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SAMMENDRAG

Nytt dobbeltspor Sørli – Hamar – Brumunddal er utpekt til Bane NORs pilotprosjekt for
kompensasjon av tapt jordbruksareal. I denne planen presenteres forlag til avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak for ivaretakelse av dyrka mark for strekningen Sørli –
Åkersvika. Foreløpige anslag viser at utbyggingen vil medføre omdisponering av ca. 417 dekar
fulldyrka jord.
Arealregnskap
kompensasjon
landbruk SørliÅkersvika

Nytt dobbeltspor
Deponi Nesten/Skjerden
Eksisterende jernbane
Andre arealer
SUM

Fulldyrka jord

417

417

Arealbeslag*
Permanent
Overflatedyrka Innmarksbeite Fulldyrka jord
jord

1

1

29

29

777

777

Mulig oppdyrking
Midlertidig
Overflatedyrka Innmarksbeite Totalt nytt fulldyrka
jord
areal

1

1

56

56

250
95
35
380

* Beregnet arealbeslag er å anse som foreløpig, og endelige tall avhenger av anleggets utforming i fremtidig vedtatt
reguleringsplan.

Tilbakeføring av eksisterende jernbane
Det er lagt føring gjennom retningslinjene for det videre planarbeidet i vedtatt kommunedelplan at
eksisterende bane som hovedregel skal tilbakeføres til jordbruksformål der det er jordbruksfaglig
relevant. Det foreslås tilbakeføring av ca. 84 dekar av eksisterende bane nord for Stange stasjon,
og ca. 11 dekar sør for Stange stasjon, totalt ca. 95 dekar, til jordbruksformål. Tilbakeføring av
eksisterende bane til jordbruksformål bør prioriteres øverst blant kompensasjonstiltakene.
Oppdyrking av andre mindre arealer i tilknytning til eksisterende bane
Det foreslås å ta i bruk og dyrke opp andre mindre områder som særlig vil bidra til å gi bedret
arrondering i forbindelse med tilbakeføring av eksisterende bane. I tillegg er fjerning og
tilbakeføring av enkelte tekniske inngrep, samt infrastruktur som anses overflødig med den nye
situasjonen, og som vil bidra til forbedret arrondering og bedrede driftsforhold, foreslått
gjennomført. Disse foreslåtte tiltakene på privat grunn og offentlig veiareal utgjør ca. 30 dekar nord
for Stange sentrum, og ca. 5 dekar sør for Stange sentrum. Til sammen ca. 35 dekar.
Oppdyrking på massedeponiområder
Det er lagt føring gjennom retningslinjene for det videre planarbeidet i vedtatt kommunedelplan at
dyrkede arealer som omdisponeres om mulig skal kompenseres med etablering av jordbruksland
på permanente massedeponier. I Sørli – Åkersvika-prosjektet er massedeponiområdet ved
Nesten/Skjerden blitt vurdert som aktuelt kompensasjonsområde. Det vurderes som mulig å
kompensere for inntil 250 dekar innenfor Nesten/Skjerden-området. Dersom tilbakeføring og
etablering av jordbruksareal på og ved eksisterende bane gjennomføres i tråd med anbefalingene i
denne planen, er det antatte netto overskudd av fulldyrka jord nord for Stange sentrum beregnet til
ca. 260 dekar. De foreslåtte tiltakene vil dermed i sum gi høy grad av kompensasjon for tapt
jordbruksareal i prosjektet.
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Omlegging av kryssinger, driftsveger og hydrotekniske anlegg
Følgende forhold bør følges opp i gjennomføringen av utbyggingen:
•
•
•

Sikre eiendommene tilgang til arealer på begge sider av ny bane.
Gjenopprette eller på annen måte erstatte drenering, vanningsanlegg og
grunnvannsbrønner som blir berørt av ny jernbane.
Gjennomføre tiltak, slik som drenering, uttrekk o.l., for å hindre at grunnvannstanden
endres ut over ønsket nivå.

Utforming og sluttbehandling av sideterreng og anleggsbelte
For utforming av sideterreng og sluttbehandling av anleggsbeltet anbefales følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimere arealbeslaget av jordbruksareal som følge av skjæringer og fyllinger gjennom å
optimalisere skråningsutslag/hellingsgrad mhp dyrking i forbindelse med istandsetting av
anleggsbelte.
Vurdere støttemurer som tiltak for å redusere bredde på skjæringer.
Vurdere avrunding av skjæringstopp og utslaking av fyllingsfot med helling max. 1:8 ved
tilbakeføring av anleggsbelte på areal utenfor sikkerhetsgjerdet.
I så stor grad som mulig unngå å plassere tekniske bygg og driftsveier på jordbruksarealer,
eller sekundært plasseres på mindre verdifulle arealer med dårligere jordkvalitet,
inneklemte teiger o.l.
Fortrinnsvis legge riggområder utenfor dyrka mark. Dersom det ikke er mulig søkes de lagt
på jord av mindre god kvalitet, inneklemte teiger o.l.
Dersom midlertidige rigg- og anleggsområder berører fulldyrka jord må toppjord fjernes og
mellomlagres på egnet måte, for tilbakeføring og istandsetting etter anleggsgjennomføring.
Vurdere oppfylling av søk o.l. i anleggsbeltet der matjordlaget allerede er tatt av, før
tilbakeføring av matjordlaget.
Søke å anlegge midlertidige anleggsveier der varige driftsveier skal ligge.

