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Forord
Dokumentet inneholder uttalelser til forslaget til planprogram sammenstilt og kommentert fra
Jernbaneverkets side. Uttalelsene i sin helhet er tilgjengelige i et eget dokument.
Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring den
8.12.2014, med frist for å komme med merknader den 15.2.2015.
Planprogrammet beskriver hvordan kommunedelplanarbeidet med konsekvensutredning skal
gjennomføres. Jernbaneverket er tiltakshaver, og kommunene er planmyndighet. Arbeidet med
planprogrammet er utført i dialog med de berørte kommunene og regionale myndigheter i Hedmark.
Oslo, 6.5.2015
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1 Hovedtrekk i uttalelsene og generelle kommentarer
Nedenfor oppsummeres hovedtrekkene i uttalelsene, det vil si de temaene flere er opptatt av og som
vurderes som sentrale for det videre planarbeidet. Disse vil også bli kommentert generelt i dette
kapittelet.

1.1 Innkomne merknader – hovedkategorier
Ved offentlig ettersyn av planprogrammet for Sørli – Brumunddal har det totalt kommet inn 122
høringsuttalelser fra:
 Offentlige instanser: Statens Vegvesen, fylkesmannen, NVE og fylkeskommunen
 Organisasjoner, lag og foreninger (herunder politiske partier)
 Private (enkeltpersoner)
Innholdsmessige fordeler merknadene seg i tre hovedkategorier:
 Innspill til utredningsprogrammet for konsekvensutredningen
 Innspill til utredningskorridorer som ønskes tatt med eller ikke tatt med (H1, H5, H2, H6)
 Spørsmål, ønsker og opplysninger knyttet til den kommende utbyggingen.
Innkomne merknader er enten:
 tatt til følge, dvs. at den har ført til endringer i planprogrammet
 tatt til orientering, dvs. at det er vurdert slik at den er ivaretatt i høringsutgaven eller er av
mer opplysende karakter
 ikke tatt til følge, med begrunnelse beskrevet i dette merknadsdokumentet.

1.2 Alternative utredningskorridorer
1.2.1 H1 Dagens stasjon
Det har kommet mange høringsuttalelser fra både privatpersoner og politiske parter og foreninger
som ikke ønsker å utrede H1. Jernbaneverket mener at det ikke er aktuelt å legge til side H1 som
utredningskorridor for kommunedelplanarbeidet, så lenge utredningskorridoren fremstår med høy
måloppnåelse og lav kostnad sammenliknet med andre mulige løsninger. Alternativet er i tillegg det
eneste alternativet som beholder dagens stasjon på Hamar, det er av stor interesse å få utredet
konsekvenser og se på løsninger med dagens stasjon på Hamar.
1.2.1.1 Nedsenket H1 i forskjellige varianter forbi Hamar stasjon
I forslaget til planprogram som ble sendt på høring i desember 2014 ble det foreslått et alternativ H1
gjennom Hamar Vest (fra Bryggeriet til Jessnes) i tunnel. Dette står Jernbaneverket fast på skal
utredes videre.
Det har kommet inn uttalelser med forslag om et alternativ H1 nedsenket også gjennom Hamar
stasjon. Dette er en variant av H1 som Jernbaneverket gjorde en grov vurdering av i forbindelse med
arbeidet med mulighetsstudie Sørli – Brumunddal. Dette forslaget ville medføre en delvis nedsenket
konstruksjon/ senketunnel i Åkersvika og at det må bygges et vanntett trau forbi Hamar stasjon for å
unngå vanninnsig fra Mjøsa. Noen av merknadene har også forutsatt at Hamar stasjon bygges som
overdekt stasjon under bakken, med en delvis nedsenket konstruksjon/ senketunnel i Mjøsa mot
Koigen. Det er ikke sett på hvordan en slik løsning skal kobles til Rørosbanen, men det vil uansett
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være svært komplisert å få til en god og kapasitetssterk løsning. Forslaget vil medføre svært høye
kostnader og være komplisert å gjennomføre.
En helt eller delvis senket variant av H1 på strekningen Åkersika – Koigen blir derfor ikke tatt med
videre i planprogrammet. For øvrig mener Jernbaneverket at forutsetningene for en god H1 løsning
er at Hamar stasjon skal ligge på dagens kotenivå eller høyere.
1.2.2 H5 ny stasjon ved Vikingskipet
I forslaget til planprogram er alternativ H5 foreslått som både en høy og lav linje forbi stasjon på
Vikingskipet. Det er kommet svært få merknader om H5. Noen merknader med ønske om lavt
alternativ, men få merknader om alternativet bør tas ut. Jernbaneverket forutsetter at alternativet
utredes videre som foreslått i planprogrammet.
1.2.3 H2 ny stasjon ved CC stadion
På bakgrunn av høringsuttalelsene har Jernbaneverket undersøkt om alternativet omtalt som H2 kan
realiseres med en noe justert trasé og med stasjon mellom Hamar rådhus og CC Stadion. Gjennom
arbeidet er det godtgjort at dette sannsynligvis, til tross for flere utfordringer, kan realiseres.
Jernbaneverket foreslår derfor å innlemme en justert versjon av utredningskorridor H2.
Etter Åkersvika vil korridoren gå fra Espern-området og gjennom bydelen Østbyen. Ny stasjon vil bli
utredet i området mellom kjøpesenteret CC-stadion og Hamar rådhus. Videre går traseen i tunnel
under boligbebyggelsen nordover, og komme ut i samme område som H1 og H5. Traseen vil i
prinsippet følge forslaget til “Aksjonsgruppa for jernbanefri strandsone”.
Jernbaneverket er samtidig tydelig på at trasékorridorer må tilfredsstille følgende krav, se
kap.A.4.1.1:


Sikker og kapasitetssterke jernbane, med kurvatur for høy nok hastighet til å oppfylle
anbefalte reisetidsmål

I tillegg må trasekorridorer ivareta disse hensynene:




Sentral stasjonslokasjon, med nærhet til arbeidsplasser, servicefunksjoner, utdannings- og
kulturinstitusjoner, boliger mv
Trygge og tilgjengelig stasjoner, tilrettelagt for byliv og aktivitet, samt gode å drifte for
Jernbaneverket og togoperatørene
Lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader

Alle alternativer som skal tas med i det videre arbeidet med kommunedelplan må være realistiske og
reelle.
1.2.4 H6 jernbanen parallelt med E6
Det har kommet inn en rekke høringsuttalelser som argumenterer for at alternativ H6 i Hamar og
Ringsaker bør tas inn i planprogrammet og utredes i arbeidet med kommunedelplan med
konsekvensutredning. Det er ikke kommet innspill på å ta inn H6 i Stange kommune. Innspillet
omfatter derfor stasjon ved Vikingskipet, dagsone til Nydal og en 5 km lang tunnel fra Nydal til Tjernli
og dagsone derfra til Brumunddal.
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Høringsuttalelsene argumenterer for følgende hovedpunkter:






At H6 skåner strandsonen i Hamar
At H6 samler veg (E6) og jernbane i samme korridor
At det ønskes utredning av minst to alternative/atskilte korridorer mellom Hamar og
Brumunddal i Ringsaker kommune
At H5 og spesielt H1 får store konsekvenser for bebyggelsen på Jessnes og
landbrukseiendommer mellom Jessnes og Brumunddal
At Jernbaneverkets kostnadsargument for ikke å utrede H6 ikke holder mål

Under følger en vurdering av argumentene:
Strandsonen i Hamar
Jernbaneverket er enig i at trasealternativ H6 på samme måte som H5 skåner strandsonen i Hamar,
dvs. strandsonen mellom dagens stasjon og over Hamarbukta og forbi Koigen. Jernbaneverket mener
at det er viktig å vurdere et alternativ som tar hensyn til strandsonen i Hamar, for å se dette
alternativet opp med alternativ H1. Det er en helhetsvurdering som ligger bak at Jernbaneverket
mener at H5 er et bedre alternativ enn H6. Det må videre påpekes at både H5 og H6 kan få større
konsekvenser for Åkersvika naturreservat enn H1, noe som skal vurderes nærmere i
konsekvensutredningen av alternativ H5.
Når det gjelder strandsonen i Ringsaker kommune, har Jernbaneverket tatt hensyn til dette ved å
trekke korridoren lengre vekk fra Mjøsa enn eksisterende enkeltsporede bane.
Samlet transportkorridor
Hovedformålet med alternativ H6 har vært å samle veg og jernbane i samme korridor mellom Hamar
og Brumunddal. Mange har argumentert for at veg og jernbane kan planlegges og bygges samtidig i
området, tilsvarende Fellesprosjektet E6-Dovrebanen langs Mjøsa lenger syd. Utfordringen med
dette er at vegplanleggingen har kommet mye lengre enn jernbaneplanleggingen. Mens det er
vedtatt reguleringsplan for E6 på strekningen, hvor det kunne tenkes en samlet transportkorridor, er
som kjent planleggingen av dobbeltspor helt i startfasen av arbeid med kommunedelplan.
Så lenge E6 er ferdig planlagt og har helt andre kurvaturkrav både horisontalt og vertikalt enn
jernbane, er det ikke mulig å planlegge jernbanen tett opp til E6. Jernbaneverket mener derfor at
alternativ H6 ikke innebærer at veg og jernbane blir samlet i samme korridor.
To korridorer
Jernbaneverket mener at det skal være mulig å finne en god trasekorridor innenfor foreslått
utredningskorridor, og vil i arbeidet med kommunedelplan legge betydelig vekt på å optimalisere en
trasé som i størst mulig grad tar hensyn til bebyggelse og landbrukseiendommene. I tillegg skal det
legges vekt på avbøtende tiltak både med tanke på støy og å unngå at jernbanen blir en barriere
spesielt for driften av landbrukseiendommene. Det må også presiseres at eksisterende jernbane
mellom Jessnes og Brumunddal på mange måter kan oppleves som en utfordring mtp støy og
barriere. Jernbaneverket mener at det er tatt hensyn til dette ved å trekke korridoren lengre vekk fra
Mjøsa enn eksisterende enkeltsporet bane.
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Konsekvenser mellom Jessnes og Brumunddal
Jernbaneverket vil presisere at bygging av dobbeltsporet jernbane på strekningen med de krav som
er stilt til horisontal og vertikal kurvatur, vil få konsekvenser. Det tas sikte på å minimere de negative
konsekvensene ved å unngå de mest sårbare områdene og gjennom avbøtende tiltak. Det må
presiseres at pga jernbanens stive kurvatur kan det å minimere negative konsekvenser ved å justere
traseen på deler av strekningen, få større konsekvenser på andre deler av strekningen.
Jernbaneverket vil påpeke at det allerede er tatt betydelig hensyn til strandsonen og eksisterende
bebyggelse på Jessnes ved å legge korridoren lengre vekk fra Mjøsa enn dagens bane. Det er i
mulighetsstudie for Sørli - Brumunddal vurdert et alternativ H7 som i hovedsak medfører utvidelse av
eksisterende enkeltsporet jernbane. Dette alternativet ble imidlertid forkastet fordi det ville medføre
større inngrep i strandsonen. I tillegg har Jernbaneverket vurdert at konsekvensene er større for
boligområdene sør for Brumunddal i H6 enn i H1/H5. Men vi foreslår likevel å utvide korridoren noe i
Jessnes-området, som kan gi muligheter for å unngå konsekvenser for bebyggelsen på Jessnes.
I tillegg mener Jernbaneverket at det er lite aktuelt å ivareta landbruksinteressene ved å bygge
dobbeltspor i tunnel. Det vil i så fall skape en presedens som vil medføre svært høye kostnader for
InterCity-utbyggingen.
Kostnader
Hovedbegrunnelsen for at Jernbaneverket i forslaget til planprogram ikke valgte å ta med H6, var
fordi alternativ H6 i forbindelse med mulighetsstudiet Sørli – Brumunddal ble kostnadsestimert til å
bli om lag 1 milliard dyrere enn H1 og H5. Kostnadsestimatet er basert på byggeklosser, dvs.
tunnelandel, bruandel, dagsoneandel, i tillegg er det tatt høyde for byggeforhold knyttet til de ulike
byggeklossene.
Sammenligning av resultatene for H5 og H6 viser ingen forskjell på alternativene mht lengdemeter,
traseene er omtrent like lange mellom Hamar og Brumunddal. Basiskostnadene på H6 er imidlertid
850 millioner høyere på H6, og når vi tar hensyn til usikkerhet knyttet til basisestimatet blir
forskjellen på ca. 1 milliard mellom alternativ H5 og H6 på strekningen Hamar og Brumunddal. Den
viktigste årsaken til kostnadsforskjellen er andel tunnel, anslått til 5,05 km på H6 og 4,35 km på H5,
dvs 700 meters forskjell. I tillegg er det tatt høyde for at det er noe dårligere grunnforhold på H6
tunnel enn H5 tunnel, men vi vil presisere at det ikke i kostnadsestimatet er tatt høyde for stor andel
av alunskifer der hvor det må bygges tunnel i alternativ H6.
Ved funn av middels til store mengder alunskifer vil kostnadsforskjellen være større mellom H5 og
H6. NGUs kvartærgeologiske kart viser stor sannsynlighet for alunskifer i området Nydal – Tjernli.
Jernbaneverket har videre innhentet rapporter på geoteknikk og ingeniørgeologi fra Statens
Vegvesen sin planlegging av E6 på strekningen Arnkvern – Tjernli. Disse rapportene viser at det er
påvist alunskifer, særlig i området Bergshøgda, hvor det i planene for E6 forutsettes utvidelse av en
skjæring. Jernbaneverket mener derfor at det er grunnlag for å mene at det er stor sannsynlighet for
at kostnadene ved en tunnel på H6 vil bli høye.
Konklusjon H6
Jernbaneverket mener at det ikke er grunnlag for å ta inn alternativ H6 i planprogrammet.
Jernbaneverket mener at kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å si at kostnaden ved alternativet er
høyere enn for foreslåtte utredningskorridor. I tillegg mener Jernbaneverket at det er lite aktuelt å
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ivareta landbruksinteressene ved å bygge dobbeltspor i tunnel. Det vil i så fall skape en presedens
som vil medføre svært høye kostnader for InterCity-utbyggingen.
1.2.5 Sekkestasjon
Det er kommet inn merknader i høringsuttalelsene med forslag om å kombinere H1 og H5, som
medfører H1 fram til dagens stasjon og H5 videre til Brumunddal. Dette forslaget medfører at Hamar
stasjon blir en sekkestasjon, der samtlige tog må snu.
Dobbeltspor gjennom Hamar er en del av storsamfunnets InterCity-satsing på Østlandet. For
InterCity-satsingen er det gjennom en konseptvalgutredning definert et prosjektutløsende behov:
"Økt kapasitet for person- og godstransport på jernbane i IC-området for å sikre tilstrekkelig
punktlighet, frekvens og reisetid."
I dag eksisterer det et enkeltspor gjennom Hamar. Dette vil med sine begrensninger kunne inngå i en
fremtidig situasjon, med dobbeltspor både nord og sør for Hamar sentrum. En ny løsning med
dobbeltspor gjennom Hamar må dekke det behovet som løser ut et prosjekt, nemlig økt kapasitet
og/eller redusert reisetid.
Jernbaneverkets faglige vurdering er at sekkestasjon ikke gir tilstrekkelig økt kapasitet eller reduksjon
i reisetid til å utløse noe prosjekt. Tvert imot vil sekkestasjon bety økt reisetid gjennom Hamar,
sammenlignet med dagens enkeltspor. I tillegg vil en sekkestasjon skape betydelige bindinger og
begrensninger i togdriften.
På bakgrunn av dette kan ikke Jernbaneverket se at forslaget verken er et realistisk eller et relevant
alternativ.
1.2.6 Oppsummering utredningskorridorer
På bakgrunn av høringsutgaven av planprogrammet og innspill i og behandling av merknader
høringen, foreslår Jernbaneverket å utrede følgende utredningskorridorer gjennom Hamar:




