våtmarkslokalitet, slik som denne dammen ved Dangelbu, hvor bl.a den
truete arten sivhøne hekker. (Foto: Bjørn Harald Larsen).

5.12.4 Tiltak i anleggsfasen
Når det gjelder viktige naturtyper langs traseen, er det viktigste hensynet at de delene av lokalitetene
som ikke blir direkte berørt av utbyggingen, blir skjermet med sperregjerder i anleggsperioden, slik at
midlertidig bruk som kan skade områdene unngås. For enkelte lokaliteter er det nødvendig med andre
spesifiserte hensyn. Dette gjelder en dam med rikstarr-sump sør for Tokstad, der drenering må
unngås ved etablering av den nye flomvegen ned fra Gyrud til Åkersvika.

5.13 Tilbakeføring eksisterende jernbane

Deler av eksisterende jernbane skal tilbakeføres til jordbruksformål som en del av tiltaket.
Delstrekninger for tilbakeføring er vist i plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for
tapt jordbruksareal, se vedlegg.
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Eksisterende jernbane skal være i drift gjennom hele anleggsperioden for ny jernbane. Det vil derfor
bli behov for mellomlagring av matjord i en lengre tidsperiode før eksisterende jernbane kan
tilbakeføres til jordbruksformål.
Matjord og undergrunnsjord fra ny jernbanetrasé skal mellomlagres i anleggsbeltet og benyttes i
tilbakeføringen av eksisterende spor etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Som en del av
Miljøoppfølgingsplan for anleggsperioden (MOP) skal det utarbeides massehåndteringsplaner som
viser håndtering av jordressursene.

5.14 Støy og vibrasjoner

På bakgrunn av utførte støyberegninger er det foreslått en rekke langsgående støyskjermer og -voller
langs dobbeltsporet, se støysonekart (UEH-55-X-1000 – UEH-55-X-10014). Se også kap. 6.9 for mer
om grenseverdiene, beregninger og metode. Både støyskjermene og -vollene er tegnet inn i
plankartet. Nedenfor vises en oversikt over hvilke steder det gjelder, skjermtype, lengde og høyde.
Tabell 6: Foreslåtte skjermingstiltak som reguleres inn
Nr.

Stedsnavn

Skjermtype

Fra-km

Til-km

Høyde beskrivelse

1
2

Hol, vest for spor
Hol, vest for spor

Skjerm
Voll

109 665
109 830

109 725
109 960

3

Hol, øst for spor

Voll

109 860

109 960

4

Grøtholm, vest
for spor

Voll

110 500

111 040

3,4-4,4 m over SOK*
3,2 m over SOK
Jevner ut skjæring langs spor
3,2 m over SOK
Jevner ut skjæring langs spor
3,0 m over SOK
Jevner ut skjæring langs spor

Grøtholm, øst for
spor

Voll

110 685

110 725

4,0 m over SOK
Jevner ut skjæring langs spor

Kløvstad, øst for
spor

Voll

111 500

111 670

3,6 – 6,5 m over SOK

Stange sør, vest
for spor
Stange sør, øst
for spor
Stange stasjon

Skjerm
Skjerm

111 560
111 950
111 960

111 950
112 660
112 220

2,5 - 6,65 m over SOK
2,5 m over SOK
2,5 m over SOK

-

-

-

Stange nord, vest for
spor

Skjerm

113 000

113 405

Sammensatt skjerming bestående av
skjermer, plattform, bygninger og
andre skjermende elementer som en
del av det arkitektoniske
uttrykket
2,5 m over SOK

Stange nord, øst for
spor

Skjerm

113 235

113 365

3,0 m over SOK

Stange nord, øst for
spor

Voll

113 365

113 720

3,2 m over SOK

Skjerm
Voll

117 300
121 45

117 880
122 065

3,0 m over SOK
1,0 m over SOK

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Ottestad, øst for spor
Bekkelaget, vest for
spor
*SOK= Skinneoverkant
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Som tabellen over viser skal det bygges flere støyvoller og støyskjermer. Der langsgående
skjermingstiltak ikke er tilstrekkelig for å møte anbefalt grenseverdi for støy, skal det vurderes lokale
støytiltak. Disse tiltakene kan omfatte fasadeisolering og lokale støyskjermer.

5.15 Anleggsgjennomføring

5.15.1 Spesielle punkter for anleggsgjennomføringen
Fra parselldelet ved Sørli går eksisterende og ny bane langs samme trase med avstand mellom
gammel og ny bane på drøyt 10 meter (senterlinje-senterlinje) fram til ca. Østby hvor traseene krysser
skrått med liten vinkel over en lengde på ca. 250 meter. På noen strekninger vil eksisterende spor og
nytt spor krysse hverandre, noe som krever omlegging i planlagte brudd av togtrafikken.
Terreng og landskap består av områder med store jorder hvor det er dyrka mark, med noen områder
der det er skog og berg. I deler av området som Stange og Ottestad er det bebygde områder med
skole og industri. I øvrige områder er det landbruksareal med gårder og driftskryssinger.
En stor andel av massene på strekningen antas å inneholde potensielt syredannende løsmasser,
også kalt alunskiferjordsmonn.
Åkersvika naturreservat, er et Ramsar-område, noe som medfører at Norge har internasjonale
forpliktelser til å bevare området. Dispensasjon fra verneforskriften må foreligge før vedtak av
reguleringsplanen og i vilkårene for dispensasjonen settes krav til anleggsgjennomføringen, bl.a. til
anleggsfrie perioder.
5.15.2 Hovedarbeider for strekningen
Det er definert følgende hovedarbeider for strekningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberedende tiltak herunder rivning av flere bygninger, eventuell rivning av konstruksjoner,
etablering av riggområder, etablering av anleggsveger, omlegging av eksisterende
infrastruktur som veger, kabler, VA-ledninger mv.
Omlegging av gangtrafikk.
Graving, sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og
sikring av skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein.
Grøfter, kummer og rør for nye anlegg.
Fundament for spor og veger.
Vegdekker.
Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk, gjerder,
skilt, belysning mm.
Bruer, kulverter, to miljøkulverter i linjen og overgangsbruer samt andre konstruksjoner
herunder plattformer og adkomstkonstruksjoner.
Jernbanetekniske arbeider herunder spor, kontaktledning, signal, teknisk hus mm.
Anleggskulvert ved Åkersvika.
Sedimenteringsbasseng.

En del midlertidig sporarbeid vil være nødvendig for å sikre drift på banen i størst mulig grad i
anleggsperioden.
5.15.3 Ivaretakelse av gående og syklende
Det er viktig med sikker gjennomføring av omlegging av gang og sykkelveger. Risiko begrenses ved å
sette opp anleggsgjerde og tydelig skilting.
Belysning og plassering av dette må tilrettelegges slik at sikkerheten ivaretas. Det er viktig at
belysning blir plassert slik at det gir god belysning for gående, syklister og bilister, og at de ikke blir
blendet eller at gående kommer i sonene og blir «usynlige» ved kryssing av overganger.
Det er spesielt viktig å sørge for sikre skoleveger i området.
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5.15.4 Kryssende veger og driftsveger
Bygging av nytt dobbeltspor mellom Sørli-Åkersvika medfører at deler av eksisterende vegnett blir
berørt av jernbanetiltaket. Det er behov for midlertidige omlegginger i anleggsperioden i de områdene
der permanente veger skal etableres.
Driftsveger som blir avkortet pga. spor, etableres med nye kryssende driftsveger. Det bør tilstrebes at
etablering av både midlertidige og permanente veger skal gjøres slik at det tas hensyn til landbruk og
drift for de ulike bedriftene i området.
Midlertidig veg for landbruk eller midlertidig veg til anleggsområdet vurderes ved behov.
5.15.5 Anleggsbelte
Det er i reguleringsplanen regulert inn et område for anleggs- og riggområde. Prinsippet for
anleggsbeltet er vist i snitt under som viser både fylling og skjæring.
Dette viser at det i prinsippet er avsatt 30 meter for hver side fra skjæring/ fylling. I de 30 meterne skal
det være plass til anleggsveg, lagring av landbruksjord eller masser i ranker. Der det ikke er masser
som skal lagres er det satt av areal til midlertidige areal for entreprenør for bruk i sine arbeider.

Figur 79: Prinsipp for anleggsbelte

Anleggsgrensen er på store deler av strekningen bygget på dette prinsippsnittet, men det er
variasjoner der det er nødvendig å snevre inn anleggsbelte. Avvikene på snittet er prinsipielt som
følger:
•
•
•
•
•
•

Anleggsgrensen langs eksisterende spor ligger i eiendomsgrensen
Det er <30 m avstand fra skråningsutslag til anleggsgrense for infrastruktur
Langs ny veg er det <30 m til anleggsgrense i nærheten av eksisterende bygg.
Grensen er lagt slik at det ikke er nødvendig å ta for mange bygninger
I område med store landbruksområder er det forsøkt å begrense inngrep.
I skogområder skal det ikke legges opp ranker og det er da ikke nødvendig å gå 30 m ut som
anleggsbelte men det må være såpass mye avstand at man får skråningsutslag og plass til
evt. arrondering, anleggsmaskiner og utstyr.
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5.16 Hva omfattes av jernbanetiltaket?

Denne reguleringsplanen regulerer flere elementer enn de som er en del av jernbanetiltaket og som
skal finansieres av Bane NOR. Dette gjøres etter avtale med Stange kommune og Statens vegvesen.
Under følger en oppramsing av de elementene som reguleres gjennom reguleringsplanen, men som
ikke anses som en del av jernbanetiltaket.
•
•
•
•

Vegkryssing ved Østre Volla, med ny veg fra Georg Fjelds veg i øst, fortau og tilhørende
senking og tiltak i Jernbanegata
Gang- /sykkelveg langs Jernbanegata
Opphøyde gangfelt i kryssområder Jernbanegata x Kristian Fjelds gate/ Heggedalsvegen/
Storgata vises på illustrasjoner og er innenfor planområdet
Evt. gateterminal for buss langs Jernbanegata

Figur 80: Utsnitt av reguleringsplan med avmerking av elementer som ikke er en del av jernbanetiltaket
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5.17 Alternativ 2 – Sandvikavegen

I delkapittelet følger en beskrivelse av alternativ løsningen for Sandvikavegen (alt. 2), hvor
Sandvikavegen legges under nytt dobbeltspor.
5.17.1 Veg
For denne løsningen er fv.191 Sandvikavegen foreslått ført under ny bane og knyttes sammen mot
eksisterende veg i begge ender. Utstrekning på vegtiltaket er ca. 400 meter. Fra øst føres
Sandvikavegen under fremtidig bane, for så å stige opp videre vestover mot dagens vegbru over
Dovrebanen. På grunn av maksimal stigning på 8 % på vegen, samt utslaking i kryssområdet med
Rudolf Steiners veg, må fremtidig veg senkes gjennom dagens vegbru over banen, dagens bru vil
derfor ikke kunne opprettholdes. Vest for eksiterende bane reetableres dagens busslommer og
innkjøringen til Bruvegen.
Det er lagt inn parallell gang- og sykkelveg langs fv.191 avskilt med rabattløsning på 1,5 meter.
Bredden på gang- og sykkelvegen er forslått til 3,5 meter og tilknyttes til eksisterende gang- og
sykkelveg i begge ender.
Dagens kryss med Rudolf Steiners veg kan ikke beholdes på grunn av stigningskrav på ny
Sandvikaveg og høydeforskjeller mellom vegene. Nytt kryssområde flyttes lengre vestover noe som
medfører at deler av Rudolf Steiners veg må legges om. Dette medfører innløsning av eiendom
gnr/bnr 7/95, samt støttemur mot eiendom gnr/bnr 7/96. Siste del av Rudolf Steiners veg inn mot
kryssområdet etableres med fortausløsning.
Gina Harboes veg som i dag føres rett inn på Sandvikavegen foreslås ført inn på Rudolf Steiners veg
før kryssområdet med fylkesvegen. Lokale tiltak på Gina Harboes veg mot eksisterende eiendommer
må påregnes i form av avkjørsler og arealbegrensning.
Driftsveg til jernbanen legges på vestsiden av ny bane.

Figur 81: Alternativ 2 for Sandvikavegen med vegen under banen
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5.17.2 Konstruksjon
For denne løsningen skal det etableres Jernbanebru over Sandvikavegen i stedet for at det bygges
vegbru over dobbelt sporet.
Tabell 7: Informasjon om konstruksjon i alternativ 2
Navn

Lengde i
skinneretning

Førings
bredde

Beskrivelse

Jernbanebru over
Sandvikavegen

31,5 m

For tog på brua:12,5 m
For veg under: 16,5m

Bru for nytt dobbeltspor. Sandvikavegen
legges under banen.