Makeskifte
I de tilfellene der løsningene for kryssing av ny jernbane ikke gir effektiv og rasjonell driftsmessig
tilgang til arealene, bør det undersøkes om frivillig makeskifte kan bidra til en helhetlig god løsning.
Oppfølging i videre planlegging
Avklaring av etterbruk til jordbruksformål for utvalgte strekninger av eksisterende bane må
redegjøres for i reguleringsplanen. Det samme gjelder bruk av massedeponiene som fremtidige
jordbruksareal. Fremtidig bruk som jordbruksareal bør vises gjennom arealformål og
bestemmelser. I forbindelse med detaljplanleggingen av anleggsgjennomføringen må det
utarbeides massehåndteringsplaner/oppdyrkingsplaner som viser valg og løsninger for håndtering
av jordressursene. Disse må utarbeides som en del av arbeidet med Miljøoppfølgingsplan (MOP).
Det anbefales å sette i gang kartlegging av hele traséen i 2019 og 2020 med undersøkelse av
tilstand for floghavre og hønsehirse. Dette vil bidra til å klarlegge mulighetene for transport av jord
til kompensasjonsområder på tvers av eiendomsgrenser.
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BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANARBEIDET
Innledning

Nytt dobbeltspor Sørli – Hamar – Brumunddal er utpekt til Bane NORs pilotprosjekt for
kompensasjon av tapt jordbruksareal. Bane NOR skal i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark
og Stange kommune utarbeide en plan for dette – plan for avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak – for strekningen Sørli – Åkersvika.
Som grunnlag for arbeidet med planen ble det i 2018 utarbeidet en mulighetsstudie som på et
overordnet nivå vurderte handlingsrommet for gjennomføring av fysisk kompensasjon av
jordbruksareal i Stange kommune. Ut fra mulighetsstudien vurderes det som fullt ut mulig å
gjennomføre tiltak som kompenserer for tap av jordbruksarealer som følge av utbygging av nytt
dobbeltsporet jernbanetrasé mellom Sørli-Åkersvika.
Tilbakeføring av eksisterende bane til jordbruksformål og oppdyrking på massedeponiområder blir
vurdert som egnede og gjennomførbare kompensasjonsområder. Prosjektet vil ha et overskudd av
tilgjengelige kompensasjonsarealer, sett i forhold til mengden matjord som prosjektet bygger ned.
Det må derfor gjøres en prioritering av hvilke områder som skal anbefales med tanke på
gjennomføring av kompensasjonstiltak.
Arbeidet har resultert i utarbeidelsen av plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende
tiltak for ivaretakelse av dyrka mark (dette dokument). Utfordringer og løsninger er gjennomgått og
diskutert i en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Bane NOR, Fylkesmannens
landbruksavdeling og Stange kommune. Hensikten har vært å fremskaffe et bredt faglig grunnlag
for anbefalingene som presenteres i planen.
Stange kommune og Fylkesmannen er samtidig også henholdsvis planmyndighet og
innsigelsesinstans, og er ikke bundet til resultat, innspill eller anbefalinger som kommer fra denne
gruppen. Arbeidsgruppen har en rådgivende funksjon. Planen er således å anse som et Bane
NOR-dokument, og vil være et faglig grunnlag i arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Sørli-Åkersvika.
Hovedhensikten med planen er å komme med anbefalinger til utforming og gjennomføring av
avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for landbruk. Kompensasjon handler i denne
sammenhengen om å kompensere fysisk for verdier og funksjoner i jordbruksområder som går
tapt, ikke om økonomisk kompensasjon til grunneiere. Fysisk kompensasjon for inngrep handler
derfor om å etablere eller opparbeide nye arealer som i et samfunnsperspektiv kan erstatte den
matproduksjonsfunksjon som de tapte arealene hadde. Det er med andre ord samfunnets samlede
evne til matproduksjon som skal søkes opprettholdt, uavhengig av eiendomsgrenser og
eiendomsforhold.
Tiltakshierarkiet (figur 2-1) skal legges til grunn ved planlegging og vurdering av bruk av
kompensasjon som virkemiddel (ref. Miljøprogram Sørli-Åkersvika UEH 55-Q-25061). Dette betyr
at man først skal vurdere hvordan negativ konsekvens kan unngås, deretter hvordan det eventuelt
kan avbøtes og restaureres, og til slutt kan det vurderes kompensasjonstiltak.
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Figur 2-1. Tiltakshierarkiet som sier at man først skal unngå (høyeste prioritet), deretter
avbøte, så restaurere, og eventuelt som siste utvei (laveste prioritet) kompensere
gjenstående negative konsekvenser (Kilde: Statens vegvesen 2017)
Å unngå inngrep i et verdifullt område innebærer i de fleste tilfellene å flytte traséen til et annet
sted.
Eksempler på avbøtende tiltak kan være:
•
•
•
•