H1, som i planprogrammet omtales som Korridor 1 – Hamar Vest
H2, som i planprogrammet omtales som Korridor 2 – Hamar Midt
H5, som i planprogrammet omtales som Korridor 3 – Hamar Øst

1.3 Innspill til de enkelte utredningstema i konsekvensutredningen
Det er primært offentlige instanser og interesseorganisasjoner som har kommet med konkrete
innspill til utredningstemaer i planprogrammet. Hovedfokus har vært på utredningstema knyttet til:
Prissatte konsekvenser
Det har kommet innspill om å utrede transport/trafikantnytte, nytte/kostnadsanalyse (KNA) og
utdype konsekvenser for eksiterende veinett. Dette er tatt til følge.
Ikke prissatte konsekvenser
Naturmangfold
Merknadene knyttet til naturmangfold er primært knyttet til naturreservatene Åkervika og
Furuberget, utredning av rød- og svartlistearter, samt kartlegging av vilttrekk. Dette er tatt til følge.
Kulturminner og kulturmiljøer
Merknadene er primært knyttet til registreringer, avbøtende tiltak i anleggsperioden og frigiving av
funn etter utgraving. Temaet er ivaretatt i planprogrammet.
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Jernbanemuseets beliggenhet sportilknytning har også blitt berørt i merknadene, som følge av dette
er jernbanemuseet løftet fram som eget undertema. Dette er tatt til følge
Naturressurser
Merknadene er primært knyttet til landbruksnæringen og hvordan landbruket best kan ivaretas både
før, under og etter utbyggingen av dobbeltsporet. Som en innledning til arbeidet med
konsekvensutredningen forslås det å gjennomføre en gårdsregistrering. Dette er tatt til følge.
Merknader om mineralressurser er knyttet til etterbruk av tunnelmasser, løsmasser, samt om
kalkstein som tas ut fra tunnelen gjennom Furuberget er egnet i kalkproduksjon.
Andre tema
Trafikk og vegomlegginger
I forbindelse med utredningstema By- og knutepunktutvikling har Jernbaneverket blitt bedt om å se
på konsekvensene for vegsystemene rundt knutepunktene. I tillegg må krysningspunktene mellom
vei og bane, spesielt knyttet til E6 og de store riks- og fylkesveien, utredes. Dette er tatt til følge.
Flom
Merknadene poengterer viktigheten av å ha fokus på klimaforandringer som kan føre til økt fare for
flom i vassdragene. Det er primært knyttet til kryssing av vassdrag og flom i Mjøsa, som kan være en
risikofaktor knyttet til stasjonsområdene i H1 og H5. Dette er tatt til følge.
Etterbruk av nedlagt jernbane
Det har kommet mange merknader knyttet til etterbruk av nedlagt jernbane, når dobbeltsporet står
ferdig. Forslagene til etterbruk går på å tilbakeføre jernbanen til dyrkamark eller bruk som gang/sykkelvei. Dette temaet vil bli nærmere utredet i konsekvensutredningen.

1.4 Planprosess og medvirkning
Gjennom merknadene har det kommer innspill til ytterligere planforutsetninger i forma av rapporter
og veiledere, samt til medvirkningsprosessen.
Planforutsetninger
Følgende regionale planer og statlige veiledere skal legges til grunn i det videre planarbeidet:
-

Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer (2005)
Landsverneplan for jernbanen (siste rev jan.2015)
NVE 2/2011 – «Flaum og skredfare i arealplanar» (rev. 22.5.2014)

Medvirkning.
Følgende offentlige instanser har spesifikt bedt om å bli tatt med i den videre KU- og
kommunedelplan prosessen:
-

Norsk Maritimt Museum (undervannsarkeologiske registreringer)
Hias IKS
Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum
NSB
Hedemarken Landbrukskontor
Hedmark Fylkeskommune
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-

Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens Vegvesen
Eidsiva Nett AS
Fylkesmannen i Hedmark

Følgende instanser, lag og foreninger har ytret ønske om å bli tatt med på råd og få informasjon i den
videre KU- og kommunedelplan prosessen:
-

Syklistenes Landsforening v/ lokallag Hamar
Stange og Ottestad grunneierlag
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Steinerskolen på Hedemarken
Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone
Østbyen vel v/ forman Anders Hole
Furnes Historielag

Det vil også være aktuelt å involvere andre lag og foreninger i den videre planprosessen.
Medvirkningsplan
Det er utarbeidet en medvirkningsplan i forslaget til planprogram kap.A.5.4.2 som viser hvor og når
de enkelte aktørene vil bli involvert. Denne medvirkningsplan er en «levende» plan som vil bli
oppdatert jevnlig. Planen er ikke uttømmende i forhold til aktører eller type involvering.

1.5 Grunnerverv og erstatninger
Det har kommet inn flere merknader med spørsmål om innløsning, grunnerverv og erstatninger.
Utgangspunktet for formelt grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplan viser hvilke
arealer som berøres av utbyggingen og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse
arealene for å kunne bygge ut.
Ofte kan forhandlingene med den enkelte grunneier starte før reguleringsplanplanen er vedtatt,
dersom grunneier ønsker det. For Jernbaneverket er det et mål å starte forhandlingene med de
grunneiere som har boliger eller hytter som må ervervs i god tid før anleggsstart (ca. 2 år), og kunne
gi de et tilbud. Ubebygde arealer og stripeerverv vil deretter bli prioritert. I enkeltsaker før oppstart
reguleringsplan kan Jernbaneverket gjennomført frivillig grunnerverv av eiendommer som utvilsomt
vil bli berørt. I tillegg er enkelte teiger/eiendommer som har vært på salg, kjøpt med tanke på
framtidig makeskifte.
Det legges stor vekt på likebehandling av grunneierne, og at avtalene inngås innenfor
erstatningsrettslige regler. Jernbaneverket søker i størst mulig grad å komme frem til minnelige
avtaler, eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes har Jernbaneverket anledning til å ekspropriere
grunn og rettigheter med grunnlag i vedtatt reguleringsplan.
Ved grunnerverv ytes engangserstatning i form av kontant oppgjør. Ansvaret for å skaffe ny bolig
eller hytte er opp til den enkelte som blir berørt. Det er således ikke aktuelt å tilby erstatningstomter
som deloppgjør. For berørte landbrukseiendommer kan det derimot være aktuelt å tilby makeskifte
evt jordskifte som helt eller delvis oppgjør. Alle grunneiere som blir direkte berørt, blir for øvrig
kontaktet direkte. Når det gjelder erstatning for ulemper i anleggsperioden vil dette bli behandlet i
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lys av de faktiske ulempene. Tiltak for å begrense ulemper i anleggsperioden vil bli tatt opp i plan for
ytre miljø.
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2. Sammendrag av felles uttalelsene til høring av planprogram, med
tiltakshavers kommentarer i alle tre kommuner
2.1 Oversikt over felles innkomne uttalelser til alle de tre kommunene
Offentlige instanser
Nr.
Uttalelse fra
1
Statskog
2
Norsk Maritimt Museum
3
Hias IKS
4
JBV Norsk Jernbanemuseum
5
Stange Landbruksråd
6
NSB
7
Hedmarken landbrukskontor
8
Hedmark Fylkeskommune
9
Norges vassdrags- og energidirektorat
10
Rom Eiendom
11
Statens vegvesen region øst
12
Eidsiva Nett AS
13
Fylkesmannen i Hedmark
14
Direktorat for mineralforvaltning

Dato
08.12.14
19.12.14
12.01.15
12.01.15
22.01.15
30.01.15
04.02.15
11.02.15
12.02.15
13.02.13
13.02.15
13.02.15
16.02.15
19.02.15

Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Nr.
Uttalelse fra
15
Naturvernforbundet i Hamar og omegn
16
Norsk Jernbaneklubb, jernbanepolitisk utvalg
17
Syklistenes landsforening lokallag Hamar v/leder Anne Snekvik Almlid
18
Forum for Natur og friluftsliv Hedmark v/ Christian Dufseth
19
NHO innlandet
20
Fortidsminneforeningen i Hedmark

Dato
12.02.15
12.02.15
13.02.15
13.02.15
13.02.15
14.02.15
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2.2 Offentlige etater
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 1 Statskog
08.12.14
Planområdet ser ikke ut til å berøre noen av
Statskog sine eiendommer. Der er mulig at noen
av Opplysningsvesenets fonds eiendommer kan
være berørt.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Nr. 2 Norsk Maritimt Museum
19.12.14
NMM gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt
å gjennomføre en undervannsarkeologisk
registrering for å avklare om planområdet og
tiltakene kan komme i konflikt med kulturminner
under vann.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Konsekvenser for
kulturmiljø og kulturminner er definert som en
viktig problemstilling i forbindelse med
utredningstemaene i planprogrammet, ref. pkt.
A.4.1. Konsekvenser skal utredes. Det vises til
planprogrammets pkt. B.5.2.2, C.5.2.2 og D.5.2.2.

NMM ber om at forslag til reguleringsplan
oversendes for uttalelse når denne foreligger.

JBV vil ta kontakt med NMM i forbindelse med
videre medvirkning.

Nr.3 Hias IKS
12.01.15
Hias gjør oppmerksom på at de omtalte traseene
i planprogrammet flere steder kommer i konflikt
med Hias’ eksisterende og planlagte vann- og
avløpsanlegg.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Konsekvenser for
kommunaltekniske- og andre anlegg skal utredes.
Det vises til planprogrammets pkt. B.5.1, C.5.1 og
D.5.1.

Hias påpeker viktigheten av en god dialog
mellom partene i KDP-arbeidet og ønsker å delta
i relevante møter for å ivareta sine interesser.