5.17.3 Vann, avløp, overvann og drenering
Sandvikavegen under banen medfører ikke større endringer for kommunalt ledningsnett. For drenering
av spor, videreføring av linjegrøfter og eventuell rensing/ håndtering, før utslipp til Åkersvika, er det
noen forskjeller.
Ved Sandvikavegen over banen, er det lagt opp til at drenering lukkes og føres under/ ved siden av
spor til utløp på vestsiden av spor i Åkersvika. Dette er komplisert med Sandvikavegen under. Man må
da avskjære drenering og linjegrøfter sør for det planlagte tekniske huset og føre disse under senket
veg på vestsiden av spor.
Flomvegen på østsiden av sporet er regulert inn på samme sted som i alternativet med
Sandvikavegen over banen.
Ved en eventuell flom, vil Sandvikavegen under banen bli oversvømt ved ca. kote 125,0, mens
Sandvikavegen over vil tåle en flom på nivå med dagens veg, ca. 126,0.
5.17.4 Støy
I dette alternativet forutsettes det støyskjerm, med lengde 193 meter, høyde 1,0 meter over SOK
(skinneoverkant). Avstand fra spormidt på 4,4 meter (bortsett fra ved jernbanebru der den ligger ved
rekkverk).
5.17.5 Naturmangfold
Løsningen medfører ikke inngrep i Åkersvika, og er dermed gunstig i forhold til miljøfagene.
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6 Virkninger av planforslaget
6.1

Utredningskrav

Kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning ble vedtatt av kommunestyret i Stange
kommune 15.12.2016. Utredningsplikten ble for de fleste tema oppfylt gjennom
konsekvensutredningen. Detaljering av tiltaket på reguleringsplannivå medfører noe større kunnskap
om virkningene, disse beskrives i dette kapitlet. Massehåndteringsområdet Nesten/Skjerden var ikke
en del av kommunedelplanen, men det er senere utarbeidet en konsekvensutredning for flere
alternative massehåndteringsområder, se kap. 2.1.4 om KU Massedeponi i Stange.
Konsekvensutredningen ble sendt ut på høring sammen med varsel om utvidet plangrense november
2018, det kom ingen krav om ytterligere utredninger. Massehåndteringsområdet Nesten/Skjerden
omtales i kap. 6.12 der det er beskrevet virkninger av tiltaket.
I forbindelse med reguleringsplanen er det gjort en grundig jobb for å beregne støy fra nytt
dobbeltspor. På kommunedelplannivå ble dette utført på mer overordnet nivå. Resultatene fra
støyberegningene vises i kap. 6.9 og vedlagte støyberegninger.
Kapitlene under omtaler virkninger av tiltaket for de ulike fagtemaene langs hele strekningen, med
unntak av kap. 6.14 som omtaler massehåndteringsområdet Nesten/Skjerden, kap. 6.15 som omtaler
Knutepunkt Stange og kap. 6.16 som omtaler virkninger for alternativ 2 med Sandvikavegen under
banen.

6.2

Landskapsbilde

Langs hele dobbeltsporstrekningen skaper sammenhengen mellom korridoren, Mjøsa og landet på
vestsiden med Nes, Helgøya og Toten en visuell dynamikk mellom det nære og de mer fjerntliggende
områdene. Med tiltaket introduseres en type infrastrukturanlegg med betraktelig større dimensjoner
enn dagens jernbane. Landskapsformasjonene bidrar imidlertid til at synligheten av tiltaket reduseres
flere steder ved at det skiftevis skjules bak terrengformene.
I tillegg til selve dobbeltsporet, vil omlegging av veger og gater, samt kryssinger over og under sporet
bidra til endring av landskapets karakter i større eller mindre grad. Nye bruer krever tilløpsfyllinger
med ulike dimensjoner som gir større eller mindre virkning på landskapsbildet. Driftsveger, trafoer og
tekniske bygg etableres i hovedsak tett på sporet og har begrenset virking på landskapsbilde.
Også omlegging av bekkeløp vil bidra til endringer av landskapets karakter i noe grad. Spesielt sentral
er Brenneribekken som vil legges om i ny trasé der den krysses av tiltaket. Bekkeløpet gis en rasjonell
og mer rettlinjet trasé i forbindelse med kryssingspunktene, fremfor en mer buktende linje. Den nordre
kryssingen innebærer generelt stor bredde på passasjen og dype skjæringer, noe som svekker
landskapelig karaktertrekk lokalt.
Fra Sørli til Stange sentrum går planlagt trasé både langs og gjennom skogsområder og dyrka mark.
Der jernbaneanlegget legges langs og forankres i vegetasjonsvolumer, blir tiltaket mindre visuelt
fremtredende. Der traséen går gjennom de mer åpne jordbruksområdene med større skala, svekkes
landskapelig karaktertrekk i liten grad.
Terrengformen over kulverten ved Østby ligger delvis i forlengelsen av et naturlig høydedrag og bidrar
til å bryte opp det ellers nesten gjennomgående bruddet i landoverflaten som jernbaneanlegget
danner. Etablering av vegetasjon omkring kryssingen reduserer synligheten av konstruksjonen og
bidrar til at karaktertrekket i området i stor grad videreføres.
Ved kryssingen av Tallbergroa ligger traséen lavt i terrenget, og brua utgjør et mindre brudd i
landskapsoverflaten enn det skjæringene på hver side av sporet gjør i det samme området. Ved
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Nøkleholmgutua ligger dobbeltsporet høyere i terrenget, og tilløpsfyllingene og den kryssende brua blir
tilsvarende høye. Tilløpsfyllingen på banens vestside kan forankres visuelt i eksisterende åkerholme.
Etter Stange sentrum og frem til Ottestad ligger ny trasé separert fra eksisterende, vekselsvis på
fylling og i lett skjæring. Det nye dobbeltsporet har stivere linjeføring enn eksisterende linje, noe som
innebærer at den i mindre grad snor seg gjennom landskapet som i dagens situasjon. På grunn av
områdets storskala og åpne landform svekkes imidlertid det karakteristiske ved landskapet som helhet
i liten grad.
Ved Fokholgutua legges fylkesvegen noe om og på bru over dobbeltsporet. Vegen legges i
eiendomsgrensen, noe som gir mulighet for naturlig tilvekst av randvegetasjon som vil være et bidrag
til å gjenskape karaktertrekk i området. Der Gubberudvegen krysser i bru diagonalt over det nye
dobbeltsporet, har tilløpsfyllingene begrenset visuell virkning på grunn av at de har begrenset høyde.
At dobbeltsporet er lagt på bru ved Kausvol begrenser terrenginngrepet i lett bølgede dyrka mark.
Sporets rette linje kan oppfattes som et bidrag til å fremheve den bølgende landoverflaten, samtidig
hindrer brukonstruksjonen fri sikt på tvers av traséen. Føringen av vegen Karl Johan under
jernbanebru i et lavpunkt i terrenget forankrer kryssingen godt i landformen. Selve jernbaneanlegget
blir imidlertid mer visuelt fremtredende her.
Gjennom Jemli og Gubberud ligger tiltaket i hovedsak i fjellskjæring, noe som innebærer store,
irreversible inngrep. Forsenkningen avrundes noe i løsmassene på toppen. Dette skaper en gradvis
overgang til omgivelsene, men samtidig et større åpent felt. At tiltaket ligger lavt i terrenget begrenser
synligheten av tiltaket.
Den omlagte landbruksvegen over kulvert ved Jemli føres i en stor bue og gis med dette en ulogisk
linjeføring. Fordi kryssingen delvis ligger på et naturlig høydedrag, forankres tilløpsfyllingene til en viss
grad i den opprinnelige landformen. Verken kryssingen eller dobbeltsporet forholder seg til
Brenneribekken som ligger i øst, men berører den heller ikke i dette området. I forbindelse med
byggeplan bør det sees på en sammenhengende utforming der tilløpsfyllingene tilsluttes det som
enten blir skogholt eller dyrka mark, og en god overgang mot Brenneribekken. Tverrforbindelsen er
lagt til et område der banen ligger lavt og sideterrenget småkupert, og det skal etableres vegetasjon
omkring krysningspunktet. Dermed bidrar de beplantede tilløpsfyllingene og kryssingen til å videreføre
landskapskarakteren i området. Ved Gunnerud legges ny landbruksveg på bru (Gaustad bru) over nytt
dobbeltspor som her ligger i skjæring. Vegen legges langs et skogholt, og nivåforskjellene innebærer
at tilløpsfyllinger og bru er lave. Dermed er den visuelle virkningen av kryssingen begrenset. Ved
Nordstad gård legges en landbruksveg i bru over nytt dobbeltspor som her ligger i dyp skjæring.
Skjæringen skaper et markant brudd, men endringene av terrenget som følge av kryssingen er
begrenset, særlig på østsiden hvor det er behov for minimale tilløpsfyllinger.
Ved Gyrud går traséen tvers gjennom bebyggelsen langs Emil Nordbys veg, Skolevegen og Rudolf
Steiners veg og splitter det enhetlige bebygde området i to. Etablering av kulvert med utstrekning som
samsvarer omtrent med det bebygde området, samtidig som sidearealene reguleres til bolig, bidrar til
å redusere de visuelle virkningene av tiltaket. Etablering av beplantning på selve kulverten, og da
særlig trær, vil skape volumer som bidrar til at den visuelle virkningen av bruddet i begrenses
ytterligere. Tekniske bygg ved siden av kulverten har begrenset innvirkning på landskapsbildet fordi de
legges lavt.
Også ved Steinerskolen etableres en kulvert. Denne er dyrkbar og bidrar til å redusere den visuelle
virkningen av bruddet i landoverflaten.
I åkerlandskapet på Tokstad og Gyrud er skalaen mindre enn i det øvrige jordbrukslandskapet i
Stange vestbygd. Tiltaket fragmenterer dermed landskapsrommet i større grad her enn lenger sør i
planområdet. Fordi traséen i noe grad forholder seg til eksisterende vegetasjonsstrukturer og ligger
såpass langt vest gjennom jordbruksområdet, ivaretas et relativt stort sammenhengende rom øst for
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linja. Den dype skjæringen danner et markant brudd i landoverflaten. At tiltaket ligger i den grad
nedsenket i terrenget begrenser samtidig synligheten av tiltaket, særlig på avstand.
Videre mot Åkersvika legges Sandvikavegen om på en kortere strekning og føres på bru over det nye
dobbeltsporet. Brua og tilløpsfyllingene skaper en visuell barriere og bryter med den overordnede
landformen som heller ned mot Åkersvika i nord. Fordi den nyskapte landformen har flere forskjellige
vinklinger, i tillegg til at tekniske installasjoner og bygg lokaliseres i forbindelse med den store
brukonstruksjonen, fremstår situasjonen komplisert.

6.3

Nærmiljø og friluftsliv, herunder barn og unge

Nytt spor vil påvirke eksisterende turveger, stier, gang- og sykkelforbindelser langs hele strekningen. I
området Gubberud - Åkersvika blir ny trase lenger øst enn i dag, som vil sees som positivt for
nærmiljøområder og friluftslivsforbindelser langs dagens spor som blir fjernet.
Mellom Sørli og Stange sentrum er det i hovedsak friluftslivsområder som blir berørt. Det er i dag flere
planoverganger som knytter sammen områdene øst og vest for banen for gående og syklende.
Kryssingspunktene som vil bli videreført er i forlengelse av dagens kjøreveger, i tillegg til én drifts- og
viltovergang ved Østby. De øvrige planovergangene blir ikke opprettholdt som krysningspunkt. Det vil
gi omveger for gående og syklende sammenlignet med dagens situasjon. Drifts- og viltkryssingen ved
Østby blir eneste mulige krysningspunkt for skisporet sør for Stange sentrum-.
Videreførte krysningspunkt på strekningen mellom Sørli og Stange sentrum:
•
•
•

Østby kulvert med drifts- og viltkryssing.
Tallbergroa bruovergang.
Grøtholm, bruovergang

Planfrie krysningspunkt på strekningen Sørli og Stange sentrum som utgår:
•
•
•

Hol-Røhnehagen (mellom Tallbergroa og Østby)
Huse
Kløvstad

I Stange sentrum vil Stange stasjon få bedret tilgjengelighet mellom øst- og vestsiden med ny og
bredere undergang under stasjonsområdet, og kulvert sør for sentrum (ved Østre Volla). Disse
forbindelsene har stor betydning for barn og unge.
Mellom Stange sentrum og Åkersvika vil det nye jernbanesporet berøre nærmiljøet og
friluftslivsforbindelser ved Kausvol gårdsbarnehage, boligene i Skolevegen og Emil Nordbys veg og
Steinerbarnehagen og -skolen, noe det ikke gjør i dag. Ved Kausvol barnehage avskjærer
jernbanesporet adkomst til barnehagens turområde. Det nye sporet legges på bru for å gi et
krysningspunkt og opprettholde tilgang til området. Skolevegen/ Emil Nordbys veg legges oppå
miljøkulvert. Over kulvert blir det tilrettelagt for kryssing av skispor og nærmiljøanlegg/ lekeplass som
erstatter dagens balløkke. Forbi Steinerskolen lukkes jernbanen under bakken i miljøkulvert, slik at
turvegforbindelsen over jordet utenfor landbrukssesongen og skispor vinterstid opprettholdes.
Ottestadstien vil få erstattet krysningspunkt på driftskrysningspunkt ved Gaustad-Jemli,
Offentlige veger vil også fungere som viktige bindeledd på tvers av det nye sporet, dette gjelder:
•
•
•

Fokholgutua, fylkesveg på bru.
Karl Johan, kommunal adkomstveg under banen.
Hvervengutua, fylkesveg i kulvert.
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•

Gubberudvegen, fylkesveg på bru.