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

Eksempler på restaurerende tiltak kan være:
•
•

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

Eksempler på kompenserende tiltak kan være:
•
•
•

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

Kapitlene nedenfor gir anbefalinger knyttet til avbøtende og restaurerende tiltak, men både
mulighetsstudien og denne planen har vekting mot kompenserende tiltak. Dette skyldes både
kommunedelplanens sterke føringer knyttet til kompensasjon, og etterbruk av eksisterende bane
og massedeponier, men også at kompensasjonsarealer oftest må identifiseres uavhengig av selve
jernbanetiltaket, og at det er behov landbruksfaglige råd knyttet til defineringen av disse arealene.
Det er likevel viktig å presisere at kompensasjonstiltak først skal vurderes gjennomført knyttet til
gjenværende konsekvenser, etter at avbøtende og restaurerende tiltak er vurdert.
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Selv om arbeidet med denne planen og arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor foregår
parallelt, vil de endelige løsninger og konsekvenser av utbyggingen først vise seg i det som ender
opp med å bli vedtatt i den endelige reguleringsplanen. Tallgrunnlag, skisser og løsninger som
vises i denne planen må derfor anses som foreløpige, og kan bli endret frem mot ferdigstillelse av
reguleringsplanen. Dette gjelder for eksempel tall for antatt arealbeslag, utbredelse av
anleggsbelte eller illustrasjoner av tekniske løsninger.
Det er også relevante undersøkelser, beregninger eller ulike avklaringer som ikke er utført ennå på
tidspunktet for ferdigstillelse av denne planen. Det er blant annet ikke foretatt tekniske
grunnundersøkelser i potensielle deponiområder, der resultatene senere kan gi viktige føringer for
bruken og utformingen av disse områdene. Denne planen kan dermed ikke gi svar på alle detaljer
knyttet til tiltak som berører matjord. Mer detaljerte beskrivelser må følges opp gjennom
miljøoppfølgingsplaner og massehåndteringsplaner i bygge- og anleggsfasen.
For ytterligere bakgrunn og beskrivelser henvises til mulighetsstudien for kompensasjon landbruk
(UEH-55-A-25114).

2.2

Føringer gitt i kommunedelplan InterCity – Sørli - Åkersvika

Kommunedelplan med planbestemmelser og retningslinjer for InterCity-prosjektet i Stange
kommune ble vedtatt av kommunestyret i Stange 15.12.2016, og fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 02.06.2017.
Planbestemmelser fra kommunedelplanen som gir føringer for reguleringsplanarbeidet og
kompensasjonsprosjektet er gjengitt nedenfor:

§ 3-3 Rekkefølgekrav
a) Godkjent reguleringsplan skal foreligge før anleggsarbeidet for nytt dobbeltspor igangsettes.
b) Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak, herunder også for anleggsfasen skal
utredes. Bestemmelser for dette, inkludert frist for gjennomføring, skal fastsettes i
reguleringsplanen.
§ 3-4 Eksisterende jernbanespor
Senest ved høring av reguleringsplanforslaget for nytt dobbeltspor skal det være avklart hvilke
deler av opprinnelig jernbanespor som skal inngå i avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak for landbruk eller naturvern, herunder evt. Prosess og fremdrift. Så langt
det er mulig skal også frister og ansvar for gjennomføring av slik etterbruk være avklart før
reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas.

Nedenfor gjengis retningslinjene fra kommunedelplanen som relaterer til kompensasjonsprosjektet.
Retningslinjene til kommunedelplanen er ikke juridisk bindende, men angir forhold som skal
vektlegges i den videre planleggingen og arbeidet med reguleringsplan:
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8 Landbruk
Jordvern skal inngå som eget tema i utarbeidelsen av MOP (miljøoppfølgingsplan) for
prosjektet. Det skal tas hensyn til eksisterende jordbruksdrenering og -vanning, eventuelle
brønner og behovet for ferdsel på tvers av jernbanen i den videre detaljplanleggingen og MOP
for anleggsfasen. MOP skal også beskrive hvordan jordbruksarealer i anleggsbeltet skal
disponeres og tilbakeføres til jordbruksformål, og inneholde konkret informasjon om
jordbehandling.
Hvordan overskuddsmasser skal disponeres avklares gjennom reguleringsplanprosessen. Det
utarbeides en plan for bruken av jordressursene/kompensasjon for tapt jordbruksareal. Planen
for bruk av jordressursene skal utarbeides i samarbeid med/ forelegges regional
landbruksmyndighet og inneholde opplysninger om:
•
•
•
•
•

Mengde og kvalitet med matjord
Hvordan jordressursene skal mellomlagres
Hvor mye som skal brukes i anlegget
Hvor mye som skal deponeres
Hvor det skal deponeres

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

De berørte jordbruksarealene i planområdet består i det alt vesentlige av fulldyrka jord. (Se
vedlegg 1).
Foreløpig beregning av arealbeslag viser en nedbygging av jordbruksareal på totalt ca. 447 dekar,
hvorav ca. 417 dekar er fulldyrka jord. Dette inkluderer både selve jernbanearealet, samt areal til
nye kryssinger og veier.
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).
Tabell 2-1. Beregnet permanent arealbeslag ny jernbane inkl. veianlegg, per. 10.05.2019
Arealtype
Fulldyrka jord
Overflatedyrka
Innmarksbeite
Totalt jordbruksareal
Dyrkbar jord

Nord for Stange stasjon (dekar) Sør for Stange stasjon (dekar) Totalt (dekar)
378
39
417
0
1
1
22
7
29
400
47
447
40
49
89

Tabell 2-2. Beregnet midlertidig arealbeslag (anleggsområde), per. 10.05.2019
Arealtype
Fulldyrka jord
Overflatedyrka
Innmarksbeite
Totalt jordbruksareal
Dyrkbar jord

Nord for Stange stasjon (dekar) Sør for Stange stasjon (dekar) Totalt (dekar)
727
50
777
0
1
1
46
10
56
773
61
834
355
36
391