JBV vil innkalle Hias IKS til møter så snart arbeidet
med kommunedelplanen er kommet i gang.

Nr.4

Jernbaneverket Norsk
12.01.15
Jernbanemuseum
Norsk Jernbanemuseum minner om at de er
avhengig av sporforbindelse til jernbanenettet for
å kunne utføre noen av sine hovedoppgaver.

Jernbaneverkets kommentar

Museet foreslår flere alternative måter å ivareta
sporforbindelse tilpasset de foreliggende
trasealternativene.

Sportilkobling til Jernbanemuseet vil bli utredet
i konsekvensutredningen.

Merknaden tas til følge.

Endring i Planprogrammet
Norsk Jernbanemuseum tas inn som eget
utredningstema under kulturminner og
kulturmiljø i planprogrammets punkt C.5.2.2.
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Nr.5

Stange landbruksråd
05.02.15
v/leder Olav Vold
Stange landbruksråd påpeker at det i forbindelse
med konsekvensutredning av landbruk/matjord
er et stort behov for samarbeid mellom
Jernbaneverket, grunneierinteressene og
kommunene v/bl.a. landbrukskontorene.

Jernbaneverkets kommentar

Det er ønskelig å gjennomføre en
gårdsregistreing, hvor formålet er å
kartlegge/registrere faktiske forhold på den
enkelte gård med hensyn til landbruk og
muligheter/tiltak som tjener utbygger i
anleggsperioden eller som gir vinn-vinn
muligheter for begge parter.

Merknaden tas til følge. Det spesifiseres i
planprogrammet at det skal gjennomføres en
gårdsregistrering som grunnlag for kartlegging/
registrering av faktiske forhold på den enkelte
gård i forbindelse med konsekvensutredningen.

Merknaden tas til orientering.

Stange landbruksråd har i tillegg følgende
innspill til konsekvensutredningsarbeidet:
1. Det etableres et forpliktende samarbeid i
konsekvensutredningsarbeidet mellom
Jernbaneverket, grunneierinteressene og
landbrukskontorene i de berørte
kommunene.

1. Merknaden tas til følge. Den over nevnte
gårdsregistreringen skal gjennomføres som
et samarbeid mellom Hedmarken
Landbrukskontor, grunneier og JBV.

2. Det utarbeides et spørreskjema med
opplisting av aktuelle tema som skal
gjennomgås på gårdsnivå. Hensikten er å få
gjort en systematisk registrering der flest
mulig forhold blir tatt opp, og som lett kan
bearbeides i forbindelse med
konsekvensutredningen.

2. Merknaden tas til følge. Det skal utarbeides
en sjekkliste/ spørreskjema i samarbeid med
Hedmarken Landbrukskontor som skal
brukes ved gårdsregistreingen.

3. Registrering skal foregå på barmark.
Befaringene skal innbefatte deltagere fra
Jernbaneverket, grunneier og representant
fra landbrukskontoret.

3. Merknaden tas til følge. Det vises til
kommentar til pkt. 1 over.

4. Stange Landbruksråd ser det som viktig … at
det foreslåtte samarbeidet vil ha stor
betydning for prosjektets gjennomføring.

4. Merknaden tas til orientering. Det nevnte
samarbeidet anses som viktig for å
fremskaffe korrekt utredningsrelevant
informasjon. Det vil være viktig å inneha slik
korrekt informasjon når planens ulike og
ofte motstridende hensyn og konsekvenser
skal veies mot hverandre.

5. Landbrukskontoret bør innrømmes en
godtgjørelse for utført arbeid.

5. Merknaden tas ikke til følge.
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Endring i Planprogrammet
Merknader som er tatt til følge medfører
endringer i planprogrammets punkter B.5.2.2,
C.5.2.2 og D.5.2.2 i respektive underpunkter
Naturressurser – Landbruk.

Nr. 6
NSB
30.01.15
NSB vil understreke viktigheten av noen forhold:

Jernbaneverkets kommentar

Stasjoner:

Stasjoner:
Merknaden tas til orientering. Både generering
av biltrafikk til-, parkering ved- og byutvikling
rundt stasjonsalternativene vil være en del av
konsekvensanalysen.

Viktig med god tilknytning til lokalt kollektivnett
og god tilrettelegging for innfartsparkering.
Velges H5 vil bilandelen øke som
tilbringertjeneste til stasjon, dette må belyses i
kommunedelplan. Det samme må
transformering av industriområdet rundt
Vikingskipet og Briskeby. Ved en eventuell
transformering av dagens stasjonsområde til
bolig og næring vil området ligge ca. 700 m fra
stasjon H5. Ideell avstand 500 m.
Kapasitet:
Bør gjøre en ny kapasitetsanalyse av
alternativene med kvarterfrekvens og inntil en
tredobling av dagens godstrafikk.

Kapasitet:
Merknaden tas til orientering. Det er allerede
igangsatt kapasitetsanalyser for de forskjellige
alternativene i forbindelse med utarbeidelsen av
ICs konseptdokument som gir rammebetingelser
for utredningsarbeidet.

Hensettingsareal på Hamar stasjon/Vikingskipet
må være med i planarbeidet.

Merknaden tas ikke til følge. Hensetting på
Østlandet er et eget prosjekt, men det er
kontakt mellom IC-prosjektet og
hensettingsprosjektet, hvor det er diskutert
løsninger på Dovrebanen. Det er ikke trukket
noen endelig konklusjon vedrørende plassering
av hensettingsarealer på Hamar ennå.

Ordinær togtrafikk under anleggsperioden:

Ordinær togtrafikk under anleggsperioden:
Merknaden tas til orientering.
Gjennomførbarhet sett i forhold til ordinær
togtrafikk i anleggsperioden vil være et av
temaene i konsekvensutredningen, og NSB som
togoperatør vil være en viktig part når dette skal
utredes.

Viktig at bygging legges opp slik at den i minst
mulig grad forstyrrer ordinær togtrafikk.

Medvirkning:

Medvirkning:
Merknaden tas til følge. Det er innarbeidet en
medvirkningsplan i revidert planprogram der
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Savner medvirkningsplan som synliggjør når de
forskjellige partene tas med på høringer og
diskusjoner. NSB er ikke nevnt som
medvirkningspart.

NSB inngår i Fagmiljø samferdsel som
togoperatør på Dovrebanen.
Endring i Planprogrammet
Merknad som er tatt til følge medfører endring i
planprogrammets punkt A.5.4.2.

Nr.7

Hedmarken landbrukskontor 04.02.15 Jernbaneverkets kommentar
v/landbrukssjef Stein Enger
I forbindelse med konsekvensutredning av
Merknaden tas til orientering.
landbruk/matjord er det stort behov for
samarbeid mellom Jernbaneverket,
grunneierinteressene og kommunene
v/landbrukskontorene.
Det er ønskelig å gjennomføre en
gårdsregistreing, hvor formålet er å
kartlegge/registrere faktiske forhold på den
enkelte gård med hensyn til landbruk og
muligheter/tiltak som tjener utbygger i
anleggsperioden eller som gir vinn-vinn
muligheter for begge parter. Samt redusere
konfliktnivået i senere planprosesser og
anleggsperioden.

Merknaden tas til følge. Det vises til
kommentarer til merknader i innspill nr. 5 fra
Stange landbruksråd.

Hedmarken landbrukskontor har i tillegg følgende
innspill til konsekvensutredningsarbeidet:
1. Det etableres et forpliktende samarbeid i
konsekvensutredningsarbeidet mellom
Jernbaneverket, grunneierinteressene og
landbrukskontorene i de berørte
kommunene.

1. Merknaden tas til følge. Det vises til
kommentarer til merknader i innspill nr. 5
fra Stange landbruksråd.

2. Det utarbeides et spørreskjema med
opplisting av aktuelle tema som skal
gjennomgås på gårdsnivå. Hensikten er å få
gjort en systematisk registrering der flest
mulig forhold blir tatt opp, og som lett kan
bearbeides i forbindelse med
konsekvensutredningen.

2. Merknaden tas til følge. Det vises til
kommentarer til merknader i innspill nr. 5
fra Stange landbruksråd.

3. Registrering skal foregå på barmark.
Befaringene skal innbefatte deltagere fra
Jernbaneverket, grunneier og representant
fra landbrukskontoret.

3. Merknaden tas til følge. Det vises til
kommentarer til merknader i innspill nr. 5
fra Stange landbruksråd.

4. Hedmarken Landbrukskontor ønsker å bidra
på en positiv måte i utredningsarbeidet.

4. Merknaden tas til følge. Det vil som en del
av konsekvensutredningen bli gjennomført
en gårdsregistreing slik som foreslått. I
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samarbeid med Hedmarken
Landbrukskontor vil det bli utarbeidet en
sjekkliste/ registreringsskjema som skal
brukes ved gårdsregistreringen.
På selve befaringen vil det delta
representanter fra grunneier,
landbrukskontoret, JBV og JBV’s konsulent.
Endring i Planprogrammet
Merknader som er tatt til følge medfører
endringer i planprogrammets punkter B.5.2.2,
C.5.2.2 og D.5.2.2 i respektive underpunkter
Naturresurser – Landbruk.

Nr. 8

Hedmark fylkeskommune

12.02.15
og 3.03.15

Vedtak i fylkestinget 2.mars
1. Fylkestinget ser svært positivt på at det nå
startes opp med arbeid med
kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli-Brumunddal. Fylkestinget
fremhever den store betydningen InterCityutbyggingen har for regional utvikling i hele
Innlandet, og vil derfor understreke
viktigheten av at strekningen SørliBrumunddal, og senere hele InterCity-aksen
mot Lillehammer, planlegges og bygges ut
som en helhetlig og sammenhengende
prosess.

Jernbaneverkets kommentar

1. Merknaden tas til orientering.

2. Fylkestinget vil understreke betydningen av
at antallet trase-alternativer som skal
utredes nærmere i planarbeidet begrenses,
og at alternativer som skal utredes må stå i
et rimelig forhold til de økonomiske rammer
for InterCity-utbyggingen.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Det er svært viktig at det gis grundig
begrunnelse for hvilke alternativ som skal
utredes videre og hvilke alternativ som ikke
tas med videre i planarbeidet. Dette er for
svakt beskrevet i forslaget til planprogram,
og siden det ikke har vært noen formell
silingsprosess med vedtak i folkevalgt organ,
bør dette derfor gis en grundigere omtale
før planprogrammet fastsettes.

3. Merknaden er tatt til følge. Det er gitt en
grundig begrunnelse for valget av
utredningsalternativer i revidert
planprogram.

4. Fylkestinget ser det som viktig at
planarbeidet legges opp slik at framdriften i
prosjektet med utbygging av dobbeltsporet
frem til Hamar i 2024, kan opprettholdes.
Utbyggingsetappen bør bli tilsvarende med

4. Merknaden tas til orientering.
Framdriftsplanen for arbeidet med
kommunedelplanen er i tråd med NTP 201423.
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utredningsetappen.
5. En forutsetning for å opprettholde
framdriften er at en kommer i gang med de
arkeologiske registreringene i deler av
traséen allerede i 2015, slik at de ikke vil
skape forsinkelser for utbyggingen.

5. Merknaden tas til orientering. Det vil bli tatt
kontakt med fylkeskommunen for å få avtalt
videre fremdrift og diskutert omfang for de
arkeologiske registreringene. Det er ønskelig
å komme i gang med registreringene i løpet
av sesongen 2015, men JBV ønsker å få
gjennomført innledende trasésøk slik at
omfanget av nødvendige undersøkelsene
kan begrenses noe.

6. Forslag til planprogram inneholder i
hovedsak alle de relevante tema som er
nødvendig for å utrede dobbeltsporet
jernbane mellom Sørli og Brumunddal.
Fylkestinget vil likevel be om at følgende
tilføyelser og endringer innarbeides i
planprogrammet:
a. Punkt C.3.2 – H1: Det skal søkes
løsning som gir minst mulig grad av
barrierevirkning ved kryssing av
Mjøsa foran Hamar sentrum.

6.

b. Punkt C.5, 5. avsnitt: Det utarbeides
3D-visualisering som viser
overordnede grep sammen med
omgivelsene for kryssing av Mjøsa
og gjennom Hamar sentrum (H1),
kryssing av Åkersvika, alternativer
for jernbanestasjon ved Vikingskipet
(H5) og kryssing av riksveg 25 (H5).
c. I forslag til utredningsprogram for
Stange, Ringsaker og Hamar; kapittel
«Nærmiljø og friluftsliv» og
overskrift «Utredning-innhold og
omfang», ber vi om at følgende
endring tas inn: «berører traséen
områder som benyttes av barn og
unge skal erstatningsområder
vurderes» erstattes med følgende
formulering, som er i henhold til
rundskriv T-2(08) punkt 5.d.:
«berører traséen områder som
benyttes av barn og unge skal det gis
fullverdige erstatningsområder »
d. Ved H1 alternativet skal
dobbeltsporet flyttes tilstrekkelig
langt mot øst, slik at traseen går fri
av bebyggelsen på Jessnes.