6.3.1 Virkninger i anleggsfasen
I anleggsperioden vil nærmiljøet og friluftslivsområder i perioder være utsatt for betydelig belastning i
form av støy, støv, transport og stedvis redusert tilgjengelighet. Det vil spesielt påvirke områdene østvest, sør for Stange sentrum, for skoleungdom ved Stange stasjon, barnehagedrift ved Kausvol,
Ottestadstien, nærmiljø Arstad skole og Steinerskolen, og friluftslivsområdet Tokstad-GyrudÅkersvika. I forbindelse med anleggsgjennomføringen må det gjennomføres tiltak for å sikre
fremkommelighet og sikre krysningspunkter.

Figur 82: Kart som viser nye forbindelseslinjer for Ottestadstien og skiløype på strekningen Ottestad – Åkersvika
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6.4

Naturmangfold

6.4.1 Naturtyper
Både det permanente og det midlertidige arealbeslaget som tiltaket medfører, vil skade økosystemer i
form av direkte ødeleggelser og fragmentering av naturtyper.
De største negative konsekvensene for naturmangfold i den sørlige delen av strekningen skjer ved
Asplund, der mer enn halvparten av en hasselskog av middels til stor verdi går tapt, og ved Huse der
mesteparten av en rik sumpskog av middels verdi vil bli nedbygd. Mellom Stange og Ottestad stasjon
går traseen gjennom ei naturbeitemark av middels verdi på Hverven, og lokaliteten blir fragmentert og
redusert i verdi (trolig vil den søndre delen av storfebeitet ikke lenger bli benyttet pga. uheldig
arrondering).
Nord for Ottestad vil et artsrikt sideterreng til dagens trase gå helt tapt, mens omlag halvparten av den
gamle gråorheggeskogen sør for Jemli kan spares ved bruk av sperregjerder i anleggsperioden. Det
samme gjelder den viktige hasselskogen ved Gunnerud. Naturbeitemarka på Nordre Gaustad
(middels verdi) vil på sikt gå tapt uansett da den er gitt tillatelse til oppdyrking av området. Den gamle
gråorheggeskogen langs Brenneribekken nord for Gunnerud derimot vil gå helt tapt i forbindelse med
senkningen av Brenneribekken. En gammel alm (VU) av stor verdi som ligger i kanten av
inngrepsområdet knyttet til senkningen av Brenneribekken nord for Gunnerud søkes bevart og er
avmerket i plankartet.
Kryssingene og senkningen av Brenneribekken gir negative konsekvenser for lokaliteten både som
vilt-/ferskvannslokalitet, landskapsøkologisk korridor og naturtype. Det er viktig at kulvertene i
Brenneribekken utformes slik at amfibier kan passere gjennom.

Figur 83: Til venstre: Ved Huse sør for Stange sentrum går traseen gjennom en rik sumpskog med eldre gråor, og
det meste av lokaliteten vil bli ødelagt. Til høyre: En betydelig del av den verdifulle naturbeitemarka nedenfor
Gaustad nordre vil gå tapt med tiltaket. (Foto: Bjørn Harald Larsen).

Flomløpet som skal anlegges mellom Gyrud og Åkersvika vil ligge helt inntil en kalkskog med boreale
lauvtrær (middels verdi), men her er det ikke behov for inngrep i fastmarka og lokaliteten skal skjermes
med sperregjerde. Mer utfordrende er det med en dam med rikstarr-sump nord for Tokstad, som ligger
inntil flomvegen, men det er funnet en løsning som kan spare denne lokaliteten.
Traseen i Åkersvika naturreservat i Stange kommune går i hovedsak på vestsida av dagens fylling, i et
område med mindre verdifulle gruntvannsområder enn på østsida. Men bredden på fyllinga blir større
enn dagens fylling fordi banen ligger høyere. Dette medfører at også ei smal sone med verdifulle
mudderbanker på østsida blir utfylt. Åkersvika har etter fredningen i 1974 blitt utsatt for flere større
utbygginger, bl.a byggingen av Vikingskipet og utbygging av E6 i to omganger. Den samlede
belastningen for Ramsar-området som økosystem øker nå med en ny utbygging i dette området.
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Inngrep i kalkskogen og det åpne kalkberget på Tokstadberget tilknyttet omleggingen av fv.191 for å
komme over ny jernbane og utfyllinger i våtmarksmiljøer i Tokstadvika forringer disse lokalitetenes
verdi i betydelig grad.
6.4.2 Viltområder
Jernbanen vil føre til barrieredannelser for vilt og fisk samt forstyrrelser av sårbare arter i omgivelsene.
Traseen vil bli en barriere for pattedyr, amfibier og krypdyr, og størst negative konsekvenser får dette
for hjortevilt. Viltgjerder skal settes opp på hele strekningen, og traseen vil dermed bli en absolutt
barriere for større pattedyr. Faunapassasjer er planlagt og omtales spesielt i miljøoppfølgingsplanen,
se også kap. 5.12.1. For hekkende fugl får banen negative følger pga. fragmentering av leveområder.
I Åkersvika vil dobbeltsporet medføre ytterligere beslag av viktige matletingsområder for våtmarksfugl,
i tillegg til økt forstyrrelse (hyppigere avganger, høyere støynivå) og økt kollisjonsfare (høyere
hastighet) for både rastende og hekkende fugler – bl.a kolonien av hettemåke (sårbar) mellom dagens
jernbane og Stangevegen. Men med utfyllinger i all hovedsak på vestsida av dagens trase, vil
skadevirkningene bli mindre enn tidligere vurderte alternativer på østsida.
Våletjern naturreservat ligger øst for traseen sør for Stange. Verneområdet vil ikke bli direkte berørt av
utbyggingen, men avrenning kan medføre partikkelforurensning.
6.4.3 Virkninger i anleggsfasen
De mest negative påvirkningene på naturmangfold i anleggsfasen på strekningen vil komme i
Åkersvika og i tilknytning til kryssingene og senkningen av Brenneribekken. Vilkår for anleggsarbeidet i
Åkersvika naturreservat vil bli fastsatt i dispensasjonsvedtaket fra Fylkesmannen i Innlandet som skal
foreligge før vedtak av denne reguleringsplanen. Anleggsarbeidet i Åkersvika naturreservat kan bli en
utfordring i forhold til vernet av naturverdiene. Både funksjonsområder for fugl (mudderbanker), viktige
områder for fisk og andre ferskvannsorganismer og viktige naturtypelokaliteter kan bli berørt. I
anleggsfasen må det forventes at særlig selve vannmiljøet og mudderbanker blir negativt påvirket
også utenfor områder som får permanent arealbeslag. Et midlertidig spor etableres på vestsida av
dagens fylling under anleggsperioden, og dette forventes også å gi mer eller mindre permanente
skader på underliggende mudderbanker.
Gravearbeider og utfyllinger vil føre til suspendering av finstoff og organisk materiale. Sedimentprøver
tatt i 2014 i området hvor banen skal krysse viste normale verdier for alle analyserte
metallforbindelser, med unntak av nikkel i Tokstadvika (tilstandsklasse moderat). Når det gjelder
organiske mikroforurensninger ble det kun registrert bakgrunnsverdier og verdier innenfor
tilstandsklasse god på målestasjonene. Oppvirvling og spredning av bunnsedimenter vil gi en relativt
kortvarig negativ effekt på vannkvalitet lokalt og nedstrøms planområdet (også innover i deltaet ved
strøm- og vindforhold som fører slam innover). For ferskvannsorganismer og vannflora vil dette være
negativt pga. nedslamming, men også for disse forventes dette å ha midlertidig karakter. Også for fisk
vil økt finstoffmengde med bl.a høye nikkelverdier i vannet over en lengre periode være negativt.
Anleggsarbeid kan føre til forstyrrelser av rastende fugl i deltaet. Dette vil ha størst negativ betydning
under vårtrekket, da våtmarksfugl raster i området for å bygge opp fettreserver til et langt trekk mot
hekkeområdene. Områdene hvor anleggsarbeid er aktuelt har vanligvis størst konsentrasjoner av
rastende fugl i slutten av april og første halvdel av mai, men dette varierer med hvor raskt Mjøsa fylles
opp på våren/forsommeren.
Selv med vanlige avbøtende tiltak ved arbeider i Brenneribekken, må det forventes at det blir ført mye
slam og finstoff med bekken i anleggsperioden. Partikkelforurensning og tilslamming skal reduseres
med etablering av kulp/sedimenteringsbasseng i nedre del av strekningen som skal senkes.
Flere viktige naturtypelokaliteter ligger innenfor anleggsbeltet, men kan spares helt eller delvis ved
bruk av sperregjerder i anleggsperioden. Dette gjelder særlig hagemarka nordvest for Nesten,
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gråorheggeskogen sør for Jemli og hasselskogen ved Gunnerud. Generelt bør imidlertid sperregjerder
brukes omkring alle viktige naturtypelokaliteter for å hindre unødige inngrep og midlertidig bruk.