Det beregnede arealbeslaget basert på utkastet til reguleringsplan er større enn beregningene fra
kommunedelplanen og mulighetsstudie landbruk. Dette skyldes at det i reguleringsplanen nå er
definert kryssinger, driftsveier og sideterreng, i tillegg til selve sporområdet. Lengden på
miljøkulvert ved Steinerskolen er også redusert sammenlignet med kommunedelplanen.
Det er et stort masseoverskudd i prosjektet. Jordmasser fra ny jernbanetrasé kan brukes til
reetablering av eksisterende spor til landbruk eller til oppbygging av ny dyrkingsjord som
toppdekke ved avslutning av masseutfyllingsområdene.
Løsmasser og berg nord for Stange sentrum blir i reguleringsplanen foreslått lagt i
massedeponiområde ved Nesten/Skjerden, med unntak av masser som må til godkjent deponi for
forurensede/syredannende masser. Masseoverskudd sør for Stange antas å kunne legges i
massedeponiområde sør for Sørli (Utbygging Kleverud-Sørli).
Tallene i tabell 2-3 er utarbeidet i forbindelse med fagrapport for anleggsgjennomføring, og eller
beregnet ut fra faste masser før anleggsgjennomføring. For å beregne anbragte masser må det
derfor legges til en faktor på 1,4 og 1,1 for henholdsvis berg og løsmasser.
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I tillegg kan arealet som til slutt reguleres til jernbaneformål bli noe større en selve det prosjekterte
jernbaneanlegget, på grunn av behov for sikkerhetssoner, marginer for usikre grunnforhold i
forbindelse med utbyggingsperioden o.l.
Tabell 2-3. Beregnet masseoverskudd Sørli-Åkersvika (fm3 = fast masse m3) per 15.03.2019
Berg
Klasse 1 – fri disposisjon
Klasse 2 – Legges i deponi eller
gjenbrukes i anlegget
Klasse 3 – Legges godkjent
deponi (syredannende)
Sum
Total

Sør for Stange
Løsmasse

Berg

Nord for Stange
Løsmasse

40 000 fm3

90 000 fm3

100 000 fm3

105 000 fm3

35 000 fm3

255 000 fm3

55 000 fm3

330 000 fm3

1 000 fm3

-

47 000 fm3

-

76 000 fm3

345 000 fm3
202 000 fm3
1 058 000 fm3

435 000 fm3

Ved å ta utgangspunkt i beregningene for permanent arealbeslag i tabell 2-1, kan det anslås at
jordmasser (A- og B-sjikt) i seg selv utgjør ca. 40 000 fm3 sør for Stange, og ca. 375 000 fm3 nord
for Stange.
Ved å se disse forholdene i sammenheng må man derfor ta høyde for et masseoverskudd på inntil
500 000 m3 sør for Stange, og inntil 800 000 m3 nord for Stange. Dette inkluderer
jordmasser/matjord.
Selve gjennomføringen av massehåndteringen og flytting av matjord må følges opp gjennom krav
om utarbeidelse av egen plan for håndtering av matjord i anleggsfasen i
reguleringsbestemmelsene og miljøoppfølgingsplan. Detaljene rundt innholdet i en slik plan for
håndtering av matjord vil man først vite når reguleringsplanen er endelig vedtatt.
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FORSLAG TIL AVBØTENDE, RESTAURERENDE OG
KOMPENSERENDE TILTAK
Tilbakeføring av eksisterende jernbane

Det er lagt føring gjennom retningslinjene for det videre planarbeidet at eksisterende bane som
hovedregel skal tilbakeføres til jordbruksformål der det er jordbruksfaglig relevant.
Det er gjort en konkret vurdering av egnethet for tilbakeføring langs hele strekningen i forbindelse
med utarbeidelsen av denne planen. Det er særlig lagt vekt på å foreslå tilbakeføring til jordbruk
der eksisterende bane har jordbruksarealer på en eller begge sider, og hvor man ved tilbakeføring
vil oppnå en betydelig arronderingsmessig forbedring.
Videre foreslås tilbakeføring langs enkelte strekninger der dette kan bidra til å kompensere for tapt
jordbruksareal som følge av ny jernbanetrasé på eiendommene, og der tilbakeføring vil gi en bedre
arronderingsmessig utforming av jordteigene.
For noen strekninger der eksisterende bane blir liggende inneklemt mellom ny jernbanelinje, veier,
boligeiendommer, næringsområder, bekker osv., er det ikke foreslått tilbakeføring til
jordbruksformål.
Tilbakeføring til jordbruksformål er også sett i sammenheng med Stange kommunes
utbyggingsmønster og arealplan. Der det er vurdert å være større samfunnsmessig nytte ved
tilbakeføring til andre formål, er det ikke foreslått tilbakeføring til jordbruksformål.
Strekningene som foreslås tilbakeført til jordbruksformål i denne planen er vist i figur 3-1 og 3-2.
Det foreslås tilbakeføring av ca. 84 dekar av eksisterende bane nord for Stange stasjon, og ca. 11
dekar sør for Stange stasjon, totalt ca. 95 dekar, til jordbruksformål.
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.
Tilbakeføring av eksisterende bane til jordbruksformål bør prioriteres øverst blant
kompensasjonstiltakene. Det må derfor sørges for at det mellomlagres, og er tilgjengelig nok
matjord til å gjennomføre tilbakeføringen av eksisterende jernbane, før øvrige kompensasjonstiltak
gjennomføres med resterende matjord.
Forslag til tilbakeføring av eksisterende bane på gårdsnivå er vist i vedlegg 3.