•

Merknaden tas til følge.
Punktet er innarbeidet i sin helhet i
planprogrammet.

•

Merknaden tas til følge.
Punktet er innarbeidet som en endring i
planprogrammet.

•

Merknaden tas til følge.
Endringene er innarbeidet i planprogrammet
slik det er bedt om.



Merknaden tas ikke til følge.
I planprogrammets punkt D1.1 står det at «i
H1-alternativet vil dobbeltsporet bli forsøkt
flyttet så langt mot øst at traseen går fri av
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bebyggelsen på Jessnes». Jernbaneverket vil
forsøke å unngå bebyggelsen på Jessnes,
men kan ikke på dette stadiet i
planleggingen forplikte seg til å unngå
boligene. Dette må bli en vurdering av kostnytte, og må også sees opp mot hvilke
konsekvenser endret linjeføring på Jessnes
vil få i Hamar Vest hvor H1 går gjennom
boligområdene ved Presterud / Furuberget.
Jernbaneverket vil foreslå å øke bredden på
utredningskorridoren mot øst forbi Jessnes
mot Brumunddal for å få et større
handlingsrom når trasésøket skal starte.
7. Fylkestinget ber om at fremtidig bruk av
gammel jernbanetrase blir et eget tema i
planarbeidet. Gammel jernbanetrase bør
tilbakeføres til dyrka mark der dette er
mulig. Der gammel trase går gjennom by og
strandsone, bør den i størst mulig grad
frigjøres og reguleres til åpne byrom og
grøntarealer med minst mulig barriereeffekt.
Fylkestinget forutsetter at nødvendig
opprydding og evt. forurensing håndteres
som en del av Inter-Cityprosjektet.

7. Merknad tas til orientering. Etterbruk av
gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den
videre prosessen, men ikke som eget tema.

8. Fylkestinget vil påpeke viktigheten av å få til
en god kobling til Rørosbanen.

8. Merknaden tas til orientering. Tilkobling til
Rørosbanen vil være en del av
utredningsarbeidet. Det vil også bli vurdert å
etablere tilsving mellom Dovrebanen og
Rørosbanen i H1-alternativet.

9. Fylkestinget mener at det må tas høyde for
at konsekvensutredningene avdekker
forhold som gjør at man må vurdere å velge
andre løsninger enn det som er skissert i
oppstartsvarselet og i planprogrammet.

9. Merknaden tas til orientering. Hvis ingen av
de valgte utredningskorridorene viser seg å
være gjennomførbare vil man måtte starte
planarbeidet på nytt. JBV mener i
utgangspunktet at det er mulig å finne en
gjennomførbar løsning innenfor de
korridorene som ligger inne i revidert
planprogram.

10. Fylkestinget vil påpeke viktigheten av at
konsekvenser for kulturarven på grunn av
driftsforhold i anleggsperioden også blir
grundig utredet.

10. Merknaden tas til følge. Forholdet
fremheves ved en spesifisering i de
kommunevise kapitlene «Konsekvenser i
anleggsperioden».

11. Fylkestinget vil oppfordre til at den viktige
jernbanehistorien som Hamar representerer
blir videreført som en positiv ressurs og
premiss for næringsutvikling, bygningsarv,
bosetting og historie.

11. Merknaden tas til orientering.
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12. Fylkestinget ber om at Jernbaneverket også
vektlegger øvrige forhold som belyses i
saksutredningen.

12. Merknaden tas til orientering.

13. Fylkestinget vil påpeke viktigheten av
minimalt med driftsavbrudd i anleggsfasen.
Det er av stor viktighet for lokalsamfunnene
at trafikkavviklingen går mest mulig effektivt
mens byggingen pågår, da lange
driftsavbrudd har store konsekvenser for
områdene det angår. Det bes om at dette
blir vurdert og tas med som et moment i
utredningen av de ulike alternativene.

13. Merknaden tas til orientering. Driftsavbrudd
vil bli behandlet i de kommunevise punktene
B.5.4, C.5.4 og D.5.4 som omhandler
konsekvenser i anleggsperioden.
Endring i Planprogrammet
Merknad nummer 3 medfører endringer i
planprogrammets punkt A.3.4.
Merknad nummer 6 medfører endringer i
planprogrammets punkter C.3.2 – H1, C.5 - 5.
avsnitt, B.5.2.2, C.5.2.2 og D.5.2.2.
Merknad nummer 10 medfører endringer i
planprogrammets punkter B.5.4, C.5.4 og D.5.4.

Nr. 9

Norges vassdrags- og
12.02.15
energidirektorat
Vassdrag, flom og vassdragstekniske forhold:

Jernbaneverkets kommentar

1. I forbindelse med reguleringsarbeidet må
flomfare og ivaretakelse av sikkerhet
vurderes. Anbefaler å følge sikkerhet mot en
200 års flom+ sikkerhetsmargin.

1. Merknaden tas til orientering. NVEs
anbefaling er lagt til ved en endring i
planprogrammet. Anbefalingen legges til
grunn for den videre planleggingen.

2. Områder som er utsatt for 200 års flom+
sikkerhetsmargin skal avmerkes som
hensynsone flomfare på plankartet.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Ved endring i avrenning til vassdrag må
dette beskrives i planen.

3. Merknaden tas til orientering.

Inngrep i eller langsmed vassdrag:
4. Anbefaler om mulig å unngå direkte inngrep
i vassdrag. Ved evt. inngrep må mulige
konsekvenser beskrives.

4. Merknaden tas til orientering.

5. Ved kryssing av vassdrag bør det i størst
mulig grad benyttes bruløsning.

5. Merknaden tas til orientering.

6. Viktig å ta vare på kantvegetasjon.

6. Merknaden tas til orientering.

7. Ved påvirkning av grunnvannsstanden, må
dette undersøkes nærmere, og
konsekvenser beskrives.

7. Merknaden tas til orientering.
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8.

Ber om at retningslinjene NVE 2/2011 legges
til grunn i videre planarbeid.

8. Merknaden tas til følge. Retningslinjen
er tatt med i planprogrammet.
Endring i Planprogrammet
Merknad nummer en medfører endringer i
planprogrammets punkt C.5.3. – By- og
stedsutvikling.
Merknad nummer åtte medfører et nytt punkt
A.2.7/ A.2.7.1 i planprogrammet.
Planprogrammet vil bli ytterligere styrket i
forhold til hensynet til flom, ved at temaet
ytterligere synliggjøres under relevante
utredningstema som naturressurser og by- og
knutepunktutvikling.

Nr. 10

ROM eiendom AS
13.02.15
v/planutreder Sissel
Bjørkto
1. Dersom spor flyttes ut i Mjøsa, vil man få
bedre kontakt mellom bysentrum og sjøen,
men ha spor-konstruksjonen som en visuell
barriere. Virkningen må visualiseres
sannferdig fra utvalgte standpunkter i
planarbeidet.

Jernbaneverkets kommentar

2. Det påpekes forskjellige utfordringer knyttet
til bystruktur ved alternativene H1 og H5.
Det listes opp temaer som etter ROM
Eiendoms syn er beslutningsrelevante:
- Forholdet mellom stasjonsplassering og
sentrum, synergieffekter for bylivet.
- Konsekvenser for Hamars byvekst ved de to
alternativene.
- Konsekvenser ved valg av alternativ for
overføring av trafikkandeler mellom
kollektivtransport og privatbil, herunder
tilbringertransporten inkl. sykkel og gange.

2. Merknaden tas til orientering. Utredningen
av de alternative lokaliseringene av Hamar
stasjon vil ivareta de påpekte forholdene.

3. ROM Eiendom legger til grunn at
beregninger av byutviklingspotensial,
parkeringsbehov og transportandeler/
trafikantnytte inngår i utredningen av
prissatte konsekvenser.

3. Merknaden tas til orientering. Utredningen
av de nevnte temaer anses å bli ivaretatt i
planprogrammet; som prissatte
konsekvenser eller andre samfunnsmessige
virkninger. Forholdet er også presisert under
«Regional utvikling Hamar- og Mjøsregionen
- Utredningsbehov».

4. Kulturvern- stasjonens status:
Det påpekes at punkt C.2.3.4 inneholder feil.
Det er kun et restaurantbygg som er fredet,

4. Merknaden tas til følge. Frednings- og
vernestatus er rettet opp i planprogrammet.

1. Merknaden tas til orientering. Visualisering
av planens konsekvenser, herunder også de
påpekte forholdene, anses ivaretatt i
planprogrammet.
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og da først og fremst interiøret.
Stasjonsbygningen er vernet med et mindre
strengt vern.

Endring i Planprogrammet
Merknad nummer tre medfører endring i
planprogrammets punkt A.4.4.2.
Merknad nummer fire medfører endring i
planprogrammets punkt C.2.3.4.

Nr. 11

Statens vegvesen, Region
13.02.15
øst v/Laila Myklebust
SvRø ber om at følgende tema utbedres
nærmere:

Jernbaneverkets kommentar

1. Konsekvenser for vegnett og transport må
vurderes som prissatt konsekvens.

1. Merknaden tas til følge. «Transport/
trafikantnytte» og «Konsekvenser for
eksisterende vegnett» er tatt med som nye
temaer under de kommunevise punktene for
prissatte konsekvenser.

2. Hvilke konsekvenser kan dobbeltsporet
jernbane gi for overordnet riks- og fylkesvegnett
i og rundt Stange, Hamar og Brumunddal.

2. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
ivaretatt i nye temaer (jf. kommentar til
merknad 1) i planprogrammet.

3. Utredningen må vise konsekvenser for det
offentlige vegnettet, med særskilt vekt på
krysningspunkter veg/bane.

3. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
ivaretatt i nye temaer (jf. kommentar til
merknad 1) i planprogrammet.

4. SvRø ønsker at det som en del av
utredningsarbeidet for temaet by- og
stedsutvikling gjøres en egen vurdering av hvilke
konsekvenser dobbeltsporet
jernbane/stasjonslokalisering vil ha for
transportarbeidet i og rundt Stange, Hamar og
Brumunddal.

4. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
ivaretatt i nye temaer (jf. kommentar til
merknad 1) i planprogrammet.

5. Utredningsarbeidet må vise hvordan det skal
tilrettelegges for økt bruk av kollektivtransport,
sykling og gåing til/fra stasjonene.

5. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt i planprogrammet.

6. Utredningsarbeidet må vise hvilken virkning
endring av stasjonslokalisering i Hamar kan gi for
det totale transportarbeidet i Hamar by.

6. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
ivaretatt i nye temaer (jf. kommentar til
merknad 1) i planprogrammet.

7. Dobbeltsporet jernbane vil i alt. H5 måtte
krysse riksveg 25 i Hamar. SvRø ber om at videre
planarbeid tar utgangspunkt i at riksveg 25 fra E6
inn mot Disen planlegges som 4-felts gate på
flomsikret høyde, herunder at konsekvenser for
riksveg 25 gis en særskilt omtale i
konsekvensutredningen.

7. Merknaden tas til orientering.
Informasjonen skal tas med i det videre
utredningsarbeidet.

8. Ny jernbanelinje etter H5 vil måtte krysse
enten over eller under fylkesveg 222

8. Merknaden tas til orientering.
Informasjonen skal tas med i det videre
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Stangevegen og Furnesvegen. SvRø ber JBV å
vurdere disse kryssingspunktene, og den
virkningen de vil gi, i sammenheng med
utredning av riksveg 25.
9. Dobbeltsporet jernbane vil måtte krysse E6 i
Brumunddal sentrum og sør for Brumunddal.
SvRø ber om at gjeldende reguleringsplan for E6
legges til grunn for det videre planarbeidet,
herunder at konsekvenser for E6 gis en særskilt
omtale i konsekvensutredningen.

utredningsarbeidet.

9. Merknaden tas til orientering. Gjeldende
reguleringsplan for E6 vil være blant
materialet som vurderes i den videre
planprosessen. Konsekvenser for E6 vil bli
belyst i nytt tema som nevnt i kommentar til
merknad nummer en. For øvrig vises det til
høringsuttalelse fra JBV, datert 25.02.13, gitt
ved offentlig ettersyn av reguleringsplan for
E6 Tjernli – Botsenden.
Endring i Planprogrammet
Merknad nummer en medfører endringer i
planprogrammets punkter B.5.1, C.5.1 og D.5.1.