6.5

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»
Generell kunnskap om naturtyper og arter og deres tilstand, trender og trusler er til dels svært
varierende, og i mange tilfeller mangelfull. For eksempel gjelder dette effekter av gjengroing og
fragmentering av naturtyper. Denne typen vurdering av påvirkning vil derfor alltid være beheftet med
noe usikkerhet. Tiltaket er stort og omfattende, og ressurser benyttet til innhenting av kunnskap har
stått i forhold til dette.
I løpet av kommunedelplanprosessen ble eksisterende kunnskap om naturmangfold i
utredningsområdet gjennomgått, og det ble utført supplerende feltarbeid i 2015 for å komplettere
kunnskapsgrunnlaget, både når det gjelder viltområder, naturtyper (etter DN-håndbok 13),
landskapsøkologiske funksjonsområder og ferskvannslokaliteter. Dette er presentert i fagrapport
naturmangfold i konsekvensutredningen, hvor også eventuelle mangler i kunnskapsgrunnlaget er
kommentert. Dette går i hovedsak på spesialistkartlegging av bl.a. insekter, hvor kunnskapen er
begrenset. Etter KU-arbeidet ble avsluttet er det også utført rutekartlegging etter NiN-systemet i 2018,
dvs. kartlegging av viktige naturtyper for naturmangfold (VNN) etter NiN2.1, i Stange Vestbygd mellom
Bekkelaget og Ottestad. Dette resulterte ikke i nye lokaliteter utover det som ble kartlagt etter DNhåndbok 13 i 2015.
Kunnskapsgrunnlaget om naturtyper i planområdet vurderes som meget godt. Artsmangfoldet er også
godt dokumentert, særlig når det gjelder karplanter og kransalger. Sopp, lav og moser er noe dårligere
dokumentert – men trolig uten viktige forvaltningsrelevante mangler, mens særlig insekter er
mangelfullt registrert. Kartlegging over flere sesonger og til flere tidspunkter i soppsesongen ville etter
all sannsynlighet ført til flere rødlistefunn.
Når det gjelder viltområder, vurderes også kunnskapsgrunnlaget som meget godt. Ikke minst er
fuglefaunaen knyttet til Åkersvika svært godt dokumentert. Også kulturlandskapet i Stange Vestbygd
er godt undersøkt av lokale ornitologer, som i utstrakt grad rapporterer observasjoner inn til nasjonale
databaser. Mulig mangler kan ligge i massehåndteringsområdet Nesten/Skjerden og skogområdene
sør for Stange.
Landskapsøkologiske funksjonsområder ble utredet i konsekvensutredningen, og det forventes at de
viktigste ble fanget opp da (Åkersvika og Brenneribekken). De samme områdene er også de viktigste
ferskvannslokalitetene i planområdet, og det er ikke sannsynlig at andre slike ikke har blitt fanget opp.
§ 9 Føre-var prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»
Vurderingene av påvirkninger på naturtyper og viltområder må i hovedsak baseres på faglig skjønn (ut
over det konkrete arealbeslaget). Kunnskap om påvirkning av ulike inngrep på naturtyper og arter
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varierer, og særlig når det gjelder endringer og inngrep i ferskvannslokaliteter kan usikkerheten være
betydelig. Det er derfor noen ganger nødvendig å vise til føre-var prinsippet.
Prinsippet kommer først og fremst til anvendelse i Åkersvika naturreservat, der det er usikkerhet
knyttet til endringer i vannkvalitet og forstyrrelser av trekkfugl. I Stange vil det først og fremst være
usikkerhet knyttet til hvordan reetableringen av mudderbanker som blir liggende under midlertidig spor
på vestsida av dagens trase vil forløpe. Det er usikkert i hvor stor grad underliggende mudderbanker
blir skadet, hvor lang tid det tar før de revegeteres med vannplanter og hvor lang tid det tar før de har
en liknende biologisk produksjon og dyreliv som før overdekningen. Så lenge man ikke vet, må man
anta at dette tar mange år. Også vurderingen av virkninger på vannkvaliteten under perioden med
utfyllinger er usikker.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.»
Når det gjelder økosystemtilnærming og samlet belastning er det også Åkersvika naturreservat som
står sentralt i vurderingene. Byggingen av ny firefelts E6 gjennom verneområdet har startet opp,
samtidig som Vangsvegen planlegges med fire felt over Flakstadelva. Tidligere utfyllinger knyttet til
industri- og serviceutbygginger (Midtstranda, Vikingskipet, Espern), veger (bl.a. Stangevegen) og
eksisterende jernbane må også tas i betraktning. Naturtypeverdier knyttet til mudderbanker,
vannkantsamfunn og rike flomsoner har blitt nedbygd eller berørt i disse utbyggingene, og det samme
gjelder viktige matletingsområder for våtmarksfugl.
Det er derfor vesentlig å ha en grundig økosystemtilnærming når det gjelder Åkersvika. (48)
Påvirkningen av deltaet over tid må ses på samlet, herunder hvilke effekter dette har hatt over tid på
områdets evne til å tilby økosystemtjenester for en rekke artsgrupper. Som bynært våtmarksområde
har Åkersvika vært under stort press de siste 50-100 årene, og våtmarksarealer og
økosystemkvaliteter har blitt gradvis fragmentert og redusert. Bare siden 1970 er våtmarka i Åkersvika
redusert med ca. 300 dekar (49). Området er også negativt påvirket av vannstandsreguleringene i
Mjøsa, samt av fremmede arter og klimaendringer.
Jon Bekken (2014) har på vegne av Fylkesmannen i Hedmark analysert utviklingstrekk i områdets
betydning som rasteplass for våtmarksfugl i perioden 1974 til 2013. Analysen viser at ulike
fuglegrupper har forskjellig utviklingstrekk, der det viktigste funnet er at vadefuglene har blitt langt mer
fåtallige, mens andefugler og måker generelt har økt i antall. Dette har flere årsaker, men
vadefuglenes dramatiske tilbakegang skyldes trolig først og fremst mindre føde i form av bunndyr (50).
Inngrepssituasjonen nevnes også av Bekken i diskusjonen.
Vedtatt boligbygging vest for Espern er også med på å øke den samlete belastningen for
verneområdet. Dette vil medføre en lang byggeperiode helt i reservatgrensa og senere økt forstyrrelse
av rastende vannfugl i nærheten av boligblokkene som planlegges her. Vedtatt utnyttelse av
godsområdet på Hamar stasjon til boliger og andre formål vil ha samme negative påvirkning på
verneområdet.
Åkersvikas funksjon som rasteplass for våtmarksfugl gjør området generelt sårbart for forstyrrelser og
ferdsel, og reservatet og randområdene benyttes en del til frilufts- og rekreasjonsformål.
Forvaltningsplanen for Åkersvika naturreservat inneholder tiltak for å kanalisere slik trafikk og
informasjonstiltak. Støy fra veger og jernbane gjennom området påvirker også fugle- og dyrelivet.
Store deler av Åkersvika har støynivå som tilsvarer "gul sone”, selv med planlagte støyskjermer langs
E6 og Rv. 25.
Samlet vurderer Fylkesmannen i Hedmark (51) den samlete belastningen på økologisk status i
Åkersvika som stor. Den planlagte jernbaneutbyggingen vil forsterke dette. Det er derfor viktig å velge
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løsninger som gir minst skadevirkninger på reservatet og de truete naturtypene i området. Både i et
regionalt og nasjonalt perspektiv har presset på våtmarksområder vært stort de siste tiårene. Mange
viktige områder har blitt vernet, men dette har ikke betydd at negative faktorer har sluttet å virke. Både
i verneområder og utenfor har verdifulle arealer gått tapt. Bare langs Mjøsa kan bygging av Biri
Travbane på Svennesvollene i Gjøvik, Skreia Renseanlegg ved Lenaelvas utløp i Østre Toten,
bygging av E6 over Lågendeltaet i Lillehammer, utbygging av E6 mellom Biri og Lillehammer og
nedbygging av hele strandområdet omkring Hunnselva utløp i Gjøvik nevnes.
Naturbeitemark og hagemark er generelt utsatt for gjengroing både nasjonalt og i regionen. Often &
Kielland-Lund (2008) analyserte endringer i floraen i utvalgte områder i Ringsaker (Nes) og Stange
(sentrale kulturlandskapsområder) kommuner mellom 1965 og 1995, og fant at i alt 41 arter hadde blitt
utryddet lokalt i disse områdene i perioden (52). En vesentlig del av disse var arter knyttet til
beitelandskap, bl.a myrflatbelg (VU) som hadde sitt eneste voksested i Hedmark på Stangesida av
Åkersvika. Redusert beiting i våtmarksområder er en viktig medvirkende årsak til at mange karplanter
er rødlistet. Jernbaneutbyggingen vil ramme to lokalt viktige naturbeitemarker og en viktig hagemark
på kalkrik grunn i god hevd. Dette gir ytterligere negativ påvirkning på naturtyper som allerede er truet
(naturbeitemark og hagemark er foreslått som utvalgte naturtyper, men dette er så langt ikke vedtatt
(53)).
To lokaliteter med lågurt-hasselskoger blir betydelig redusert i areal og fragmentert med utbyggingen.
På Indre Østlandet finner vi i hovedsak denne naturtypen på små kalkrygger eller åkerholmer i
kulturlandskapet. Disse er utsatt for hogst og tilplanting med bartrær, samt mindre inngrep som for
eksempel driftsveger, steinfyllinger mv.
Gamle gråorheggeskoger og rike sump- og kildeskoger vil også bli betydelig berørt med E6
Kolomoen-Moelv og InterCity-utbyggingen lenger sør i Hedmark og Akershus (54), i tillegg til at de er
utsatt for det samme generelle arealpresset som våtmarksområder fordi de ofte ligger i flatt terreng og
i nærheten av elver og tettsteder el. Often & Kielland-Lund (52) sin analyse som det er vist til over,
konkluderte også med at flere arter knyttet til slike miljøer hadde forsvunnet fra Nes og Stange i løpet
av perioden 1965-1995. Dette er faktorer som gjør sitt til at den negative påvirkningen som tiltaket gir
for slike lokaliteter (Huse sør for Stange, Jemli ved Ottestad og Gunnerud ved Bekkelaget) forsterkes.
§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
Dobbeltsporet er beregnet for store hastigheter og har begrensede muligheter til å velge trase som tar
hensyn til alle verdifulle naturverdier. I tiltaket er det likevel forsøkt å unngå slike. Nytt dobbeltspor
med sikkerhetsgjerder vil også danne en total barriere for landlevende dyrearter og skape oppsplitting
av leveområder. For å redusere negative effekter, er det lagt inn avbøtende tiltak mot barrieredannelse
i prosjektet gjennom Stange - bl.a. enkelte faunapassasjer. I Åkersvika naturreservat er tiltaket
planlagt og kostnadsberegnet med løsninger som tar hensyn til naturverdier.
Det er også utarbeidet en miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen som inneholder miljøtiltak som skal
iverksettes for å oppnå miljømål og redusere miljøforringelse. Denne planen følger reguleringsplanen
og være styrende for forslagsstillers kontrakter for anleggsgjennomføringen. Utgiftene planen fører til,
vil følgelig dekkes av Bane NOR.
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.»
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Miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen (UEH 55-Q-25029) definerer mål og miljøtiltak i samsvar med
lover og forskrifter samt Bane NORs egne miljømål. Miljøoppfølgingsplanen skal revideres og
oppdateres ved overgang til neste fase, slik at eventuelle nye miljøutfordringer som oppstår underveis
vis fanges opp og bli tatt hensyn til gjennom revisjonsprosesser. Bane NORs rutiner for
miljørapportering skal også følges, noe som vil bidra til at miljømålene vil bli fulgt opp gjennom hele
prosessen.

6.6

Kulturminner og kulturmiljø

En ny dobbeltsporet jernbane vil få store visuelle virkninger for kulturlandskapet den går igjennom.
Dette vil få påvirkning for konteksten og lesbarheten til de registrerte kulturmiljøene innenfor
planområdet og tiltakets influensområde. Togtraseen vil fysisk berøre flere automatisk fredete
kulturminner og kulturmiljø med eldre bebyggelse.
Der traséen berører automatisk fredete kulturminner må det søkes om dispensasjon fra
kulturminneloven for å få lov til å fjerne eller skade kulturminnene. Dette gjelder også ved geotekniske
undersøkelser, prøvetagning i forbindelse med miljøkartlegging i anleggsfasen.
Påvirkning for delområde 1 Sørli - Stange
Nytt dobbeltspor berører det fredete kokegropfeltet ID217060 ved Kløvstad (gnr. 100/5). Tiltaket vil
ellers få visuell påvirkning på de registrerte kulturmiljøene mellom Sørli og Stange. Kulturmiljøene er
vurdert å være robuste for nye banetiltak, da det allerede går jernbane i området i dag.
Stasjonsbygningen på Stange stasjon vil bli bevart, men tiltaket vil få fysisk innvirkning på kulturmiljøet
ved stasjonsområdet. Også dette kulturmiljøet er vurdert å være robust til å tåle nye banetiltak.
Påvirkning for delområde 2 Stange - Ottestad
Første del av delområdet vil bli sterkt negativt påvirket av tiltaket, da ny tospors jernbane vil berøre en
lang rekke automatisk fredet kulturminner ved Nesten og Fokholgutua (gnr. 94/1, 95/1). Det vil også
medføre skade/tap av spredte automatisk fredete kulturminner lenger nord i delområdet. Tiltaket vil få
stor negativ virkning for Ottestad stasjon, da stasjonsområdet slik det er i dag med bygninger og spor
vil bli fjernet.
Påvirkning for delområde 3 Ottestad - Åkersvika
Planlagt dobbeltspor, legges i ny trasé gjennom den nordlige delen av det kulturhistorisk verdifulle
kulturlandskapet Stange Vestbygd. Linjen vil gå gjennom områder som i dag er lite preget av moderne
infrastruktur. Gårdsmiljøene Gunnerud, Nordstad, Gyrud og Tokstad vil i varierende grad bli berørt av
tiltaket. I hovedsak vil omfanget være av visuell karakter.
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Kulturminner som søkes frigitt gjennom reguleringsplanen
I tabellen under listes alle kulturminnes som søkes frigitt helt eller delvis gjennom denne planen.
Tabell 8: Kulturminner som søkes frigitt gjennom denne reguleringsplanen
ID

Lokalitetsart

ID

Lokalitetsart

ID 109483

Kokegroplokalitet

ID 225149-1

Kokegroplokalitet

ID 109484

Kokegroplokalitet

ID 225169

Kokegroplokalitet

ID 109485

Kokegroplokalitet

ID 225171-1

Kokegroplokalitet

ID 151647-1

Kullgrop

ID 225172-1

Kokegroplokalitet

ID 217060

Kokegroplokalitet

ID 225173

Bosetning - aktivitetsområde

ID 225099

Gravminne

ID 225181-1

Kokegroplokalitet

ID 225102

Bosetning - aktivitetsområde

ID 225182

Kokegroplokalitet

ID 225104

Bosetning - aktivitetsområde

ID 225183-1

Kokegroplokalitet

ID 225107

Kokegroplokalitet

ID 225187

Kokegroplokalitet

ID 225113

Bosetning - aktivitetsområde

ID 225191

Kokegroplokalitet

ID 225116

Kokegroplokalitet

ID 237226

Kokegroplokalitet

ID 225119

Kokegroplokalitet

ID 237266

ID 225122

Kokegroplokalitet

ID 237269

Kokegroplokalitet
Kokegroplokalitet

ID 225126

Kokegroplokalitet

ID 237406

Kokegroplokalitet

ID 225127

Kokegroplokalitet

ID 237649

Kokegroplokalitet

ID 225144

Kokegroplokalitet

ID 237671

Bosetning - aktivitetsområde

ID 225147

Kokegroplokalitet

ID 237676

Kokegroplokalitet

ID 225148

Bosetning - aktivitetsområde

6.7

Naturressurser

Nytt spor vil i betydelig grad påvirke jordbruksarealer. Særlig nord for Stange sentrum berører planen
store, sammenhengende jordbruksområder av svært god jordkvalitet. Det er beregnet at planen fører
til permanent omdisponering av ca. 447 dekar jordbruksareal, hvorav ca. 417 dekar er fulldyrka jord.
Dette inkluderer både nytt spor, vegareal til kryssinger o.l., samt nødvendig sideterreng osv.
Ca. 90 % av jordbruksarealene som blir permanent omdisponert befinner seg nord for Stange
sentrum. De berørte områdene domineres av jordsmonn av svært god jordkvalitet i beste
kartleggingskategori (jordressursklasse 1).
I tabellene nedenfor vises beregnet varig omdisponering, og beregnet midlertidig omdisponering pga.
anleggsbelte.
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Tabell 9: Beregnet permanent omdisponering av jordbruksarealer og dyrkbar jord (dekar).