3.2

Oppdyrking av andre mindre arealer i tilknytning til
eksisterende bane

I forbindelse med gårdsregistreringene kom det opp mange forslag til oppdyrking på de enkelte
berørte gårdseiendommene. Disse er også vurdert i sammenheng med avbøtende, restaurerende
og kompenserende tiltak.
Tiltak knyttet til gårdseiendommene som foreslås gjennomført er vist i figur 3-1 og figur 3-2, samt
vedlegg 3. Det foreslås særlig å ta i bruk og dyrke opp mindre områder som vil bidra til å gi gunstig
arrondering i forbindelse med tilbakeføring av eksisterende bane.
I tillegg er fjerning og tilbakeføring av enkelte tekniske inngrep, samt infrastruktur som anses
overflødig med den nye situasjonen, og som vil bidra til forbedret arrondering og bedrede
driftsforhold, foreslått gjennomført.
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Disse foreslåtte tiltakene på privat grunn og offentlig veiareal utgjør ca. 30 dekar nord for Stange
sentrum, og ca. 5 dekar sør for Stange sentrum. Til sammen ca. 35 dekar.
På grunn av hensynet til kulturlandskapet og naturmiljø blir det ikke anbefalt tiltak som medfører
fjerning av åkerholmer, grøntstruktur, bekker eller lignende.
Tabell 3-1. Oversikt over forslag til tilbakeføring av areal i tilknytning til eksisterende bane

Eiendom

Tilbakeføring eksisterende bane (Sørli-Åkersvika)
Offentlig bane (daa) Offentlig vei (daa) Privat areal (daa) Totalt areal (daa)

Nordstad

11,3

11,3

Saalerud

5,2

5,2

Gaustad

8,7

Hegsvold

4,4

4,4

Jemli

7,6

7,6

Musli

8,3

8,3

Hverven

14,4

11,6

5,3

20,3

19,7

Hosmestad

0

Dangelbu

0

Skjerden Ø

8,9

3,4

12,3

Kausvol

2,9

6,2

9,1

Næsten

9,4

Guåker N

3,2

12,6

3

3

Guaaker S

0

Kløvstad

0

Huse

0

Grøtholm

0

Nøkleholm

8,2

1

9,2

Våleødegården

1,5

0,9

2,4

Røhne nedre
Hol – Røhnehagen

0
1,8

3,1

Østby
SUM

4,9
0

95,6

8,5

26,2

130,3
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Figur 3-1. Plan for tilbakeføring eksisterende bane Åkersvika-Ottestad.
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Figur 3-2. Plan for tilbakeføring eksisterende bane Ottestad-Stangebyen.
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Figur 3-3. Plan for tilbakeføring eksisterende bane Stangebyen-Sørli.
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Oppdyrking på massedeponiområder

Det er lagt føring gjennom retningslinjene for det videre planarbeidet at dyrkede arealer som
omdisponeres om mulig skal kompenseres med etablering av jordbruksland på permanente
massedeponier. Slike dyrkingsområder bør ha tilsvarende avlingspotensiale som tapte arealer.
Dette innebærer at nye jordbruksarealer på massedeponier må ha tilsvarende kvalitet som på de
omdisponerte arealene. Siden det i prosjektet i det alt vesentlige er fulldyrka jord som bygges ned,
betyr det at massedeponiområdene må få tilført et topplag som tilsvarer kvalitetene til fulldyrka jord
i området. Matjordlaget må tilføres lagvis, i tråd med prinsippene beskrevet i kap. 4.1, samt i
mulighetsstudien.
Nesten/Skjerden
I Sørli – Åkersvika-prosjektet er massedeponiområdet ved Nesten/Skjerden blitt vurdert som
aktuelt kompensasjonsområde.
Dersom tilbakeføring og etablering av jordbruksareal på og ved eksisterende bane gjennomføres i
tråd med anbefalingene i denne planen, er det antatte netto overskudd av fulldyrka jord nord for
Stange sentrum beregnet til ca. 250 dekar.
Det vurderes som mulig å kompensere dette innenfor Nesten/Skjerden-området. Prinsippskisse for
utforming av området er vist i figur 3-3.
Kompensasjonsområdene ved Nesten/Skjerden må gis en utforming som både ivaretar
jordbruksfaglige kriterier for rasjonelle driftsforhold, samtidig som det må tas hensyn til
kulturlandskap og overordnet grøntstruktur.
A- og B- sjikt må mellomlagres i anleggsbeltet for ny jernbane, inntil det kan gjennomføres
restaurerende og kompenserende tiltak langs eksisterende bane, og i massedeponiområdet.
Det er p.t. ikke gjennomført detaljerte grunnundersøkelser i Nesten/Skjeden-området. Resultater
fra slike grunnundersøkelser vil kunne innebære kunnskap som får betydning for den endelige
utformingen av området. Det er dermed også usikkert i hvilken grad setninger vil være en
utfordring. I utgangspunktet er overskuddsmassene tenkt plassert på toppen av eksisterende
terreng, uten noen form for omgraving/uttrauing av torvmasser o.l.
Sør for Stange sentrum
Dersom tilbakeføring og etablering av jordbruksareal på og ved eksisterende bane gjennomføres i
tråd med anbefalingene i denne planen, er det antatte netto overskudd av fulldyrka jord sør for
Stange sentrum beregnet til ca. 20 dekar.
I tidligere planfaser har et areal ved Våleødegården vært vurdert som aktuelt område for
massedeponi sør for Stange sentrum. I forslag til reguleringsplan for Sørli-Åkersvika er ikke dette
området videreført som aktuelt massedeponiområde. Vurderingen p.t. er at overskuddsmasser sør
for Stange sentrum kan plasseres i massedeponiområder med ledig kapasitet langs strekningen
Kleverud-Sørli.
Dersom det likevel skulle bli aktuelt å opprette massedeponiområde ved Våleødegården, kan dette
området igjen vurderes som mulig kompensasjonsareal for jordbruk. Et annet alternativ kan være å
vurdere masseutfylling og kompensasjonsareal mellom ny jernbanetrasé og Jernbanegata ved
Huse/Grøtholm.
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Figur 3-4. Prinsipper for utforming av kompensasjonsarealer ved Nesten/Skjerden.