Nr.12 Eidsiva Nett AS
13.02.15
Eidsiva Nett har et omfattende nettanlegg på
strekningen Sørli-Brumunddal og påpeker at
uansett traseløsning vil deler at deres nett bli
berørt. Anbefaler at JBV tar kontakt for å
gjennomgå de mulige konfliktområdene.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV vil ta kontakt
med Eidsiva for å kartlegge nettanleggene når
utredningsarbeidet starter.

Nr. 13 Fylkesmannen i Hedmark
16.02.15
Fylkesmannen i Hedmark ber om at følgende
emner behandles i konsekvensutreningen:

Jernbaneverkets kommentar

1. Ber om at det i konsekvensutredningen (KU)
lages beskrivelser og illustrasjoner for
realistiske utbyggingsetapper ved H5 (gjerne
også H1), og klargjør hva det forutsetter av
offentlige og private investeringer for å nå
neste etappe.

1. Merknaden tas til følge.

2. Fylkesmannen mener at det er forhold som
tilsier at alternativ H2 bør vurderes utredet
videre for å få et bedre grunnlag for å kunne
veie dette opp mot de andre alternativene.

2. Merknaden tas til følge.

3. Det er gjennomført registreringene som
dekker Akersvika naturreservat, men har hatt
hovedfokus på E6-traseen lenger inn. Det
forventes at Jernbaneverket selv vurderer
behovet for å supplere registreringene
innenfor sitt planområde.

3. Merknaden tas til følge.
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4. Fylkesmannen mener det er behov for
supplerende kartlegging av rødlista og
svartelista arter innenfor jernbanekorridoren.

4. Merknaden tas til følge.

5. Fylkesmannen mener det er behov for
supplerende kartlegginger og vurderinger av
hydrologiske effekter av å fjerne
jernbanefyllinga for vannivå innover i
Akersvika, i hvilken grad jernbanefyllinga i
dag virker som en terskel, om en slik
terskelfunksjon bør opprettholdes/etableres
av hensyn til verneverdiene, virkninger for
verneverdiene, flom og rv. 222.

5. Merknaden tas til følge.

6. De ytre delene av Akersvika er viktige
rasteområder for trekkfugl, spesielt tidlig om
våren fordi det er her det blir først isfritt
normalt sett. Det bør gjøres vurderinger av
hvordan fuglelivet påvirkes av hhv. togtrafikk
på fylling og bru. Det bør også gjøres
vurderinger av påvirkninger for fuglelivet ved
mulig etterbruk av gammel fylling som gangog sykkelveg eller lignende som kan føre til
økt menneskelig ferdsel ut i deltaområdet.

6. Merknaden tas til følge.

7. Viltpassering må vurderes som en del av KU
da inngjerdet dobbeltspor vil være en
barriere for viltet.

7. Merknaden tas til følge.

8. Det som ikke fremgår av planprogrammet er
at jernbanen har strenge føringer til
kurvatur, både vertikalt og horisontalt. Vi
mener at dette er et viktig premiss for
planleggingen som bør fremgå i dokumentet.

8. Merknaden tas til følge.

9. Fylkesmannen minner om at det åpne
arealet ved Vikingskipet for stor del er avsatt
til friområde og tiltenkt funksjon som større
lekeplass/rekreasjonsområde for planlagt ny
bydel på Espern. Dersom dette arealet
bygges ned av ny jernbanestasjon må denne
funksjonen plasseres på et annet sted i
nærområdet til Espern.

9. Merknaden tas til følge.

10. Jordbrukslandskapet ved Børstad fungerer
som nærturområde for befolkningen i Hamar
øst. En jernbanetrase gjennom dette
området vil også få virkninger for denne
funksjonen, og må vurderes i KU.

10. Merknaden tas til følge.

11. Det forekommer alunskifer innenfor

11. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
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planområdet og det må tas høyde for
miljøforsvarlig deponering av slike masser.

ivaretatt i nytt tema om forurensede
masser.

12. Masser som inneholder svartelista arter,
floghavre eller plantesykdommer som f.eks.
potetcystenematode, krever også spesiell
handtering for å hindre spredning.

12. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
ivaretatt i nytt tema om forurensede
masser.

13. Fylkesmannen påpeker at i tillegg til
elveflom, må også analysen omfatte analyse
av konsekvensene av flom i Mjøsa. Dette
gjelder for begge alternativene for
lokalisering av jernbanestasjonen.

13. Merknaden tas til følge

14. Dobbeltsporutbygging er i strid med
verneforskriften. Fylkesmannen må som
følge av sin rolle fremme innsigelse til
planforslaget dersom det ikke ivaretar
verneverdiene på en tilfredsstillende måte.

14. Merknaden tas til følge. Forholdet anses
ivaretatt i nytt tema om Åkervika som
Ramsar-område.

15. Miljødirektoratet har laget en veileder for
behandling av utbyggingssaker i Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder
(M47-2013).

15. Merknaden tas til følge.. Forholdet anses
ivaretatt i nytt tema om Åkervika som
Ramsar-område.

16. For alternativ som går gjennom reservatet vil
en utvidelse til dobbeltspor jernbane
gjennom naturreservatet bety at det må
søkes dispensasjon fra verneforskriften eller
at grensene for naturreservatet må endres
(jernbanearealet tas ut av verneområdet). En
grensejusteringsprosess følger
prosessreglene for vern nedfelt i
naturmangfoldloven.

16. Merknaden tas til følge.. Forholdet anses
ivaretatt i nytt tema om Åkervika som
Ramsar-område.

17. I Ramsar-områder er hovedregelen at det er
krav om erstatningsareal dersom det gis
dispensasjon til inngrep av hensyn til
vesentlige samfunnsinteresser. Tiltakshaver
må påregne at prosessen med vern av
erstatningsareal tar tid og å bekoste
eventuelle undersøkelser/registreringer av
aktuelle erstatningsområder.

17. Merknaden tas til følge.. Forholdet anses
ivaretatt i nytt tema om Åkervika som
Ramsar-område.
Endring i Planprogrammet
Merknad nummer en medfører endring i
planprogrammets punkt C.5.3 Andre
samfunnsmessige virkninger,
knutepunktsutvikling
Merknad nummer to medfører endring i
planprogrammets A.3.1.2
Merknad nummer tre medfører endring i
planprogrammets B/C 5.2.2 Naturmangfold,
Spesielle forhold knytet til Åkersvika
Merknad nummer fire medfører endring i
planprogrammets B/C/D.5.2.2 Naturmangfold.
Merknad nummer fem medfører endring i
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planprogrammets B/C.5.2.2 Naturmangfold,
Spesielle forhold knytet til Åkersvika
Merknad nummer seks medfører endring i
planprogrammets B/C.5.2.2 Naturmangfold,
Spesielle forhold knytet til Åkersvika
Merknad nummer syv medfører endring i
planprogrammets B/C/D.5.2.2 Naturmangfold.
Merknad nummer åtte medfører endring i
planprogrammets A.2.6.1 Felles
planforutsetninger for InterCity-strekningene.
Merknad nummer ni medfører endring i
planprogrammets C.5.2.2 Nærmiljø og friluftsliv.
Merknad nummer ti medfører endring i
planprogrammets C.5.2.2 Nærmiljø og friluftsliv.
Merknad nummer elleve medfører endring i
planprogrammets B/C/D «Konsekvenser i
anleggsperioden», nytt tema « Håndtering av
forurensede masser».
Merknad nummer tolv medfører endring i
planprogrammets B/C/D «Konsekvenser i
anleggsperioden», nytt tema « Håndtering av
forurensede masser».
Merknad nummer tretten medfører endring i
planprogrammets C.5.2.2 By- og Stedsutvikling,
Flom
Merknad nummer fjorten medfører endring i
planprogrammets B/C.5.2.2 Naturmangfold,
nytt tema «Åkersvika som Ramsar-område»
Merknad nummer femten medfører endring i
planprogrammets B/C.5.2.2 Naturmangfold,
nytt tema «Åkersvika som Ramsar-område».
Merknad nummer seksten medfører endring i
planprogrammets B/C.5.2.2 Naturmangfold,
nytt tema «Åkersvika som Ramsar-område».
Merknad nummer sytten medfører endring i
planprogrammets B/C.5.2.2 Naturmangfold,
nytt tema «Åkersvika som Ramsar-område».

Nr. 14

Direktorat for
19.02.15
mineralforvaltning (DMF)
1. DMF påpeker at det er registrert to
forekomster av mineralske ressurser i de
foreslåtte utredningskorridorene:
Furuberget, en lokalt viktig kalkressurs og
Brumundosen, en lokalt viktig grus- og
pukkresurs.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til orientering. JBV vil gjøre
oppmerksom på at grus- og pukkressursen
Brumundosen ligger godt utenfor aktuell
utredningskorridor.
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2. DMF ber om at det utredes konsekvenser for
mineralressurser.

2. Merknaden tas til følge. Temaet
«Mineralressurser» løftes frem som egne
utredningstemaer under Naturressurser i de
kommunevise utredningstemaene for Ikke
prissatte konsekvenser. Utredningstemaene
«Vann, berggrunn og løsmasser» reduseres
tilsvarende til kun å gjelde «Vann»

3. DMF ber om at det gjøres rede for mengde
og kvalitet for eventuelle overskuddsmasser.
Eventuelt hvordan massebehovet til
prosjektet skal dekkes.

3. Merknaden tas til følge. Temaet er
spesifisert under utredningstemaene
«Mineralressurser» som beskrevet i
kommentar til merknad nummer to.

4. For kalkforekomsten ved Furuberget bes det
om at JBV vurderer hvordan man kan sikre
uttak av drivverdig kalkforekomst i
forbindelse med tunnelprosjektering.

4. Merknaden tas til følge. Temaet er
spesifisert under utredningstema
«Mineralressurser» for Hamar kommune.
Endring i Planprogrammet
Merknad nummer to medfører endringer i
planprogrammets punkter B.5.2.2, C.5.2.2 og
D.5.2.2 – Naturressurser.
Merknad nummer tre medfører endringer i
planprogrammets punkter B.5.2.2, C.5.2.2 og
D.5.2.2 – Naturressurser.
Merknad nummer fire medfører endringer i
planprogrammets punkt C.5.2.2 –
Naturressurser.
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2.3 Felles lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 15

Naturvernforbundet i
12.02.15
Hamar og omegn
Ønsker rask prosjektgjennomføring, og
prioriterer derfor H1 og H5, som ventes lavere
byggekostnader og raskere fremdrift.
Etterlyser støykart med tiltaksplaner for H1 og
H5.
Begge alt. gir negativ effekt på naturen på
Åkersvika. Det må derfor søkes etter
erstatningsarealer, og spesielle hensyn må tas
under fugletrekket vår og høst.
Som en del av erstatningsproblematikken bør
tiltak i andre fuglebiotoper også vurderes.
Forbundet ønsker seg også utvidelser av
bekkeløp og sakteflytende dreneringssystem der
det ikke kommer i konflikt med jordbruket. F.eks
i området øst for Kolomoen mot Skavabakken.
Dam bygging kan bidra til tidligere tiders tapte
fuglebiotoper for hele regionen.
Langs ferdig dobbeltspor er det viktig med god
tilgjengelighet med naturlige korridorer på tvers
av sporene.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Det vil bli utredet og utarbeidet foreløpige
støysonekart for hele strekningen Sørli –
Brumunddal i forbindelse med
kommunedelplan. Mens konkret vurdering av
avbøtende tiltak, på den enkelte eiendom, først
vil bli gjort i reguleringsplanfasen.
Åkersvika, som RAMSAR-området, blir et viktig
tema i konsekvensutredningen, og hensynet til
når det kan foregå anleggsdrift i
våtmarksområdet er et av temaene som skal
utredes.
Når det gjelder erstatning av våtmarksområder
henvises det til JBV kommentar til
Fylkesmannens merknad (nr.15)
Både vilt-, tur- og landbrukskryssinger på tvers
av sporet vil bli utredet i tekniskhovedplan og
konsekvensutredningen.
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Nr. 16