Nord for Stange stasjon (dekar) Sør for Stange stasjon (dekar) Totalt (dekar)
Arealtype
Fulldyrka jord
378
39
417
Overflatedyrka
0
1
1
Innmarksbeite
22
7
29
Totalt jordbruksareal
400
47
447
Dyrkbar jord
40
49
89

Tabell 10: Beregnet midlertidig omdisponering av jordbruksarealer og dyrkbar jord i anleggsområdet (dekar).

Arealtype
Nord for Stange stasjon (dekar) Sør for Stange stasjon (dekar) Totalt (dekar)
Fulldyrka jord
727
50
777
Overflatedyrka
0
1
1
Innmarksbeite
46
10
56
Totalt jordbruksareal
773
61
834
Dyrkbar jord
355
36
391

Tallene for omdisponering i reguleringsplanen er høyere enn hva som ble beregnet i forbindelse med
kommunedelplanen i 2016. Dette skyldes at det i reguleringsplanen nå har blitt definert kryssinger,
driftsveger og tilhørende anlegg, i tillegg til selve sporområdet, samt at lengde på miljøkulvert ved
Steinerskolen er redusert.
Til sammen 23 landbrukseiendommer blir berørt av planen. Disse varierer fra mindre småbruk til store
gårdsbruk. 20 av disse eiendommene vil få jordbruksarealer liggende på begge sider av ny jernbane.
Den nye jernbanen representerer for disse gårdseiendommene en større barriere i driftssammenheng
enn dagens bane, siden flere av gårdene i dag har kryssing i plan over jernbanen innenfor sin
eiendom. Det vil ikke være aktuelt å krysse i plan på ny jernbane.
For å avbøte negative driftsvirkninger som følge av utbyggingen er det lagt inn kryssinger i
reguleringsplanen for å sikre adkomst til jordbruksarealer som blir liggende på andre siden av nytt spor
enn driftssenteret. Noen gårder vil få private kryssinger, mens andre må benytte offentlig veg for å få
tilgang på arealene.
Følgende landbrukseiendommer får private kryssinger, enten egen eller i kombinasjon med andre
eiendommer: Tokstad, Nordstad, Saalerud, Gaustad, Jemli, Kausvol og Østby.
Følgende landbrukseiendommer får kryssing via kommunal veg: Dangelbu (Karl Johan), Hosmestad
(Karl Johan), Skjerden østre (Karl Johan), Våleødegården (Talbergroa), Røhne nedre (Talbergroa) og
Hol-Røhneshagen (Talbergroa).
Følgende landbrukseiendommer får kryssing via fylkesveg: Musli (fv.195 Hvervengutua), Hverven
(fv.195 Hvervengutua), Nesten (fv.197 Fokholgutua), Guåker nordre (fv.197 Fokholgutua), Guåker
søndre (fv.197 Fokholgutua), Huse (fv.234 Jernbanegata/Grøtholm) og Grøtholm (fv.234
Jernbanegata).
Nytt spor berører i det alt vesentlige et jordbrukslandskap, og berører ikke ressurser knyttet til
skogbruk i nevneverdig grad. Viktige mineralressurser blir heller ikke berørt av tiltaket.
Sportraseen berører ikke registrerte drikkevannsbønner. Grunnvannspotensialet vurderes som
begrenset, med kun mulighet for små grunnvannsuttak.
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6.7.1 Virkninger i anleggsfasen
Tiltaket vil berøre store jordbruksarealer i anleggsfasen gjennom midlertidig beslag i anleggsbeltet.
Jordbruksarealene vil i disse områdene ikke kunne nyttes til jordbruksproduksjon i anleggsperioden.
Matjorda i anleggsområdene forutsettes oppranket og mellomlagret i anleggsbeltet for tilbakeføring
etter anleggsgjennomføring.
Eksisterende jernbane skal være i drift gjennom hele anleggsperioden for ny jernbane. Det vil derfor
bli behov for mellomlagring av matjord i en lengre tidsperiode før eksisterende jernbane kan
tilbakeføres til jordbruksformål.

6.8

Vann og avløp

6.9

Støy og vibrasjoner

Teknisk detaljplan beskriver flere konflikter langs traseen, og hvordan disse skal håndteres. Av de
private avløpsanleggene som er registrert er det ingen som vil bli berørt av nytt dobbeltspor. Private
brønner, som er registrert, overvåkes og måles (vannivåer) før, under og etter anleggsutførelsen.
Private vanningsanlegg og vannledninger som kommer i konflikt med dobbeltsporet løses gjennom
den tekniske planleggingen av tiltaket.

Det er utarbeidet støyberegninger som grunnlag for utarbeidelse av støysonekart (UEH-55-X-10000 til
10014).
Stange kommune har i den gjeldende kommuneplanens arealdel ingen bestemmelser som går på støy
eller vibrasjoner. For innendørs lydforhold legges TEK17 og NS 8175 til grunn. For utendørs lydforhold
legges T-1442 til grunn. Nedenfor gis en oversikt over grenseverdiene for støy i drifts- og
anleggsfasen, samt vibrasjoner i anleggsfasen.
6.9.1 Grenseverdier for støy i driftsfasen
Innendørs lydforhold (TEK17 og NS 8175)
Innendørs støy er ikke vurdert i arbeid med reguleringsplanen, men vil bli utredet i byggeplanfasen.
Byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-6 skal da legges til grunn for vurderingene.
Der beregnet utendørs lydnivå overskrider grenseverdi, kan det være behov for tiltak, enten på
bygningen i form av fasadetiltak eller i form av skjermingstiltak langs ny jernbane.
NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med
grenseverdier i T-1442. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist i Tabell 11.
Tabell 11: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175:” Lydforhold i bygninger”. Høyeste grenseverdi for
innendørs A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder, lydklasse C. Alle tall
er A-veid lydnivå i dB re 20 μPa.

Type område
I oppholds- og soverom fra
utendørs kilder
I soverom fra utendørs kilder

Målestørrelse
LpA,ekv,24t [dBA]

Krav
30

LpA,maks* [dBA]

45

121

Utendørs lydforhold (T1442)
Norske planretningsretningslinjer for støy foreligger som rundskriv T-1442/2016 fra
Miljøverndepartementet (T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2016).
Ved etablering av ny jernbane er anbefalte støygrenser som vist i Tabell 12. Normalt er kravet til
støyindikator Lden dimensjonerende for tiltak langs jernbaner med stor trafikk.
Tabell 12: Utdrag fra T-1442/2016, anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging
av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende
lydtrykknivå.

Kilde

Bane

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål
Lden 58 dB

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07
L5AF 70 dB

1. Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med støyfølsomt bruksformål gjelder i den
beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
2. Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden for
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller
terrassegulv.
6.9.2 Beregning og vurdering av utendørs støynivå
Det vises til vedlagte støysonekart: UEH-55-X-1000 – UEH-55-X-10014.
Det er beregnet støynivå på bakkeplan (1,5 meter over terreng) og på alle fasader i alle etasjer for alle
bygninger med støyfølsomt bruksformål.
En oppsummering av antall bygninger med støy over grenseverdi er gitt i tabellen under.
Tabell 13: Antall bygninger med støyfølsomt bruksformål med støy over grenseverdi (Lden >58 dB).

Støynivå

58 - 63 dB
63 – 68 dB
68 – 73 dB
Over 73 dB
Totalt antall bygninger med
støynivå over grenseverdi

Dagens jernbane,
trafikktall for 2018
178
96
44
2
320

Nytt dobbeltspor,
trafikktall for 2050
84
32
3
0
119

Med dagens jernbane har 320 bygninger kategorisert som støyfølsomt bruksformål (boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager) støynivå over grenseverdi. Med nytt
dobbeltspor reduseres antall bygninger til 119. Dette er en betraktelig reduksjon i antall bygninger og
en stor reduksjon av hvor mange bygninger som ligger over 63 dB.
For å redusere utendørs støynivå er det foreslått tiltak som støyvoller og støyskjermer langs banen.
Hvilke tiltak som er foreslått og hvor disse er planlagt vises i støykartene som ligger vedlagt og kap.
5.14.
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6.9.3 Beregning og vurdering av innendørs lydnivå
119 bygninger med støyfølsomt bruksformål har beregnet støynivå over utendørs grenseverdi. Disse
bygningene skal vurderes for lokale tiltak for å sikre at krav til innendørs lydnivå er tilfredsstilt når nytt
dobbeltspor er i drift.
6.9.4 Vibrasjoner og strukturstøy
For Sørli-Åkersvika er det ikke ventet overskridelse av grenseverdi for strukturstøy. Antall boliger med
antatt vibrasjoner er beregnet til 41 uten tiltak. I reguleringsplanen er det kun en bolig som ligger
nærmere enn 20 meter fra ny bane, mens de fleste boligene langs strekningen ligger 30 meter eller
mer fra ny bane. Ellers på strekningen vil avstanden fra banen til boliger være så stor at tiltak ikke er
nødvendig.
Ballastmatter med høy stivhet bør vurderes som tiltak gjennom Stange sentrum for å redusere
vibrasjoner.
6.9.5 Grenseverdier for støy i anleggsfasen
Miljøverndepartementets T 1442/2016 oppgir grenseverdier for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet. Grensene gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker, for lengre
driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 14 med verdiene vist i Tabell 15.
Tabell 14: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. For lengre driftstid enn 6 uker
skjerpes grensene for dag og kveld. Grensene gjelder frittfelt ekvivalent lydtrykknivå utenfor rom med støyfølsom
bruk.

Bygningstype

Dag
(07-19)
LpAeq12h

Boliger, fritidsboliger,
sykehus,
pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

65 dB

Kveld (19-23)
LpAeq4h
Søn- / helligdag
(0723)
LpAeq16h
60 dB

Natt (23-07)
LpAeq8h

45 dB

60 dB i brukstid

Tabell 15: Korreksjon av grenseverdiene for dag og kveld som følge av anleggsperiodens eller driftsfasens
lengde.

Anleggsperiodens eller driftsfasens
varighet
Fra 0 til og med 6 uker
Fra 7 uker til og med 6 måneder
Mer enn 6 måneder

Grenseverdiene for dag og kveld
i Tabell 4 skjerpes med:
0 dB
3 dB
5 dB

Arbeider om natten bør ikke forekomme. Ved arbeid i nattperioden bør maksimalt lydnivå ikke
overskride ekvivalentnivå med mer enn 15 dB, det vil si 45 + 15 = 60 dBA. I tillegg bør støygrensene
skjerpes med 5 dB dersom arbeidene har karakteristiske trekk av impulslyd eller rentoner. Som
hovedregel skal grenseverdier for utendørs lydnivå benyttes. Ved arbeid i samme bygningskropp eller
der høyt utendørsnivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak, gjelder grensene i Tabell 16 innendørs.
Disse korrigeres ikke for langvarige arbeider.
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Tabell 16: Anbefalte støygrenser innendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent
lydtrykknivå i rom med støyfølsom bruk.