3.4

Omlegging av kryssinger, driftsveger og hydrotekniske anlegg

Den nye jernbanelinjen vil for de berørte gårdseiendommene medføre en barriere som hindrer
effektiv tilgang på jordbruksarealene. For å sikre en videre rasjonell drift av jordbruksarealene er
det viktig med kryssingsløsninger som sikrer tilgang på begge sider av ny bane.
Ny jernbane vil også berøre hydrotekniske anlegg som må reetableres etter anleggsgjennomføring
slik at ikke jordbruksarealene inntil ny jernbanetrase får dårligere kvalitet og reduserte
produksjonsegenskaper.
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Fremføring av nytt dobbeltspor gjennom jordbruksområdene kan også endre dreneringsforhold og
vannhusholdningen på de berørte jordbruksarealene gjennom endringer i grunnvannsnivåene. Det
tenkes her særlig på arealer som i dag ikke har dreneringsutfordringer. Det må gjennomføres tiltak
som gjør at disse forholdene ikke blir dårligere i de berørte områdene som følge av nytt
dobbeltspor.
Følgende forhold bør følges opp i gjennomføringen av utbyggingen:
•
•
•

3.5

Sikre eiendommene tilgang til arealer på begge sider av ny bane.
Gjenopprettes eller på annen måte erstatte drenering, vanningsanlegg og
grunnvannsbrønner som blir berørt av ny jernbane.
Gjennomføre tiltak, slik som drenering, uttrekk o.l., for å hindre at grunnvannstanden
endres ut over ønsket nivå.

Utforming og sluttbehandling av sideterreng og anleggsbelte

Midlertidig arealbeslag i anleggsfasen vil medføre langvarig negativ virkning på
produksjonsarealene i anleggsbeltet dersom ikke jordressursene tas hensyn til ved planlegging av
anleggsgjennomføringen.
For utforming av sideterreng og sluttbehandling av anleggsbeltet anbefales følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.6

Minimere arealbeslaget av jordbruksareal som følge av skjæringer og fyllinger gjennom å
optimalisere skråningsutslag/hellingsgrad mhp dyrking i forbindelse med istandsetting av
anleggsbelte.
Vurdere støttemurer som tiltak for å redusere bredde på skjæringer.
Vurdere avrunding av skjæringstopp og utslaking av fyllingsfot med helling max. 1:8 ved
tilbakeføring av anleggsbelte på areal utenfor sikkerhetsgjerdet.
I så stor grad som mulig unngå å plassere tekniske bygg og driftsveier på jordbruksarealer,
eller sekundært plasseres på mindre verdifulle arealer med dårligere jordkvalitet,
inneklemte teiger o.l.
Fortrinnsvis legge riggområder utenfor dyrka mark. Dersom det ikke er mulig søkes de lagt
på jord av mindre god kvalitet, inneklemte teiger o.l.
Dersom midlertidige rigg- og anleggsområder berører fulldyrka jord må toppjord fjernes og
mellomlagres på egnet måte, for tilbakeføring og istandsetting etter anleggsgjennomføring.
Vurdere oppfylling av søk o.l. i anleggsbeltet der matjordlaget allerede er tatt av, før
tilbakeføring av matjordlaget.
Søke å anlegge midlertidige anleggsveier der varige driftsveier skal ligge.

Makeskifte

I de tilfellene der løsningene for kryssing av ny jernbane ikke gir effektiv og rasjonell driftsmessig
tilgang til arealene, bør det undersøkes om frivillig makeskifte kan bidra til en helhetlig god løsning.
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OPPFØLGING I VIDERE PLANLEGGING
Reguleringsplan og MOP

Avklaring av etterbruk til jordbruksformål for utvalgte strekninger av eksisterende bane må
redegjøres for i reguleringsplanen. Det samme gjelder bruk av massedeponiene som fremtidige
jordbruksareal. Fremtidig bruk som jordbruksareal bør vises gjennom arealformål og
bestemmelser.
I forbindelse med detaljplanleggingen av anleggsgjennomføringen må det utarbeides
massehåndteringsplaner/oppdyrkingsplaner som viser valg og løsninger for håndtering av
jordressursene. Disse må utarbeides som en del av Miljøoppfølgingsplanen (MOP).
Ivaretakelse av jordegenskapene på oppdyrkingsarealene må sikres gjennom føringer/krav til
teknisk oppbygging av arealene og beskrivelse av prosedyrer for håndtering av jordmasser, slik at
disse får tilsvarende jordkvalitet som jordsmonnet har langs den fremtidige jernbanetraséen.
I henhold til Teknisk designbasis for InterCity skal matjord tas vare på og lagres slik at kvaliteten
ikke forringes. Dette er avgjørende for at jordsmonnsmasser skal kunne gjenbrukes til oppbygging
av nye jordbruksareal.
Prinsipper for håndtering av matjord i anleggsgjennomføringen er beskrevet i mulighetsstudien. For
at jordsmonnsoppbyggingen skal fungere til jordbruksproduksjon bør den sørge for tilstrekkelig
vannlagringsevne, drenering og muligheter for rotutvikling. Ved å ta utgangpunkt i en sjiktvis
oppbygging kan man rekonstruere fullverdig jordbruksareal. Man regner her med matjordlaget (Asjiktet) og forvitret underliggende jord med strukturutvikling (B-sjikt). Sjiktene skal holdes adskilt og
utplasseres i opprinnelig rekkefølge. Uforvitret undergrunnsjord uten strukturutvikling (C-sjikt),
eksempelvis massiv leire, er ikke hensiktsmessig å sikre med tanke på gjenbruk til jordbruksformål.