Norsk Jernbaneklubb,
12.02.15
jernbanepolitisk utvalg
Stange kommune (strekning Sørli-Åkersvika):
Støtter forslag til utredningskorridor, men traseen
bør tåle 250 km/t.
Anmoder om utstrakt bruk av “cut and cover” av
hensyn til jordvern og bebyggelse.
Stange stasjon beholdes som i dag, og anbefales
utbygget med 4 spor slik at gjennomgående tog
kan passere i høy hastighet.
Hamar kommune (strekningen Åkersvika-grense
Ringsaker kommune):
Anbefaler ikke plassering av stasjon ved
Vikingskipet, siden man ikke får utviklet området
videre sørøst fra stasjonsområdet. Ønsker å
beholde dagens stasjonsplassering.
Trase bør bygges for å tåle 250 km/t.
Det må bygges avgreningsspor for Rørosbanen, så
ikke alle tog må innom Hamar stasjon.
Bør vurdere kulvert/langtunnel under nåværende
spor i stasjonsområde, som videreføres om mulig
frem mot tiltenkt tunnelinnslag ved tidligere
Nestle/Hamar bryggeri. Gjennomgående tog fra
Rørosbanen får buttspor på nåværende nivå.
Kulverten
Jernbanemuseet må sikres påkobling til
jernbanenettet, evt. via dagens trase eller via
tunnel.
Signaler om parkering av godstog langs traseen i
Hamar bør ikke følges opp.
Ringsaker kommune:
Av hensyn til jordvern og bebyggelse anmodes
utstrakt bruk av “cut and cover”.
Trase bør bygges for å tåle 250 km/t.
Brumunddal stasjon beholdes som i dag, og
anbefales utbygget med 4 spor slik at
gjennomgående tog kan passere i høy hastighet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Stange og Ringsaker:
InterCity-strekningene vil bli prosjektert for 250
km/t.
Gjennom det kommende hovedplanarbeidet vil
det bli utredet hvor mange gjennomgående spor
det vil være behov for på den enkelte stasjon.
I forhold til jordvern og vern av bebyggelse vil
JBV i det kommende arbeidet se på flere
løsninger for å minimere inngrepene.
Hamar:
Det skal sees på konsekvensene de forskjellige
traséalternativene vil ha bl.a for byutvikling.
Det skal utredes mulighet for å bygge tilsving til
Rørosbanen.
For alternativ H1 vil det sees på forskjellige
løsninger, men de må oppfylle JBV’s
målsetninger bl.a. om stasjon i dagen.
Driftsforhold knyttet til Jernbanemuseet er
hevet frem som eget tema i
konsekvensutredningen.
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Nr. 17

Syklistenes
13.02.15
Landsforening, lokallag
Hamar v/leder Anne
Snekvik Almlid
Ønsker at følgende punkter kan bli egne temaer i
planprogrammet:

Jernbaneverkets kommentar

1. Sykkeltraseer på frigjorte jernbanetraseer
- vurdering av mulighet for sykkelekspressveier fra
Hamar mot Brumunddal, Stange og Tangen.

1. Merknaden tas ikke til følge. Bruk av
nedlagte jernbanetraséer vil bli et tema
som skal utredes i
kommuneplanprosessen. Punktet anses
ivaretatt i eksisterende planprogram.

2. Sykkelparkering
- vurdering av plankrav som sikrer fremtidige
behov for sykkelparkering ved stasjoner og gode
adkomstforhold

2. Merknaden tas ikke til følge. I
forbindelse med utvikling av
knutepunktene vil sykkelparkering og
infrastruktur for sykkel være viktige
elementer å få på plass. Punktet anses
ivaretatt i eksisterende planprogram.

3. Konsekvenser for sykkelveinett og sykkelruter
knytet til ny jernbane og stasjonsplassering

3. Merknaden tas ikke til følge. Det er et
overordnet mål at mer av trafikkveksten
skal gjøres ved sykkel og gange. Det vil
derfor bli viktig å utrede hvordan dette
på best mulig måte kan gjennomføres.
Punktet anses ivaretatt i eksisterende
planprogram.

Syklistenes Landsforening mener at sykkel og
jernbane henger tett sammen, og at det er viktig
å prioritere infrastruktur og fasiliteter for sykling
som ivaretar den reisende mellom stasjonen
hemmet og andre destinasjoner.

Merknaden tas til orientering. Se også JBV’s
kommentar til merknad fra Statens vegvesen nr.
11.

Nr.18

Jernbaneverkets kommentar

Forum for Natur og
friluftsliv Hedmark,
v/Christian Dufseth

13.02.15

Støy:
Viktig å følge opp mål om reduksjon av støy og
gjennomføre støybegrensende tiltak.

Medvirkning:
Vil understreke viktigheten av møter med
interessenter.

Støy:
Merknaden tas til orientering.
Det vil bli utredet og utarbeidet foreløpige
støysonekart for hele strekningen Sørli –
Brumunddal i forbindelse med
kommunedelplan. Mens konkret vurdering av
avbøtende tiltak, på den enkelte eiendom, først
vil bli gjort i reguleringsplanfasen.
Medvirkning:
Merknaden tas til orientering.
Det vil bli lagt opp til medvirkning i
planprosessen.
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Nærmiljø og friluftsliv:
Viktig at det sette høy pris på arealer, selv om det
fører til høye ervervskostnader.
Det må skje en overordnet kartlegging og
vurdering av bruken av områdene til friluftsliv- og
nærmiljøaktiviteter, herunder barn og unges bruk
av områdene. Temakart som viser berørte
områder må utarbeides.

Nærmiljø og friluftsliv:
Merknaden tas til orientering. I
konsekvensutredningen vil lokale og regionale
frilufts- og rekreasjonsområder blir kartlagt og
verdivurdert, og dette materialet vil danne
grunnlaget for videre trasévurderinger. Denne
kartleggingen vil være grunnlagt for vurdering av
avbøtende tiltak. Punktet anses ivaretatt i
eksisterende planprogram.

Naturmiljø:
Traseens plassering i fht konflikter med
naturtyper og biologisk mangfold må undersøkes.
Undersøkelser av vassdrag må gjennomføres i
henhold til EUs vanndirektiv.
Konsekvenser av forurensing til grunn og vann må
utredes.

Naturmiljø:
Merknaden tas til orientering. I
konsekvensutredningen vil naturmiljø blir
kartlagt og verdivurdert. Med bakgrunn i
eksisterende registreringer vil det bli vurdert
behovet som supplerende registreringer.
EUs vanndirektiv vil bli fulgt ved utredninga av
konsekvenser for vassdragene. Punktet anses
ivaretatt i eksisterende planprogram.

Viltkorridorer:
Må planlegges og bygges langs hele strekningen.
Disse korridorene skal KUN fungere for dyr, ikke
andre brukere/interessenter.

Viltkorridorer:
Merknaden tas til orientering. I
konsekvensutredningen vil viltkorridorer blir
kartlagt og verdivurdert, og behov/plassering av
viltkryssinger vurdert. Punktet anses ivaretatt i
eksisterende planprogram.

Anleggsperioden:
Viktig å begrense synligheten av
anleggsområdene, samt konfliktene med
nærmiljø og friluftsliv.

Anleggsperioden:
Merknaden tas til orientering. Konsekvenser i
anleggsperioden vil bli utredet som et eget
hovedkapittel i konsekvens-utredningen.
Åkersvika vil bli særlig hensyntatt. Punktet anses
ivaretatt i eksisterende planprogram.

Stange kommune:
Nærmiljøet må det tas hensyn til.
Rekreasjonsområde mellom Stangebyen og
Bekkelaget må opprettholdes.
Ønsker tilbakeføring av gammel trase til
jordbruksformål eller gjenbruk til gang- og
sykkelveg.

Stange kommune:
Merknaden tas til orientering. Planprogrammet
ivaretar utredning av nærmiljø og
rekreasjonsområder. Etterbruk av gammel
jernbanetrasé vil bli utredet i den videre
prosessen. Punktet anses ivaretatt i
eksisterende planprogram.

Hamar kommune:
H1 vil påvirke og komme i konflikt med Koigen og
Strandgaten som viktige rekreasjonsområder.
Furuberget er et viktig friluftslivsområde, som må
hensyntas ved bygging av tunnelen. H5 vil påvirke
verdifulle landbruksområder, buffersonene til
Åkersvika og Disen boligområde. Hvis den gamle
jernbanefyllinga erstattes med bru og fjernes må
forurensing og strømningsforhold utredes.

Hamar kommune:
Merknaden tas til orientering. Planprogrammet
ivaretar utredning av rekreasjonsområder,
friluftsliv, naturresurser og naturmiljø.
Forurensing av sedimentene innenfor
jernbanefyllinga, samt strømningsforhold vil bli
utredet. Punktet anses ivaretatt i eksisterende
planprogram.
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Ringsaker kommune:
Strandsonen og kulturlandskapet mellom Jessnes
og Brumunddal blir berørt, og avbøtende tiltak i
forhold til estetiske krav til ny linje må utredes.
Positivt at gammel bane nedlegges. Gir mulighet
for å etablere tursti og sykkelvei langs Mjøsa.
Må opprettholde kryssingsmuligheter av
jernbanen til lokale rekreasjonsområder.

Ringsaker kommune:
Merknaden tas til orientering. Planprogrammet
ivaretar utredning av kulturlandskapet,
rekreasjonsområder, nærmiljø, naturresurser og
naturmiljø. Etterbruk av gammel jernbanetrasé
vil bli utredet i den videre prosessen. Punktet
anses ivaretatt i eksisterende planprogram.

Nr.19 NHO innlandet
13.02.15
Støtter planprogrammet, men påpeker
viktigheten av å holde fremdriften.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Ønsker en tydeligere og mer faktabasert
begrunnelse for hvorfor alternativ blir lagt bort,
med spesielt fokus på bortvelgelse av alternativ
H2 og H6.

Merknaden tas til orientering. Det er gjort
endringer i planprogrammet for å tydeliggjøre
Jernbaneverkets vurderinger. Det henvises til
kapittel 1.2.4 i dette dokumentet og
Planprogrammets kapittel A.3.4.

For de valgte alternativene må det finnes gode
og skånsomme løsninger.

Merknaden tas til orientering. Gjennom teknisk
hovedplan vil JBV arbeide med å finne gode og
skånsomme løsninger, for å minimere inngrepene
i sårbare områder.

Nr.20 Fortidsminneforeningen
14.02.15
Hedmark fylkesavdeling
vv/Marit Odden
Påpeker følgende til forslag til planprogram:

Jernbaneverkets kommentar

-

-

-

Planprogrammet er et godt
utgangspunkt for å gi en bred utredning
av tiltakenes konsekvenser for
kulturminner
For at planprogrammet skal oppfylle sin
hensikt, må nyere tids kulturminner
undersøkes bredt nok til å fange opp
kulturminnenes faktiske betydning for
de lokalsamfunnene som berøres
H1 bidrar til å videreføre Hamar sin
historiske karakter som jernbaneby og er
det alternativet som sannsynligvis gir
minst omfattende inngrep i
kulturminner og kulturlandskap

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering. Planprogrammet
vil ivareta utredning av kulturlandskapet,
automatisk fredete og nyere tids kulturminner
og kulturmiljøer. Se for øvrig JBV’s kommentar til
Hedmark Fylkeskommune (merknad nr. 8).
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3. Sammendrag av uttalelsene til høring av planprogram og
tiltakshavers kommentarer i Stange kommune
3.1 Oversikt over innkomne uttalelser i Stange kommune
Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Nr.
Uttalelse fra
21
I/S Brenneribakken
22
Ottestad og Stange grunneierlag og Stange bondelag
23
Kausvol gardsbarnehage AS v/Ragnhild Antonie Finden
24
Steinerbarnehagen på Hedemarken
25
Stange utmarkslag v/ Lars Alhaug
26
Steinerskolen på Hedemarken
27
Ottestad turstier v/Harald Nordbye

Dato
07.02.15
10.02.15
12.02.15
13.02.15
14.02.15
15.02.15
15.02.15

Private og grunneiere
Nr.
Uttalelse fra
28
Hans Petter Refsahl
29
Ellinor Hadassa Konradsen
30
Hanne og Olav Vold
31
Kjell Arne Andreassen
32
Kari Dæhlin
33
Bror Atle Heimdal
34
Eli Nordstad Johansen og Bjørn Erland Johansen
35
Marte Godsveen Lauvdal
36
Sissel, Jana, Lena og Mia Winderen
37
Lars Alhaug
38
Anine og Roy Wollebæk
39
Lars Gløtvold
40
Kent Nielsen
41
Tom Fjæstad
42
Eiliv Austlid

Dato
01.02.15
03.02.15
07.02.15
08.02.15
09.02.15
11.02.15
11.02.15
12.02.15
12.02.15
13.02.15
14.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
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3.2 Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 21 I/S Brenneribakken
07.02.15
JBV må sikre at byggingen av dobbeltsporet
mellom Stange og Hamar ikke får uønskede
konsekvenser for Brenneribekkens funksjon for
grøftesystemene for eiendommene rundt.
Vannkilden for jordbruksvanning må også bli
ivaretatt.

Nr.22

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Det vises til endring i planprogrammet som følge
av innspill nr. 5 fra Stange Landbruksråd. Se
planprogrammets punkt B.5.2.2 –
Naturressurser. Forhold rundt Brenneribekkens
funksjoner vil bli tatt med i sjekklisten for
gårdsregistreringen som skal gjennomføres.

Ottestad og Stange
14.02.15
grunneierlag og Stange
bondelag
Det er viktig at utbygging tar hensyn til
landbrukets betydning som kulturlandskap og
spiskammer.