Bygningstype

Dag
(07-19)
LpAeq12h

Boliger, fritidsboliger,
sykehus,
pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

40 dB

Kveld (19-23)
LpAeq4h
Søn- / helligdag
(07-23)
LpAeq16h
35 dB

Natt (23-07)
LpAeq8h

30 dB

45 dB i brukstid

Svært støyende arbeid som spunting, pigging og sprengning i nærføring av boliger bør varsles til
berørte i forkant av oppstart. Vibrasjoner som følge av massetransport, sprengninger og annen
transport bør vurderes under anlegget. Ved komprimering bør man ved bruk av tungt vibrasjonsutstyr
ta hensyn til rystelsesskader som kan oppstå på bygninger i nærheten.
6.9.6 Støy i anleggsfasen
Støy i anleggsfasen vil i hovedsak være relatert til bygging av spor og anleggsveger i dagsonene.
Riggområder, massehåndteringsområder og knuseverk vil lokalt kunne gi støy til omgivelsene, og
plassering må velges slik at de negative konsekvensene blir minst mulig.
Boliger, helse- og pleieinstitusjoner, barnehager og skoler er mest sårbare for støy. Anleggsarbeid
med spesielt høye støynivåer kan også medføre behov for støytiltak for arbeidsplasser.
Før bygging skal det gjennomføres støyberegninger som gir prognoser for støy i anleggstiden.
Faseplaner og beskrivelse av anleggsgjennomføringen vil sammen med prognosene gi informasjon
om tiltaksbehov og konkrete støygrenser. For spesielt langvarige og støyende arbeider kan det være
aktuelt å gjennomføre målinger av støy.
Bygging av spor og stasjoner
Arbeidet innebærer tilkjøring av masser og utstyr, fjerning av fjell og sprengmasser spesielt i
skjæringer (boring, sprengning, spunting/pæling, pigging), luftoverført støy fra arbeidet vil naturlig
følge traseen og anleggsvegene der transporten foregår.
Bygging av stasjoner vil være støymessig utfordrende, spesielt når det etableres åpne byggegroper i
liten avstand fra bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Arbeidet inkluderer gjerne støyende
aktiviteter som sprengning og spunting og pågår på samme sted i lengre tid enn ved øvrig sporarbeid.
Bygging av kulverter
Sprengning kan gi høye lydnivåer og/eller rystelser i hele anleggsperioden. Innføring av gode
varslingsrutiner og forbud mot sprengning om natten vil redusere negative konsekvenser av spesielt
sprengningsarbeid.
6.9.7 Vibrasjoner i anleggsfasen
Grenseverdiene for vibrasjoner og rystelser fra tungtrafikk og fra bygg- og anleggsvirksomhet er gitt i
norsk standard NS 8141 Her er det oppgitt ulike grenseverdier som gjelder for ulike typer bygg.
Grenseverdien er avhengig av byggets type og utforming, hovedmaterialer i konstruksjonen, tilstanden
på byggverket og det er avhengig av hva som skaper vibrasjonene. I ytterste konsekvens vil en
ømtålig bygning (for eksempel enkelte verneverdige bygninger) ha en grenseverdi på 6,3 mm/s.
Verneverdige bygninger bør i bygg- og anleggsfasen overvåkes kontinuerlig for å sikre at
anleggsarbeid ikke er med på å gi vibrasjoner over grenseverdien til bygningene. Dette er viktig for å
kunne forhindre eventuelle skader på byggverk.
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6.10 Trafikkforhold

Planen legger opp til få endringer i vegsystemene som vil gi virkninger for trafikkforholdene, med
unntak av stengingen av Karl Johan og mulig nytt krysningspunkt i Stange sentrum. I fremtidig
situasjon blir ikke vegen Karl Johan en gjennomgående kommunal veg. Vegen videreføres fram til
eiendommer ved Titerud, men videre nordover i retning Ottestad saneres vegen og reetableres til
landbruksarealer.
Det finnes ingen trafikktelling for Karl Johan, men trafikken er beskrevet til å være liten, men med en
viss betydning for landbruket. Stengingen av Karl Johan vil medføre at en del landbrukstrafikk som
tidligere har benyttet vegen, vil måtte kjøre på fv.222 Stangevegen i stedet.

6.11 Klimagassutslipp

6.11.1 Klimagassbudsjett
Det er i detaljplanfasen utarbeidet et klimabudsjett som estimerer utslipp fra bygging av anlegget.
Klimabudsjettet er utarbeidet i henhold til Bane NORs veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett, med
underliggende rammeverk og standarder. Budsjettet er satt opp basert på mengder per 22.03.2019.
Totale klimagassutslipp for prosjektet, eksklusive utslipp knyttet til drenering av dyrka myrareal, er
beregnet til 94 630 tonn CO2-ekvivalenter i prosjektets levetid som er satt til 60 år. Klimagassutslipp
knyttet til dyrkede myr- og torvarealer er beregnet til å være 26 250 tonn CO2-ekvivalenter.
Klimagassbudsjettet er delt inn i materialer, utbygging og drift- og vedlikehold. Av disse er materialer
den utpreget viktigste av livsløpsfasene med tanke på total miljøpåvirkning, da den utgjør 51% av de
totale utslippene for prosjektet. Av innsatsfaktorene står betong, pukk/grus og stål for henholdsvis
30%, 24 % og 24% av klimagassutslippene i materialregnskapet. Utbygging står for 30% av de totale
utslippene for prosjektet, mens drift og vedlikehold i 60 år utgjør 19% av de totale utslippene.
6.11.2 Utslipp til vann, grunn og luft
Ved anleggsgjennomføring vil risiko for utslipp til vann, grunn og luft i hovedsak være tilknyttet boring,
sprengning, pigging, graving, mellomlagring og transport av stein og masser, samt utslipp fra
anleggsmaskiner og trafikk tilknyttet anleggsområdet. Det er laget en tiltaksplan som tar for seg
håndtering av forurensede masser, samt syredannende berg- og løsmasser på strekningen SørliÅkersvika. Tiltaksplanen vil oppdateres fortløpende ved behov, og tar blant annet for seg risiko for
helse- og spredning i forbindelse med håndtering av slike masser. Det gjøres oppmerksom på at
denne tiltaksplanen tar for seg håndtering av forurensede masser, dette inkluderer ikke håndtering av
rene masser, jordbruksjord/matjord eller jord fra områder med fremmede arter. Beskrivelsen av
håndtering av rene masser omfattes kun av mulige disponeringsløsninger, og beskriver ikke hvordan
rene masser/jordbruksjord/matjord skal mellomlagres for at jordstukturen skal opprettholdes best mulig
og at jorden ikke forringes. Håndtering av infisert jord (jord med frø eller levedyktige plantedeler fra
fremmede arter), eller jordbruksjord med uønskede mikroorganismer (f.eks.
parasitter/nematoder/virus), omfattes ikke av tiltaksplan for forurenset grunn. Ved graving og
mellomlagring av jordbruksjord/matjord og/eller jord i områder med fremmede arter må særskilte tiltak
iverksettes for å ivareta dette. Håndtering av rene masser, matjord og jord fra områder med fremmede
arter håndteres av miljøoppfølgingsplanen (UEH-55-Q-25029) og er i tillegg gitt egne bestemmelser
for.
Støving på anleggsområdet vil kunne forekomme ved både boring, sprengning, pigging, graving,
mellomlagring og transport av stein og tørre masser. Ved boring, sprengning, pigging, opplasting og
forflytning av svarte leirskifre vil det kunne genereres mye fint støv. Ved grunnarbeider, spesielt ved
påtreff av alunskifer, må det tas spesielle forholdsregler. Det vil også kunne forekomme støving ved
kjøring på anleggsområdet, så vel som til og fra anleggsområdet. Ved kjøring på og fra
anleggsområdet må det i tillegg tilsees at bildekkene ikke er tilgriset med eventuelt forurensede
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masser eller jordbruksjord, før kjøretøyet forlater anlegget. Tiltak bør iverksettes ved behov for å
minimere støving på og fra anleggsområdet.
Dersom det blir kontakt mellom vann og forurensede masser i byggegropen vil dette kunne føre til
spredning av forurensning. Det kan bli stående vann i byggegropen ved graving under
grunnvannsstand eller ved kraftig nedbør. Eventuell utlekking fra masser kan også forekomme ved
mellomlagring og transport av våte masser. Ved stående vann i byggegrop, eller mellomlagring og
transport av våte masser må tiltak iverksettes for å forhindre spredning av forurensning fra
gravegropen til omkringliggende områder, se tiltaksplanen. Ved graving i områder med syredannende
berg/masser må det tas spesielle forhåndsregler i forbindelse med potensiell utlekking fra massene.
Eventuell vannhåndtering kan inkludere pumping av vann til sedimentasjonsbasseng med
vannrensing og reinfiltrering i grunnen, se tiltaksplanen.
Ved graving i nærheten av Åkersvika eller andre resipienter må særskilte tiltak iverksettes for å
forhindre at vannet i nærliggende resipient forringes.
Det vil i tillegg foreligge en risiko for utslipp fra anleggsmaskiner under tiltaksgjennomføringer, spesielt
i forbindelse med påfylling av drivstoff. Det bør være tilgang på oljeabsorbenter på anleggsområdet til
enhver tid. Eksos fra kjøretøy på området vil også bidra til forurensning av luften lokalt på området.

6.12 Grunnerverv

Eiendommer berøres i ulik grad av tiltaket: direkte fysisk eller som tilgrensende nabo. En del
eiendommer blir direkte berørt ved at bygninger fysisk berøres og for andre eiendommer ansees den
samlede belastningen i anleggsperioden og ved drift av banen så stor at de er foreslått innløst i sin
helhet.
I tillegg til dette vil mange eiendommer bli berørt med grunnerverv av deler av eiendommen og med
berøring av f.eks. vanningsanlegg og annen teknisk infrastruktur osv.
Tabell 17: Eiendommer med bygninger som vil bli innløst

Eiendom
Tallbergroa 38
Tallberroa 41
Jernbanegata 214
Navneberget 101
Navneberget 105
Navneberget 107
Georg Fjelds veg 45/47
Georg Fjelds veg 43
Georg Fjelds veg 77
Georg Fjelds veg 79
Georg Fjelds veg 85
Kongsvegen 69
Kongsvegen 71
Stangevegen 1065
Stangevegen 1061
Stangevegen 1053
61/1 Nesten
Karl Johan 214 Ottestad stasjon
Nystua gnr/bnr 35/19

Omfang
alle bygninger
alle bygninger
kårboligen på Grøtholm
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
3 bygninger (inkl. låven)
alle bygninger
3 bygninger
3 bygninger
Garasje
enebolig med garasje
enebolig med garasje
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
gammelt landbruksbygg
3 bygninger
alle bygninger
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Gubberudvegen 80
Gubberudvegen 82
Gubberudvegen 86
Emil Nordbys veg 5
Emil Nordbys veg 7
Emil Nordbys veg 9
Emil Nordbys veg 10 a og b
Emil Nordbys veg 11
Skolevegen 26
Skolevegen 28
Skolevegen 30 a og b
Sandvikavegen 6
Sandvikavegen 8

alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger – tomannsbolig på en tomt
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger
alle bygninger tomannsbolig på to tomter
alle bygninger
alle bygninger

6.13 Andre virkninger

6.13.1 Sidespor Barilla
Som en virkning av utbyggingen av dobbeltspor Sørli – Åkervika mister fabrikken Barilla sitt sidespor.
Teknisk sett vil det være mulig å knyttes sidesporet på ny bane, men det krever ny fylling i Åkersvika,
og vil dermed beslaglegge mer areal i Åkersvika naturreservat. I tillegg vil dagens spor måtte løftes,
noe som vil medføre større arealbeslag og behov for å innløse flere bygninger.
6.13.2 Virkninger for private adkomster
Utbyggingen vil medføre omlegging av flere private adkomster.
6.13.3 Virkninger for regulert kryssing Heggelund
I gjeldende reguleringsplan for Navneberget og Stange idrettspark (planID 048) vedtatt 16.06.1993 er
det regulert en vegkryssing sør for Stange sentrum ved Heggelund.
Foreliggende reguleringsplan tar ikke inn denne vegkryssingen, men regulerer inn en ny vegkryssing
under banen ved Østre Volla, sør for idrettsparken.
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6.14 Massehåndteringsområde Nesten/Skjerden

Figur 84: Skjerden Østre med dagens jernbane fremst i bildet. Massehåndteringsområdet skimtes i bakgrunn av
gården. (Foto Anette Blomli Rudi.)