Figur 4-1. Generelt forslag til oppbygging av nye jordbruksarealer (Kilde: NIBIO).
Jord som eventuelt skal benyttes til etablering av jordbruksareal på deponier eller eksisterende
jernbane må mellomlagres før utplassering. Jord som eventuelt skal benyttes til etablering av
jordbruksareal på alternative arealer kan transporteres direkte, forutsatt at arealene er klargjorte.
Jord fra midlertidig ervervede arealer (anleggsbelte) skal i størst mulig grad tilbakeføres til
opprinnelig tilstand. Dette krever midlertidig lagring, hvor ulike sjikt holdes adskilt. Dersom det kun
er matjordlaget som tas av, bør det gjøres tiltak som minimerer permanente skader på
underliggende jord.
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Ved uttak av jord bør topplaget tas nøyaktig av, uten å blandes med underliggende jord med lavere
moldinnhold. Tilsvarende bør underliggende jord med struktur- og rotutvikling tas ut uten
innblanding fra dypereliggende jordlag uten særlig struktur. Ved utlegging av jord bør jordsjikt
tilbakeføres til samme dybde som de ble hentet fra. Ulike jordmasser bør holdes adskilt, med
tydelig merking. Jord fra permanent beslaglagte areal bør lagres nær til hvor massene skal
benyttes.
Jord fra matjordlaget (Ap-sjikt) kan lagres i ranker eller større jordhauger, med en høyde på inntil
fem meter. For jord fra dypere jordlag bør ikke høyden overstige tre til fire meter, da slike masser
er mer ustabile.
Jord fra midlertidig beslaglagte areal langs med sporet vil være hensiktsmessig å ranke opp på
utsiden av anleggsveiene.

Figur 4-2. Prinsippskisse for mellomlagring av jord langs anleggsbelte (Kilde: NIBIO).
For å unngå at det opparbeides en ugressbank må det gjøres tiltak. En kan organisere jordlageret
slik at det er mulig å drive mekanisk ugraskamp. Alternativt kan en så til med flerårig raigras for å
hindre at ugraset tar overhånd, og dette slås 2-3 ganger i løpet av vekstsesongen. Hvis en legger
om rankene under lagringsperioden oppnås både desimering av ugras og en oppnår bedre
struktur. Kjemisk ugrasbekjempelse (brakking med glyfosat) er også et tiltak som fungerer, men
jorda blir da mer utsatt for erosjon under lagring enn om den har vegetasjonsdekke av raigras evt.
supplert med mer vinterherdig gras. I jernbaneprosjekter vil avtatt jord bli liggende i ranker i flere
år, og det bør derfor planlegges godt hvordan en lett skal få tilgang med maskiner for å drive slått
og annen ugrasbekjempelse.
Ved utlegging av jordmasser er intensjonen å gjenskape et jordsmonn med god funksjon som
dyrkingsmedium for jordbruksvekster. I denne fasen at det er viktig å unngå komprimeringsskader
av anleggsmaskinene.
Erfaringer viser at oppfølging i anleggsfasen er avgjørende for resultatet. En må ha kontroll på
massetransport ut og inn av anlegget. For områder hvor matjordlag har vært midlertidig fjernet må
undergrunnsjord sjekkes før tilbakeføring av jordmasser.

4.2

Kartlegging av floghavre og hønsehirse før anleggsstart

Det anbefales å sette i gang kartlegging av hele traséen i 2019 og 2020 med undersøkelse av
tilstand for floghavre og hønsehirse. Dette vil bidra til å klarlegge mulighetene for transport av jord
til kompensasjonsområder på tvers av eiendomsgrenser. (Se for øvrig vurderinger angående
floghavre i mulighetsstudien.)
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Vurdering av matjordens egnethet for gjenbruk av hensyn til
forekomster av syredannende bergarter og tungmetaller