Jernbaneverkets kommentar

-

Ressurser bør avsettes til oppfølging av
forhold knyttet til landbruket i planleggingsog byggefasen for ny jernbane.

-

Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentarer til innspill nr. 5 fra Stange
Landbruksråd.

-

Hver landbrukseiendom må i løpet av
konsekvensutredningen få en landbruksfaglig
gjennomgang.

-

Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentarer til innspill nr. 5 fra Stange
Landbruksråd. Merknaden anses ivaretatt i
endringer i planprogrammets punkt B.5.2.2
– Naturressurser.

-

Dagen trase må fjernes etter at anlegget er
ferdigstilt og skal tilbakeføres til
landbruksareal.

-

Merknaden tas til orientering. Temaet vil bli
vurdert som del av den kommende
konsekvensutredningen i
kommunedelplanen.

-

Fremtidig driftsveg langs Dovrebanen og
driftsveger for landbruket langs traseen bør
ses i sammenheng.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Eiendommer som deles må få tilstrekkelig
tilgang til overganger/underganger for å
unngå driftsulemper.

-

Merknaden tas til orientering. Temaet vil bli
vurdert som del av den kommende
konsekvensutredningen i
kommunedelplanen.

-

Anleggsveger og fremtidige driftsveger skal i
hovedsak være sammenfallende for å unngå
større strukturskade på dyrka mark.

-

Merknaden tas til orientering. Temaet vil bli
vurdert som del av den kommende
konsekvensutredningen i
kommunedelplanen.

Merknaden tas til orientering.
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-

Massehåndtering i anleggsfasen skal utføres
skånsomt. A- og B-sjikt må ikke blandes.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Skader og ulemper på eiendom, dyr og avling i
anleggsfase må belyses i konsekvensutredningen.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Drenering/uttrekk/vanningsanlegg igjennom
fremtidig trase må etableres.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Tur/skiløyper gjennom fremtidig trase må
etableres

-

Merknaden tas til orientering.

-

Kulturminneregistrering må utføres. Sjakting
og større tiltak må unngås på dyrkamark i
vekstsesongen.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Viltover-/underganger må etableres

-

Merknaden tas til orientering.

-

Sikkerhetsgjerder må etableres langs traseen,
og disse må fungere som avgrensing mot
beitemark uten ytterligere gjerdeplikt.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Ønskelig med dialog med grunneier og
utbygger for å finne gode
massehåndteringsløsninger

-

Merknaden tas til orientering.

-

Makeskifte og tilbud om erstatningsjord bør
tilbys i størst mulig grad

-

Merknaden tas til orientering.

-

Nydyrking kan være aktuelt på den enkelte
eiendom.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Viktig å benytte seg av lokalkunnskapen i
området.

-

Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentarer til innspill nr. 5 fra Stange
Landbruksråd. Merknaden anses ivaretatt i
endringer i planprogrammets punkt B.5.2.2
– Naturressurser.

-

Forholdet til landbruket må vurderes i et
langsiktig perspektiv, for å unngå at
utviklingsmulighetene på gårdene reduseres.

-

Merknaden tas til orientering.

Generelt til innspillet:
Alle forhold som påpekes i merknaden vil bli tatt
med i den planlagte gårdsregistreringen, som så
vil danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak. Innspillet
vil være med å danne grunnlaget for
sjekklisten/registreringsskjema som skal
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benyttes ved gårdsregistreringen. Både Ottestad
og Stange grunneierlag og Stange bondelag vil
bli invitert til å bidra i utarbeidelsen av
sjekklisten/registreringsskjema.

Nr. 23

Kausvol gardsbarnehage
12.02.15
AS v/Ragnhild Antonie
Finden
Bekymret for at barnehagen kan bli avskåret fra
å bruke sitt viktigste turområde, og at selve
byggeperioden fører til mye støy som påvirker
virksomheten.

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til orientering.

I planleggingen bør det fokuseres på:
- Minst mulig berøring i negativ forstand i
byggefasen. (Støy, trafikk, farlige områder).

-

Merknaden tas til orientering.

-

God undergang/overgang til Holmen og
skogsområdene vest for garden, samt
bevaring av Holmen som turområde.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Støyproblematikk for bygninger i etterkant
av byggeperioden.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Fjerning av gammel trase med voll og
tilbakeføring til landbruksareal.

-

Merknaden tas til orientering.

-

God prosess og løsning på arealbehov
mellom Jernbaneverket og grunneier.

-

Merknaden tas til orientering.

-

God informasjon underveis i hele prosessen.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Sikkerhet i forhold til sporet, gjerde.

-

Merknaden tas til orientering.

-

Kartlegging av private avløpsanlegg med
sandgrøfter på tunet.

-

Merknaden tas til orientering.

Generell kommentar til merknaden:
Forhold knyttet til barnehagen og drift av denne
under og etter byggeperioden vil bli kartlagt
nærmere i forbindelse med
konsekvensutredningen. Det vil bli gjennomført
en gårdsregistrering på berørte gårder langs
utredningskorridoren. Kausvol gård vil få tilbud
om å delta i gårdsregistreringen.
Det vil bli utredet og utarbeidet foreløpige
støysonekart i forbindelse med
kommunedelplan. Mens konkret vurdering av
avbøtende tiltak, på den enkelte eiendom, først
vil bli gjort i reguleringsplanfasen.
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Konsekvenser i anleggsperioden i form av støy,
støv, anleggstrafikk, sikkerhet osv. vil bli utredet
som et eget hovedkapittel i konsekvensutredningen. Etterbruk av gammel jernbanetrasé
vil også bli utredet i den videre prosessen.

Nr. 24

Steiner barnehagen på
13.02.15
Hedemarken v/styrer
Birgit Daatland
Ønsker at sporet legges i tunnel eller kulvert fra
sør for Ottestad ungdomsskole til Åkersvika.

Jernbaneverkets kommentar

Er bekymret for mye støy og vibrasjoner i
anleggsperioden, og senere i driftsfasen.
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling på veg og
gangveier må vurderes nøye.

Merknaden tas til orientering. Tiltak for å sikre
og skjerme skolen, både i anleggs og driftsfasen
vil være en del av de utredningene som man skal
i gang med.

Konsekvenser bør utredes tidlig i planprosessen.
Ønsker å holdes løpende orientert i
planprosessen.

Merknaden tas til orientering. Det vil bli innledet
en dialog med barnehagens ledelse både i
planfasen og i senere faser. Informasjonsmøter
for barnehagen og dens foreldre vil også bli
gjennomført i forskjellige faser av arbeidet.

Nr. 25

Stange utmarkslag
v/ Lars Alhaug
Kommer med følgende kommentarer:

Merknaden tas til orientering. Hvilken løsning
som tilslutt velges forbi skolen vil bli utredet
gjennom kommuneplanprosessen.

14.01.15 Jernbaneverkets kommentar

-

Det må gjøres en grundig kartlegging av
viltressursene, herunder vilttrekk, på hele
strekningen for å legge viltoverganger og
viltunderganger på de rette stedene langs
traseen.

-

Jernbaneverket tar merknaden til orientering.
Kartlegging av lokale vilttrekk og viltressurser
vil bli tatt med i sjekklisten for
gårdsregistreringen som skal gjennomføres.

-

Viltoverganger og viltunderganger må kunne
brukes av grunneierne til passering for
landbruksformål.

-

Jernbaneverket tar merknaden til orientering.
I konsekvensutredningen vil viltkorridorer blir
kartlagt og verdivurdert, og behov/plassering
av viltkryssinger vurdert. Da vil det også
gjøres en vurdering av kombinasjonsbruk.

-

Det er av stor viktighet at gammelt
jernbanelegeme må fjernes da denne skaper
en unødig barriere for vilt og annen fauna og
fører til en ytterligere fragmentering av
kulturlandskapet i Stange. Denne
fragmenteringen vil være negativ for inn- og
utvandring av individer i de ulike artene og
vil redusere det biologiske mangfoldet,
herunder utveksling av gener i bestandene.

-

Jernbaneverket tar merknaden til orientering.
Etterbruk av gammel jernbanetrasé vil bli
utredet i den videre prosessen.
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Det er ikke bare ny jernbane som bidrar til
denne fragmenteringen, men dette må også
sees i sammenheng med ny 4-felts E6 med
viltgjerder.

Nr. 26

Steinerskolen på
13.02.15
Hedemarken v/Åse
Katrine Johnsen
Ser at traséen sneier skolens tomt og
videregåendebygget. Oppfordrer til at selve
toglinjen legges i trygg avstand til skolen, også
om man går for kulvertløsning. En dagløsning vil
påvirke skolens hverdag for all fremtid.

Jernbaneverkets kommentar

Ønsker også god sikring for og skjerming av
skolen under anleggstiden. Ved en dagløsning vil
det være behov for en permanent skjerming
med støyskjerm.

Merknaden tas til orientering. Tiltak for å sikre
og skjerme skolen, både i anleggs og driftsfasen
vil være en del av de utredningene som man skal
i gang med.

Skolen ønsker et infomøte med JBV nærmere
anleggsperioden.

Merknaden tas til orientering. Det vil bli innledet
en dialog med skolens ledelse både i planfasen
og i senere faser. Informasjonsmøter for skolen
og dens foreldre vil også bli gjennomført i
forskjellige faser av arbeidet.

Nr. 27

Jernbaneverkets kommentar

Ottestad turstier
18.02.15
v/Harald Nordbye
Ber om at Ottestadstien blir hensyntatt i
planleggingen av den nye jernbanetraseen
mellom Ottestad-Hamar slik at dagens stitraséer
og rasteplasser opprettholdes med tilkomst og
gjennomgang noenlunde etter dagens opplegg.

Merknaden tas til orientering. Det er riktig at
utredningskorridoren ligger over det nordøstre
hjørnet av skoletomta, men det er ikke bestemt
noen endelig trasé for dobbeltsporet. Hvilken
løsning som tilslutt velges forbi skolen vil bli
utredet gjennom kommuneplanprosessen.

Merknaden tas til orientering. I planprogrammet
er Ottestadstien nevnt spesielt under tema
nærmiljø. Avbøtende tiltak i form av omlegging,
flytting eller nye krysningspunkter for
Ottestadstien vil bli utredet.
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2.3 Private og grunneiere
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.

Nr. 28 Hans Petter Refsahl
01.02.15
Ønsker at Ottestad stasjon legges til i
planprogrammet som pendlerstasjon evt.
holdeplass på strekningen.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge.
Stasjonslokaliseringer ble avklart allerede på
KVU-stadiet, og det ligger ikke inne i InterCityprosjektets mandat å vurdere ytterligere nye
stasjoner på Dovrebanen.

Nr.29

Ellinor Hadassa
03.02.15
Konradsen
Boligeiendommen vil bli berørt av byggingen.
Ønsker at Jernbaneverket vurderer en innløsning
av eiendommen før planen er helt ferdig,
ettersom de har vært og er på husjakt.

Jernbaneverkets kommentar

Nr. 30 Hanne og Olav Vold
07.02.15
Uansett plassering av dobbeltsporet vil
driftsenheten bli kløyvd i to. Følgende punkter er
derfor av stor betydning:

Jernbaneverkets kommentar

-Bru/undergang beregnet for store
landbruksmaskiner må oppføres.

-

Merknaden tas til orientering.

-Muligheter for å få spredd husdyrgjødsel på
begge sider av dobbeltsporet må ivaretas.

-

Merknaden tas til orientering.

-Vanningsanlegg må ivaretas på begge sider av
dobbeltsporet.

-

Merknaden tas til orientering.

-Kunstig oppbygd vanningsbasseng må ivaretas.

-

Merknaden tas til orientering.

-Dreneringssystemer må ivaretas.

-

Merknaden tas til orientering.

-Privat kloakkledning fra Arstad/Gaustadgrenda
må ivaretas.

-

Merknaden tas til orientering.

-Arrondering av jordene må ivaretas i størst
mulig grad.

-

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.
I utgangspunktet vil innløsning av eiendommer
først skje på reguleringsplanstadiet. Men det kan
vurderes, alt på kommunedelplannivå, å gjøre
strategiske innløsninger av eiendommer som på
bakgrunn av trasévurderinger vil blir berørt. Det
vil i så fall bli tatt kontakt med grunneier for
innledende samtaler. Det vises for øvrig til punkt
1.5 i dette dokumentet.
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-Fjerning av dages trase over eiendommen må
gjennomføres.

-

Merknaden tas til orientering.

Eneste akseptable løsning av dobbeltspor i
utredningskorridor over Gaustad, er at sporet i
størst mulig grad planlegges rett fram fra
Norstad gård/idrettshallen i Ottestad mot
Brennerieken, og videre lang Brenneribekken
over Gaustad, gnr.18.1 i Stange kommune.
Denne plasseringen vil ødelegge minst.

-

Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedel-planprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli
fastlagt. Det beskrevne traséforslaget i
merknaden vil bli vurdert som en av flere
muligheter.