6.14.1 Landskapsbilde
Et massehåndteringsområde ved Nesten/Skjerden innebærer en oppfylling som arronderes, i et
tilsvarende relieff som jordbrukslandskapets eksisterende terrengformasjoner. Slik samsvarer
formingsprinsippet for det foreslåtte, oppfylte terrenget med omkringliggende situasjon. Det blågrønne
systemet opprettholdes og terrengformen ivaretar en logisk håndtering av overflatevann.
Utformingen av tiltaket innebærer at vegetasjon i deler av området erstattes med dyrka mark på nytt
terreng. Virkningen av vegetasjonen blir i stor grad ivaretatt ved at myra og det volumskapende
grøntdraget opprettholdes. På denne måten videreføres den overordnede landskapskarakteren, en
buktende landoverflate, med åpne jordbruksområder som er brutt opp av felter med høy og variert
vegetasjon.
6.14.2 Nærmiljø og friluftsliv, herunder barn og unge
Det potensielle massehåndteringsområdet er i dag skogsområde og våtmark med variasjon i
vegetasjonsdekket og skogsbestand. Området er noe preget av beite. Deler av området er drenert ut
og avskoget. I utkanten av området ligger det ett mindre bygg, tidligere husmannsplass under Nesten.
Det er ferdselsårer i området, men disse er ikke registrert å være av vesentlig betydning for friluftsliv
og rekreasjon. Området har likevel en viss betydning fordi det ligger i god sammenheng med
omkringliggende stier/turveger, rekreasjonsområder og -muligheter. I tillegg er skogsbestand og
våtmark sjeldent i Stange vestbygd, og har kvaliteter som kan være spesielt attraktive for enkelte
brukergrupper.
6.14.3 Naturmangfold
I lokal målestokk er massehåndteringsområdet et større skog- og myrområde som består av
hogstflater, tilplantet og gjengrodd beitemark, yngre barblandingsskog, blandingsskog og noe ren
lauvskog (både yngre og noe eldre skog) samt gjengroende, grøftet fattig og intermediær myr og
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sumpskog. En liten del av myrområdet i nordre del kan betegnes som delvis intakt, men også her er
det store grøfter i kanten av myra. Som naturtype har den lokal verdi. Myra vil bli helt gjenfylt og mister
sin verdi.
For pattedyr og fugl er slike større skogområder i et ellers storskala åpent kulturlandskap viktige.
Særlig gjelder dette arter som lever i områder med veksling mellom skog, myr og kulturlandskap. Det
er ikke påvist rødlistearter eller arter som er truet lokalt. Den lokalt viktige funksjonen området har som
hekke- og yngleområde vil gå tapt. Det planlegges et blågrønt drag som går sør-nord gjennom
området, i tilknytning til eksisterende grøftet myr og sumpskog. Vegetasjonsbeltet blir viktig som
landskapsøkologisk korridor, i og med at det er forbindelse ut både mot øst og vest i søndre del.
Samtidig blir det særlig viktig å beholde det smale vegetasjonsbeltet nord for fangdammen, for å sikre
forbindelse også mot nord og Brenneribekken. Slik kan grøntstrukturene i området fungere som
spredningskorridorer og lokale vandringsveger for småvilt og hjortevilt.
Fangdammen som planlegges nord for massehåndteringsområdet (langs det blågrønne draget mot
Brenneribekken) kan bli et lokalt viktig våtmarksområde dersom den utformes med henblikk på det.
Det innebærer slakt skrånende sider, økt areal (utnytte hele skogområdet i nordøst) og anleggelse av
små øyer hvor vannfugl kan hekke.
Virkninger i anleggsfasen
Flere fremmede arter i høye risikogrupper (hagelupin, kanadagullris og rødhyll) er påvist i sørøstre del
av området (omkring et gammelt bruk). Her er det viktig at dagens jordmasser blir håndtert slik at
spredning av artene unngås. Rødhyll finnes også spredt på hogstflater ellers i
massehåndteringsområdet.
6.14.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området som er avsatt til
massehåndteringsområde. Arealet for selve massehåndteringsområdet er et myr- og
sumpskogsområde som er bevart tett på gårdstunene. Denne landskapsformen er omtalt i
konsekvensutredningen for kommunedelplanen for Dovrebanen som et autentisk landskapstrekk som
representerer området.
Tiltaket vil få nærvirkning på kulturmiljøene Spangberg (gnr/bnr 62/1), Nesten, Fokholgutua og Nyhus.
Alle disse kulturmiljøene er gårdsmiljø med flere SEFRAK-registrerte bygninger med høy alder.
Kulturmiljøet ved gården Fokhol inneholder også et automatisk fredet kulturminne (ID 43298).
Husmannsplassen under Nesten vil bli liggende innenfor avsatt areal for massehåndteringsområdet.
Bygningene er merket som ruin ifølge SEFRAK-registeret, men de er tydelig synlige på ortofoto i
Askeladden-databasen. Østre Skjerden (gnr/bnr 51/1) er et gårdsmiljø nord for tiltaket. Her er det
snakk om fjernvirkning, da avstanden er noe lengre enn for de øvrige kulturmiljøene. Det er vurdert at
det er et visst potensiale for nye hittil ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor
massehåndteringsområdet og tilhørende anleggsveger.
Tabell 18: Tabell som viser registrerte kulturmiljø ved massehåndteringsområdet Nesten/Skjerden.

Kulturmiljø
Spangberg
Gnr. 62/1

Beskrivelse
Gårdsmiljø med et rødt SEFRAK-registrert stabbur datert eldre
enn 1850 (vernet etter kulturminnelovens § 25), samt fire
driftsbygninger og bolig SEFRAK-registrert med datering andre
halvdel av 1800-tallet.
Tunet er et helhetlig kulturmiljø, og er representativt for området,
og inneholder bygninger med arkitekturhistorisk betydning. Miljøet
har lokalhistorisk stor kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdi.
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Nesten
Gnr. 61/1

Fokholgutua
Gnr. 63/1

Nyhus
Gnr. 63/1, 51/6

Østre Skjerden
Gnr. 51/1

Gårdsmiljø. Husmannsplass med to bygg registrert som ruin i
Askeladden-databasen, men er tydelig synlige på ortofoto.
Husmannsplasser er et av fokusområdene for regional
kulturminneforvaltning. De er uanselige, men innehar stor
lokalhistorisk kunnskapsverdi. I og med at tilstanden til dette
kulturmiljøet er såpass usikker er det gitt liten verdi.
Gårdsmiljø med fire SEFRAK-registrerte bygninger datert andre
halvdel av 1800-tallet. Her er også et automatisk fredet
gravminne (ID 43298). Tunet har lang brukskontinuitet og
inneholder bygninger med arkitekturhistorisk betydning. Det er
bygget en del nyere bygg innenfor tunområdet, og lesbarheten er
derfor noe forringet.
Miljøet har lokalhistorisk kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdi.
Gårdsmiljø. Nyhus er en klynge med små bolighus og noen
uthus. I alt er det fire SEFRAK-registrerte bygninger, der ett er
datert eldre enn 1850 (vernet etter kulturminnelovens § 25), og
resterende i andre halvdel av 1800-tallet. Miljøet virker å ha
bevart sin kontekst, samt lesbarhet i landskapet. Det inneholder
bygninger med arkitekturhistorisk betydning.
Miljøet har lokalhistorisk stor kunnskaps-, bruks- og
opplevelsesverdi.
Gårdsmiljø med syv SEFRAK-registrerte bygninger, bolighuset
har datering eldre enn 1850 (vernet etter kulturminnelovens § 25),
mens de øvrige er datert andre halvdel av 1800-tallet.
Kulturmiljøet er godt lesbart, og har bevart sin opprinnelige
kontekst. Det har lokalkulturhistorisk betydning, og er et helhetlig
bygningsmiljø med bygninger med arkitekturhistorisk betydning.

Å fylle opp det aktuelle området vil medføre at konteksten til den historiske bebyggelsen og det
eksisterende kulturlandskapet vil bli forringet. Dette vil særlig få negativ innvirkning på kulturmiljøet på
Spangberg som i dag ligger tett på området.
6.14.5 Naturressurser
Området består i dag av en kombinasjon av skog- og myrområder. Området er i stor grad grøftet, og
nyttes i skogbruksproduksjon. I følge AR5 kart består området av skog av middels og høg bonitet.
Det er i dag ikke jordbruksarealer innenfor området, med deler av området har trolig bestått av
beitemark som i dag er gjengrodd. Området er definert som dyrkbar jord, men ordinær nydyrking er
trolig lite aktuelt på grunn av vanskelige dreneringsforhold.
Bruk av området som masseutfyllingsområde, vil føre til gjenfylling av skogsarealer av middels og høg
bonitet, samt dyrkbar jord. Det er i midlertid en forutsetning i planen at deler av området skal får
etterbruk som jordbruksareal ved tilførsel av matjord fra ny sportrasé. Ved plassering av finere masser
som topplag vil resterende areal på sikt bli skogdekket, og kunne fungere som skogbruksareal.
6.14.6 Klimagassutslipp
Planen for å etablere nytt jordbruksland i området Nesten/Skjerden går ut på å fylle masser på dagens
overflate uten å grave ut eller drenere myra på forhånd. Denne løsningen medfører derfor ikke
oppgraving eller drenering av eksisterende myrmasser. Dette tilsier at virkningen på klimagassutslipp
vil være begrenset. Det er imidlertid ikke vurdert metanutslipp som følge av press på myra. Dette
forutsetter at grunnboringene som skal gjennomføres, viser at massene er tilstrekkelig stabile for
formålet.
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6.15 Knutepunkt Stange

Figur 85: Oversiktsbilde av ny Stange stasjon fra nordvest. Illustrasjon av mulig utforming.

6.15.1 Landskapsbilde
Nytt dobbeltspor følger eksisterende trasé gjennom Stange sentrum. Tiltaket innebærer
støyskjermingstiltak og breddeutvidelse av sporområdet, som sammen øker den visuelle
barriereeffekten i forhold til dagens situasjon. På den annen side avveies det negative opp mot en
stedstilpasset oppgradering og utvikling av stasjonsområdet
Jernbaneanlegget, som ligger på lav fylling, skaper en visuell barriere mellom øst- og vestsiden av
Stange sentrum. I tillegg ligger støyskjermingen omkring 1,4 meter over plattformens nivå.
6.15.2 Nærmiljø og friluftsliv, herunder barn og unge
For Stange stasjon vil det bli bedre tilgjengelighet mellom øst- og vestsiden av Stange sentrum med
forbedret undergang under stasjonsområdet. Dette vil ha stor betydning for barn og unge.
Da nytt spor blir lagt tilnærmet på dagens spor, vil inngrep i grøntområder som benyttes til lek/ aktivitet
og opphold være marginale for området Stange sentrum.
Virkninger i anleggsfasen
Nærmiljøet vil i perioder være utsatt for betydelig belastning i form av støy, støv, transport og stedvis
redusert tilgjengelighet. Det vil da være redusert framkommelighet for skoleungdom ved Stange
stasjon.
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6.15.3 Naturmangfold
Det er ikke registrert viktige lokaliteter for naturmangfold i tilknytning til stasjonsområdet i Stange.
Virkninger i anleggsfasen
En rekke fremmede arter i høye risikogrupper (kanadagullris, rødhyll, kjempespringfrø,
sandskrinneblom, svensk skrinneblom, ugrasmjølke, stankkarse og blåhegg) er funnet på eller i
umiddelbar nærhet til stasjonsområdet. Dette er ett av fire områder langs traseen i Stange hvor det må
være ekstra fokus på massehåndtering for å unngå spredning av fremmede arter.
6.15.4 Trafikkforhold
Gang- og sykkeltrafikk
En ny rampe opp fra undergangen på østsiden med retning mot skoler, idrettsanlegg og nye
boligområder vil åpne opp og gjøre kryssingen av jernbanen mer attraktiv og bedre tilpasset gående
og syklende enn dagens undergang.
Sykkelstativene bør plasseres så nær ramper, trapper eller plattform som mulig, slik at byttet mellom
sykkel og tog skal skje på en mest mulig effektiv måte.
Viktige krysningspunkter av jernbanen for gang- og sykkeltrafikantene i Stange sentrum er
Jernbanegata med separat gang-/sykkelveg langs fv.222 under dagens jernbane, gang-/sykkelveg
gjennom dagens stasjonsområde i forlengelse Kristian Fjelds gate, og kulvert sør for idrettsbanene
ved Volla. Alle tre kryssingene er viktige for sykkel og gange og alle tre kryssingene er regulert inn.
Sammenhengen mellom skole og idrettsanlegg og sentrum og omkringliggende boligområder blir
særlig viktig å bygge opp under. Undergangen ved Kristian Fjelds gate blir den viktigste, siden den
forbinder skole og sentrum og del av stasjonsanlegget med tilgang til midtplattform.
Trafikkanalyse
Ny vegforbindelse ved Østre Volla gir en viss omfordeling av trafikken.
Analysen er gjennomført som manuelle vurderinger basert på faglig skjønn og erfaringer.
Rent metodisk er det:
•
•
•
•
•

Tatt utgangspunkt i dagens trafikk iht. Statens vegvesen sine oppdaterte ÅDT-tall
(årsdøgntrafikk pr. 05.10.2018)
Trafikken er omfordelt etter hvordan antatte målpunkt får endrede reiselengder med
forskjellige nye vegforbindelser.
Det er ikke lagt inn forutsetning om at Jernbanegata stenges for ordinær trafikk.
Det er antatt at villigheten til å kjøre mye lengre enn i dag er begrenset så lenge spesielle
gateavsnitt ikke stenges.
Det er basert på erfaring og de faktiske trafikktallene regnet med at langt den største delen av
trafikken har destinasjon i og rundt Stange sentrum. Det er med andre ord antatt at
gjennomgangstrafikken er lav. Det er helt normalt og i tråd med det man finner i andre
tettsteder.
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Trafikken på østsiden til og fra knutepunktet er vist prinsipielt med et spenn mellom 300 og 700 i
hverdagsdøgntrafikk, avhengig av hvor mange parkeringsplasser man etter hvert bygger. Det indikerer
også at i det totale trafikkbildet representerer biltrafikk til og fra stasjonen en ganske liten andel. Det er
ikke en uvanlig situasjon i mindre stasjonsbyer. Erfaringen viser selv om potensialet for økt antall
togpassasjerer er stort med et forbedret togtilbud, vil mengdene likevel være underordnet den lokale
trafikken til og fra tettstedet.
Trafikk til idrettsanlegg i
helgene er ikke vurdert
spesielt. Det må normalt
påregnes en viss trafikkvekst,
men samtidig er det et
betydelig fokus på å redusere
biltrafikken. Det er derfor ikke
vist trafikktall ut over dagens
trafikknivå.
En evt. ny forbindelse ved
Østre Volla forventes få ÅDT
ca. 1000.
Strekningen Storgata Jernbanegata forventes å
reduseres, litt forskjellig
avhengig av gatesnitt. Ny
ÅDT blir ca. 7900 i nord og
ca. 4300 i sør ved Kristian
Fjelds gate.
Kristian Fjelds gate
forventes å øke med ÅDT
ca. 600 til ca. 2100.