I forbindelse med utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen som en del av Intercity-satsingen på
Østlandet, er det kartlagt forekomst av potensielt syredannende berg– og løsmasser, samt
forurenset grunn, på strekningen Sørli – Åkersvika. Funn og tiltak er oppsummert i Tiltaksplan for
forurensede masser, samt syredannende berg- og løsmasser. Med bergmasser menes stein som
tas ut av det faste fjellet ved tunneldriving og fjellskjæringer. Med løsmasser menes jordsmonn,
som grus, sand, leire, torv, morene- og forvitringsmateriale som ligger over og rundt det faste
fjellet.
Langs den nye traséen finnes områder med både rene masser og stedegne masser med naturlige
forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner av metaller, samt antropogent forurensede masser og
løsmasser med syredannende potensiale. Det legges i prosjektet opp til å gjenbruke masser i
massefyllingsområder, støyvoller og andre landskapstilpasninger. Så langt det er mulig ønsker
man å håndtere løsmassene innenfor tiltaksområdet på delstrekningene, for å redusere
transportavstanden og minimere mengden masser som må deponeres eksternt. Overskudd av
bergmasser med syredannende potensiale eller forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner, vil derimot
bli fraktet til egne massemottak og håndteres som avfall.
Syredannende bergmasser forekommer i størst grad mellom Stange sentrum og Ottestad. Det er
også innslag av bergmasser med syredanningspotensial mellom Ottestad og Åkersvika, men i
langt mindre grad enn lenger sør. Bergmasser som er klassifisert som syredannende må leveres til
spesialdeponi. Bergmasser som er klassifisert med forhøyede bakgrunnsverdier kan gjenbrukes
innenfor tiltaksområdet, i tilbakeføring/kompensasjon eller i planlagte masseutfyllingsområder.
Bergmasser som er klassifisert som «ikke syredannende» består i hovedsak av kalkstein.
Kalksteinen kan enten gjenbrukes som den er, eller knuses og blandes med moderat
syredannende morenemasser for å nøytralisere syredannende prosesser.
Syredannende løsmasser vil etter all sannsynlighet ha størst forekomst mellom Stange sentrum og
Ottestad da dette følger underliggende berggrunn. Generelt er de to øverste meterne med masser
likevel ikke å regne som syredannende, med mindre det er mindre enn 4 meter overdekke med
løsmasser over berg, da må massene i øverste meter behandles som mulig syredannende.
Løsmasser nord for Ottestad har forhøyede bakgrunnsverdier av særlig arsen og kan gjenbrukes
som toppjord/dyrkingsjord nord og sør for Ottestad, eller legges i masseutfyllingsområder.
Løsmasser mellom Ottestad og Stange sentrum har høyere bakgrunnskonsentrasjoner av arsen
enn løsmassene nord for Ottestad og kan kun gjenbrukes som toppjord/dyrkingsjord i området sør
for Ottestad, eller legges i masseutfyllingsområdet ved Nesten/Skjerden. Løsmasser med lavt eller
moderat syredanningspotensiale kan gjenbrukes som underliggende masse med riktig
kompaktering i deponi. Løsmasser med høyt syredanningspotensiale må legges i
masseutfyllingsområdet Nesten/Skjerden. Slike masser kan eventuelt blandes med knust kalkstein
for å oppnå en syrenøytraliserende effekt.
Et massedisponeringskart for jord 0-1 meter er vist i vedlegg 2. Matjorden i området blir med andre
ord vurdert som egnet for gjenbruk med hensyn på potensielt syredannende bergarter og metaller.
Det legges imidlertid til grunn at matjorden nord og sør for Stange sentrum holdes adskilt, og at i
tillegg jordmassene mellom Ottestad og Stange sentrum kun gjenbrukes i dette området.
Håndtering av potensielt syredannende berg- og løsmasser følges opp i Miljøoppfølgingsplan
(MOP) og i Tiltaksplan for forurensede masser, samt syredannende berg- og løsmasser.
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AREALREGNSKAP

Arealregnskapet viser oversikt over forholdet mellom omdisponering av jordbruksareal og mulige
arealer for oppdyrking.
Tabell 5-1. Arealregnskap
Arealregnskap
kompensasjon
landbruk SørliÅkersvika

Nytt dobbeltspor
Deponi Nesten/Skjerden
Eksisterende jernbane
Andre arealer
SUM

Fulldyrka jord

417

417

Arealbeslag*
Permanent
Overflatedyrka Innmarksbeite Fulldyrka jord
jord

1

1

29

29

777

777

Mulig oppdyrking
Midlertidig
Overflatedyrka Innmarksbeite Totalt nytt fulldyrka
jord
areal

1

1

56

56

* Beregnet arealbeslag er å anse som foreløpig, og endelige tall avhenger av anleggets utforming i fremtidig vedtatt
reguleringsplan.

250
95
35
380
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Vedlegg 2: Massedisponeringskart jord 0-1 meter

±

00
2,0
12
km

TEGNFORKLARING (0-1m)
Massedisponering løsmasse
Ikke prøvetatt
Under DG eller n.d.
Over normverdi

km 121,000

1 (Meget god)
2 (God)
3 (Moderat)
00
20,0

4 (Dårlig)
5 (Svært dårlig)
00
,0

Farlig avfall
Syredannende løsmasse og uran > 80 mg/kg
,00
0

Syredannende

11
7

,0
00

Bakgrunnskonsentrasjoner

km

11
6

,0
00

km

km

9
11

11
8

km 1

km

7.2

Side:

km

5
11

00
,0

,0
114
km

00

1
km 1

0
3,00

,0
112
km

00

000
km 111,

000
km 110,

km 109,000

km 108,000

0

500 1 000
Meter

000
km 107,
700
km 106,

Rev:
Dato:
Tegnet av:

000
15.01.2019
MASS

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

7.3

Plan for avbøtende,
restaurerende og
kompenserende tiltak
for tapt jordbruksareal

Side:

27 av 40

Dok.nr:

UEH-55-A-25125

Rev.:

01A

Dato

10.05.2019

Vedlegg 3: Foreslåtte kompensasjonstiltak på gårdsnivå
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