Figur 86: Nye tall for ÅDT ved etablering av vegkryssing ved Østre Volla

Parkering av bil
Kapasiteten på innfartsparkeringen foreslås økt fra dagens 144 plasser til ca. 200 plasser. I tillegg er
det regulert inn område (SPP2) til en ytterligere økning hvis behov senere. Bane NORs
parkeringsstrategi har som anbefaling å øke innfartsparkeringen på Stange mens man opprettholder
eller reduserer kapasiteten i Hamar. Parkeringsstrategien viser til at de aller fleste som i dag benytter
seg av denne parkeringen bor lenger unna Stange stasjon enn 5 km. Med kortere reisetid og
avganger hver halvtime kan man anta at passasjertallet vil øke, og derfor også legge til rette for en
økning gjennom å utvide parkeringskapasiteten.
Jernbanebru/vegkryssing ved Østre Volla
Ny vegkryssing ved Østre Volla gir mulighet for god utforming av funksjonene rundt stasjonen på
østsiden av sporene. Myke trafikanter er prioritert slik at det blir et godt knutepunkt. Eiendommene
langs Jernbanegata blir mer utsatt ved at det blir mer biltrafikk og støy i området.
Ny kryssing for bil og gang- og sykkel i Østre Volla ivaretar en sentral kobling mellom boligområder på
vestsiden av spor og nye boligområder, idrettsanlegg og skoler på østsiden av sporene.
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6.16 Alternativ 2 - Sandvikavegen

I dette kapittelet omtales de temaer som får en annen konsekvens ved at Sandvikavegen legges
under jernbanen, istedenfor på bru over jernbanen.
6.16.1 Landskapsbilde
Ved å legge Sandvikavegen under det nye dobbeltsporet ved Åkersvika unngås høye tilløpsfyllinger,
som ellers er påkrevd for vegkryssing over spor og kontaktledningsnett. Denne veiløsningen danner
derfor en mindre visuell barriere mot Åkersvika, og terrengformingen gir også et mindre brudd med
den overordnede landformen. Løsningen med driftsveg i vest tillater en bedre terrengtilpasning enn
driftsveg i øst på grunn av østalternativets nærhet til reservatgrensen.
6.16.2 Naturmangfold
Alternativ 2 gir betydelig mindre negativ påvirkning på viktige naturverdier i området enn alternativ 1.
Med veg under jernbanen vil inngrep kunne unngås i det åpne kalkberget og kalkskogen på
Tokstadberget (middels til stor verdi, med forekomst av flere rødlistearter). Samtidig kan man med
dette alternativet unngå midlertidige skader i Åkersvika naturreservat, slik man vil få med bygging av
støttemuren mot Tokstadvika i alternativ 1. Alternativ 2 vil også gi mindre forstyrrelser for fugl som
oppholder seg i verneområdet.
6.16.3 Kulturminner og kulturmiljø
Virkninger for kulturminner og kulturmiljø er likt i begge alternativene.
6.16.4 Naturressurser
Alternativet med Sandvikavegen under jernbanen er ventet å ville gi noe mindre beslag av
jordbruksarealer (ca. 2-3 dekar) på grunn av mindre behov for fyllinger. Alternativet vurderes å gi de
samme arronderingsmessige virkninger på jordbruksareal som alternativet med kryssing over
jernbanen.
6.16.5 Flom
Omlagt fv.191 Sandvikavegen fra øst og til lavbrekket under fremtidig bane ligger under
flomsikkerhøyde for 200-årsflom. Tiltak for sikre vegen for 200-årsflom er urealistisk, så det må
aksepteres at vegen flommes over og stenges i disse periodene. Eventuelle tekniske installasjoner
langs vegen må sikres ved en slik hendelse.
6.16.6 Grunnerverv
Dersom alternativ 2 med Sandvikavegen under banen blir valgt, vil det måtte innløses ytterligere en
boligeiendom – Gina Harboes veg 2, gnr/bnr 7/95.
6.16.7 Andre virkninger - Sidespor Barilla
Ved alternativ 2 vil det ikke være teknisk mulig å knytte det eksisterende sidesporet til Barilla på ny
bane siden den nye Sandvikavegen vil måtte senkes tidligere og dagens bru over jernbanen må
fjernes.
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7 Innarbeidede avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak
Kommunedelplan for Sørli – Brumunddal, gjennom Stange har fokus på at det i det videre
planarbeidet skal legges inn avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak både for drifts- og
anleggsfase.
I reguleringsplanen er det regulert inn flere tiltak i plankart og bestemmelser som kan ses på som
avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak i forhold til tiltaket lagt til grunn for
kommunedelplanen.
Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for jordbruk er utredet som en del av
planprosessen. Dette oppsummeres i en egen rapport.
Store deler av eksisterende jernbane foreslås tilbakeført til jordbruksformål. Dette gjelder særlig på
strekninger der eksisterende bane har jordbruksarealer på en eller begge sider, og hvor man ved
tilbakeføring vil oppnå en betydelig arronderingsmessig forbedring for de berørte gårdsbrukene. Til
sammen foreslås tilbakeføring som utgjør ca. 95 dekar av eksisterende bane til jordbruksformål. I
tillegg foreslås oppdyrking av enkelte andre private og offentlige arealer på til sammen ca. 35 dekar,
som vil bidra til å gi bedre arrondering og bedrede driftsforhold i forbindelse med tilbakeføring av
eksisterende bane.
Det foreslås i tillegg at masseutfyllingsområdet ved Nesten/Skjerden benyttes som
kompensasjonsområde gjennom bruk av overskytende matjordmasser fra ny sportrasé til oppdyrking
av nytt jordbruksareal. I planen tas det utgangspunkt i å reetablere ca. 250 dekar nytt areal fulldyrka
jord i Nesten/Skjerden.
Til sammen foreslås etablering av ca. 380 dekar fulldyrka jord som kompensasjonsareal. Gjennom
tilbakeføringstiltak på og ved eksisterende bane, samt etablering av jordbruksarealer ved avslutning av
masseutfyllingsområdet ved Nesten/Skjerden vil tiltaket dermed oppnå høy grad av kompensasjon av
nedbygd jordbruksareal.
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen er det vurdert flere avbøtende og restaurerende tiltak, der
de fleste reguleres inn i denne reguleringsplanen. Dette gjelder blant annet sikring av adkomster,
kryssinger, driftsveger, erstatte og restaurere drenering, vanningsanlegg o.l., samt utforming og
tilbakeføring av sideterreng og anleggsbelter.
Under følger en opplisting av noen av de tiltakene som er regulert inn i plankart og/eller bestemmelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøkulvert ved Ottestad
Miljøkulvert ved Tokstad/Steinerskolen
Støytiltak lang ny bane
Nye landbrukskryssinger
Nye vegkryssinger
Nye faunapassasjer
Tilbakeføring av eksisterende bane til jordbruksareal
Oppdyrking av massehåndteringsområde ved Nesten/Skjerden som erstatning for dyrka areal
som inngår i ny togtrasé
Tilpassing av eksisterende turstier
Utvidet kulvert for å sikre trygg ferdsel for gående og syklende på tvers av stasjonen
Krav til restaurering av landbruksdrenering og vanningsanlegg og teknisk infrastruktur
Krav til fjerning av forurensede masser i fraflyttet togtrase
Bygging av ny kjørbar adkomst til pendlerparkering øst for spor
Bygging av ny adkomst til Kristian Fjelds gate og lukking av avkjørselen fra Ljøstadvegen
Etablering av parkmessig område ved stasjonen og ved Hvervagutua
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•
•
•
•

Omlegging av Brenneribekken med krav til naturhermende utforming for å bevare avrenningen
og biotopen i og langs bekken.
Planen åpner for etablering av rensedam ved Åkersvika for avrenning med naturgitt
forurensing fra syredannende bergarter
Spor i Åkersvika gjennomføres med midlertidig spor som legges vest for dagens spor da dette
gir minst negativ konsekvens for Åkersvika
Krav til anleggsfasen med bl.a. omlegging av gangveger, trafikksikkerhet, sikker skoleveg,
sikre adkomst til dyrka mark, støyskjerming før anleggsstart, reetablering av vegetasjon og
dyrka mark i anleggsbeltet, inngjerding av kulturminner og viktige naturtyper.

8 Risiko og sårbarhet (ROS)

I forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget er det gjennomført en egen risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til krav i plan- og bygningslovens (PBL) § 4-3 (UEH-55-Q25028 ROS-analyse). ROS-analysen ligger vedlagt.
Følgende uønskede hendelser er vurdert som aktuelle i ROS-analysen.
Anleggsfase:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Løsmasseskred
Steinsprang
Endring av grunnvannstand
Spredning av svartelistede arter eller plantesykdommer
Akutt forurensning
Spredning av alunskiferholdige masser
Skader på høyspentledninger i anleggsfase
Trafikkulykker i anleggsfase
Brudd på VA-infrastruktur
Skader på gårds- og næringsmiddelproduksjon

Driftsfase (noen også anleggsfase):
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Flom i Brenneribekken
Overvannsflom
Skog- og lyngbrann
Brann/eksplosjonsfare for nærliggende industri
Ulykker med godstransport
Trafikkulykker i driftsfase
Jernbaneulykker
Personopphold i spor
Manglende fremkommelighet og tilgjengelighet for nødetater
Tilsiktede handlinger mot knutepunkt

Det er gjennom ROS-analysen foreslått tiltak for oppfølging enten i forbindelse med planlegging og
gjennomføring av anleggsvirksomhet, videre oppfølging av tiltakshaver eller tiltak som bør sikres og
innlemmes gjennom planbestemmelser, rekkefølgekrav og hensynssoner i reguleringsplanen.
Følgende tiltak under er foreslått som «skal-krav» og er sikret i reguleringsplanen:
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•

Regulert inn mulighet for å etablere fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng ved Åkersvika. Tiltak gir
mulighet for å gjennomføre skadebegrensende tiltak
for å hindre akutt forurensning.

Tilknyttet hendelse:
5.Akutt forurensning

•

Reguleringsplanen åpner for etablering av ny planfri
kryssing av jernbane i Stangebyen syd.

•

Kryssende høyspent vises som hensynssone H370.
Sonen omfatter eksisterende luftledninger. Innenfor
denne sonen skal alle tiltak – også ikke
søknadspliktige godkjennes av linjeeier. Ledninger
som krysser ny bane må hensyntas eller legges om i
forbindelse med at ny bane anlegges.

Tilknyttet hendelse:
7. Skader på
høyspentledninger i
anleggsfase

•

Hensynssone flom H320_ for omlagt bekk
(Brenneribekken). Hensynssone for 200-års flom +
kllimapåslag.

Tilknyttet hendelse:
11. Flom i Brenneribekken

•

Bestemmelse for å sikre fremkommelighet gjennom
hele anleggsperioden:
Fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående,
syklende og motorisert trafikk skal sikres gjennom
hele anleggsperioden, ev. gjennom alternativ rute.
Alternative ruter må være trafikksikre og tydeliggjøres
gjennom hele anleggsperioden. Det må legges
spesielt vekt på skoleveger med tilhørende snarveger.

Tilknyttet hendelse:
8. Trafikkulykker i anleggsfase
19. Manglende
fremkommelighet for nødetater

Bestemmelse om etablering av nødport i inngjerding til
jernbane.
Nord for Stangebyen i området ved o_SBT3 og
o_SBG3 skal det etableres nødport i sikkerhetsgjerde
for å kunne evakuere tog ved nødsituasjon.
Brannvesen må ha tilgang til området.

Tilknyttet hendelse:
17. Jernbaneulykker

•

Bestemmelse om oppfølging av identifiserte
risikoforhold. Risikoforhold avdekt i ROS-analysen
som omfatter anleggsfasen skal følges opp av
tiltakshaver (Bane NOR).

Tilknyttet hendelse:
Alle hendelser i anleggsfase

•

Bestemmelse om miljøoppfølgingsplan.
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) for
gjennomføring av anleggs- og driftsfase i medhold av
denne reguleringsplanen. Arbeid og tiltak i medhold av
denne reguleringsplan skal gjennomføres i tråd med
miljøoppfølgingsplanen (MOP). Kommunen skal høres
om planen.

•
•

137

Tilknyttet hendelse:
16. Trafikkulykker i driftsfase
19. Manglende
fremkommelighet for nødetater

Tilknyttet hendelse:
4. Spredning av svartelistede
arter eller plantesykdommer
5. Akutt forurensning
6. Spredning av
alunskiferholdige masser
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