Generell kommentar til merknaden:
Alle forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak. Etterbruk
av gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den
videre prosessen.

Nr.31

Kjell Arne
08.02.15
Andreassen
Eier av Muslie gård, Hvervagutua 95, 2312
Ottestad.

Jernbaneverkets kommentar

Har satt opp følgende merknader for
ovennevnte eiendom.
1. Ubrukt trase skal fjernes, og tilbakeføres til
jordbruksareal. Eventuell forurensning fjernes,
og uferdig areal dokumenteres forurensningsfri
før overtagelse av grunneier.

1. Merknaden tas til orientering. Etterbruk av
gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den videre
prosessen.

2. Ny trase må følge dagens trase, for å
minimere konsekvenser for driften av
eiendommen i anleggsperioden og etter ferdig
tiltak.

2. Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedel-planprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli
fastlagt. Mellom Stange og Ottestad følger
utredningskorridoren tilnærmet samme trasé
som dagens, men den vil bli rettet ut fordi banen
skal prosjekteres for 250 km/t.

3. Eksisterende 5 stk stikkrenner erstattes
(kommer på hver side av ny trase). Disse legges
dypt nok for framtidige behov.

3. Merknaden tas til orientering. Påpekt forhold
vil bli kartlagt gjennom den planlagte
gårdsregistreringen, som så vil danne grunnlaget
for flere av temaene i konsekvensutredningen og
utarbeidelsen av teknisk hovedplan, hvor man vil
se på konkrete tekniske løsninger og avbøtende
tiltak.
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4. Det etableres midlertidige anlegg i
anleggsperioden for drenering, kloakk og
vanningsanlegg (både internt for Muslie og
hovedledning (500-600mm).

4. Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentar i punkt tre.

5. Ny grøfting på alle områder som blir berørt av
anleggsarbeid.

5. Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentar i punkt tre.

6. Eiendommen er floghavrefri. Renkant mot
Hverven er floghavrebefengt, og jord må ikke
dras med maskiner inn på Muslie.

6. Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentar i punkt tre.

7. Det kreves i størst mulig grad makeskifte av
dyrket mark til erstatning for avgitt grunn, slik at
dyrket mark ikke reduseres.

7. Merknaden tas til orientering. For berørte
landbrukseiendommer kan det være aktuelt å
tilby makeskifte evt. jordskifte som helt eller
delvis oppgjør.

8. Overflødig matjord fjernes ikke fra
eiendommen, men legges ut der grunneier
anviser område.

8. Merknaden tas til orientering. Det vises til
kommentar i punkt tre.

Nr. 32 Kari Dæhlin
09.02.15
Eier av Gnr. 95 og bnr. 62.
Ønsker å nevne følgende forhold:

Jernbaneverkets kommentar

1. Ønsker informasjon om muligheten for å dele
eiendommen for å selge unna en tomt.

1. Merknaden tas til orientering. Inntil det er
endelig bestemt hvor fremtidig trasé for
dobbeltsporet blir liggende vil det dessverre ikke
være mulig gjøre noen tiltak på eiendommen
innenfor utredningskorridoren.

2. Ønsker informasjon om mulighet for å selge
hele eiendommen, samt info om salgsverdi nå
som eiendommen har en usikker fremtid i møte.

2. Merknaden tas til orientering. Grunneier må
selv vurdere hvorvidt salg av eiendommen er
aktuelt. Jernbaneverket kan ikke gi råd men
opplyser om planstatus jf. lov om avhending av
fast eigedom (avhendingslova) av 1992. Det vises
for øvrig til punkt 1.5 i dette dokumentet.
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Nr.33 Bror Atle Heimdal
11.02.15
Representerer eiendommene 31/7 og 31/11
(Hvervagutua 137 og 139).

Jernbaneverkets kommentar
Jernbaneverket tar merknaden til orientering.

Stiller spørsmål om eiendommene er beboelige
både i en anleggsfase og etter at evn
dobbeltspor er utbygd. Kan bli aktuelt med
samtaler om innløsning av eiendommene.

Merknaden tas til orientering. I utgangspunktet
vil innløsning av eiendommer først skje på
reguleringsplanstadiet. Men det kan vurderes,
alt på kommunedelplannivå, å gjøre strategiske
innløsninger av eiendommer som på bakgrunn
av trasévurderinger vil bli berørt. Det vil i så fall
bli tatt kontakt med grunneier for innledende
samtaler. Det vises for øvrig til punkt 1.5 i dette
dokumentet.

Påpeker også at dagens hovedkloakkledning fra
Stange til Hias ligger nært dagens spor. En
kloakkpumpestasjon i området er også plassert
på tidligere 31/7 for overføring fra lokal
ledning/ledninger til hovedledning.

Merknaden tas til orientering. I forbindelse med
konsekvensutredning og prosjektering av
dobbeltsporet vil det bli tatt kontakt med Hias
for å få eksakt påvisning av både vann- og
kloakkledninger.

Ber også om at foreslått trase vest for dagens
bebyggelse ved Ottestad stasjon tas opp til
vurdering.

Merknaden tas til orientering. Trasévurderinger
vil bli gjort i det kommende
kommunedelplanarbeidet.

Nr.34

Eli Nordstad Johansen og
11.02.15
Bjørn Erland Johansen
Eiere av Nordstrand gård, Gubberudvegen 47,
2312 Ottestad.

Jernbaneverkets kommentar

Det vil gi minst ulemper for gårdsdriften om
sporet legges i tunnel eller kulvert med lokk, og
kryssing av Gubberudvegen mellom innkjørsel til
gården og idrettshallen.
Pga. stor høydeforskjell mellom Ottestad og
Hamar vil en åpen skjæring skjemme landskapet,
stykke opp jorder og vanskeligjøre gårdsdriften.

Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedel-planprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli
fastlagt. Det beskrevne traséforslaget i
merknaden vil bli vurdert som en av flere
muligheter.

Det ligger drensledninger, strømkabler
vanningsanlegg m.m. som må hensyntas. Det går
også et rådyrtrekk over jordene.

Merknaden tas til orientering. Forholdene som
påpekes vil bli kartlagt gjennom den planlagte
gårdsregistreringen, som så vil danne grunnlaget
for flere av temaene i konsekvensutredningen og
utarbeidelsen av teknisk hovedplan, hvor man vil
se på konkrete tekniske løsninger og avbøtende
tiltak.

Dersom grunnvannstanden i området påvirkes
av jernbaneutbyggingen, og kapasiteten på
bergvarme – fyringsanlegget reduseres på grunn
av dette, kreves det erstatning.

Merknaden tas til orientering. Hvis eksisterende
bergvarmeanlegg blir påført skader som følge av
JBV’s tiltak vil det bli et erstatningsspørsmål.

Ved utbyggingen bør eksisterende spor og evnt

Merknaden tas til orientering. Etterbruk av
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forurensing fjernes uten kostnader, og området
bør tilbakeføres til gården.

gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den videre
prosessen.

Nr. 35 Marte Godsveen Lauvdal
12.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Eier av Grøtholm gård, gnr. 103, brnr. 1, sør for
Jernbaneverket tar merknaden til orientering.
Stange sentrum.
Ønsker å belyse følgende forhold i forbindelse
med gården:
1. Ved rivning av kårbolig forventes det at alle
kostnader med å utrede ny tomt på gården,
bygging av nytt hus og infrastruktur, som vann,
strøm, og vei, dekkes.

1. Merknaden tas til orientering. Hvis kårboligen
må rives som følge av jernbaneutbyggingen vil
det bli utbetalt en erstatningssum som
tiltakshaver disponerer fritt til bygging av ny
kårbolig.

2. Forventer at ny adkomstvei til eiendommen vil 2. Merknaden tas til orientering.
gå omtrent slik den gjør i dag enten via
undergang eller ny bro.
3. Ønsker tiltak mot støy i anleggsperioden

3. Merknaden tas til orientering.

4. I forbindelse med utbyggingen må man se på
mulighetene for å bli koblet til kommunens vann
nett.

4. Merknaden tas til orientering.

Generell kommentar til innspillet:
Alle forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak.

Nr. 36

Sissel, Jana, Lena og Mia
12.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Winderen
Eiere av Gyrud gård Gnr.9/bnr.1 og brn 61.
Ønsker å få belyst følgende punkter med mer
dokumentasjon på befaring senere i år:
-Lydforurensing og vibrasjoner

-

Merknaden tas til orientering.

-Jordvern

-

Merknaden tas til orientering.

-Historisk tilhørighet for nærmiljø og skole

-

Merknaden tas til orientering.

-Gravhauger

-

Merknaden tas til orientering.

-Automatisk fredede bygninger

-

Merknaden tas til orientering.

-Lysforurensing

-

Merknaden tas til orientering.
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-Vann og avløp

-

Merknaden tas til orientering.

Generelt til innspillet:
Alle forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak.

Nr. 37 Lars Alhaug
Kommer med følgende kommentarer:

13.02.15 Jernbaneverkets kommentar

-Gammel tog trase må tilbakeføres til dyrkbar
jordbruksland.

-

Merknaden tas til orientering. Etterbruk av
gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den
videre prosessen.

-Mange gamle trange underganger fra den
gangen banen ble bygd, som ikke er tilpasset
dagens landbruksmaskiner. Gjelder særskilt
undergang på fv.197

-

Merknaden tas til orientering.

-Overganger/underganger til landbruksformål
må anlegges på hver enkelt eiendom.

-

Merknaden tas til orientering.

-Grøftesystem på gårdene må ivaretas gjennom
hele prosessen. Fond må stilles til rådighet for
grunneiere dersom grøftesystem i ettertid av
bygging synker.

-

Merknaden tas til orientering.

-Volumet på matjordlaget må tas hensyn til i
erstatningsoppgjøret.

-

Merknaden tas til orientering.

Generell kommentar til merknadene:
Alle forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak.

Nr. 38 Anine og Roy Wollebæk
14.02.15
Eiere av Skjerden gård, gnr 51,brn 1, Stange
kommune. Ønsker å se på felles gevinst i
anleggsfasen:

Jernbaneverkets kommentar

1. Har områder som kan egne seg til
massedeponi og evt. Rigg og anleggsområde.

1. Merknaden tas til orientering.

2. Det er floghavre på eiendommen. Bortkjøring

2. Merknaden tas til orientering.
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er problematiskujsayfoiuyasoiuyf av masser er
derfor problematisk.
3. Merknaden tas til orientering.
3. Ønsker å belyse støy og støv i anleggsperioden
som en problemstilling.
4. Ønsker fjerning av gammel trase.

4. Merknaden tas til orientering. Etterbruk av
gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den videre
prosessen.
5. Merknaden tas til orientering.

5. Hva tenker JBV om erstatning av skog og beite
tilknyttet eiendommen som det er mulig å dyrke
opp? Området kan være aktuelt som
deponi/anleggsområde.
6. Merknaden tas til orientering.
6. Matjord må kartlegges og tas vare på.
7. Pga. forurensning ønskes traseen lengst mulig
nord forbi gården.

7. Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedel-planprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli
fastlagt. Det beskrevne ønsket traséplassering vil
bli vurdert i det videre arbeidet.
Generell kommentar til innspillene:
De forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak.

Nr. 39 Lars Gløtvold
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Eier av Guåker nordre, gnr/bnr 95/1 i Stange
kommune.
Støtter seg til merknader i Ottestad og Stange
Merknaden tas til orientering.
grunneierlag. Ønsker å belyse følgende forhold i
forbindelse med gården:
1. Ønsker å etablere planfri kryssing hvor
jordbruksarealer er delt av Dovrebanen.
Adkomstveger bør vurderes i en
konsekvensutredning.

1. Merknaden tas til orientering.

2. Det er et visst uregistrert rådyrtrekk over
dagens jernbane (følger dagens Åkerkant
mellom eiendommene Guåker søndre og nordeover banen og østover via hagen på Guåker
nordre). Bør kartlegge omfanget ved en
konsekvensutredning.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Ved overgangen på Guåker søndre krysser en
skiløype i plan. Denne er bindeledd mellom øst

3. Merknaden tas til orientering.
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og vest av løypenettet. Kryssingsmuligheten bør
opprettholdes og tas med i en KU.
4. Drenering og uttrekk ved gjennomgang av
eiendommer bør håndteres i KU for
naturressurser.

4. Merknaden tas til orientering.

Generell kommentar til innspillene:
De forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak.

Nr. 40 Kent Nielsen
15.02.15
Har et ønske om å kunne fortsette å bo i huset
sitt selv om det ligger midt i utredningskorridoren.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedel-planprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli fastlagt.
Og det vil da bli avklart om huset kan bli stående
eller må innløses.

Ønsker at H1 løftes opp på bro, fremfor å legges
på fylling/voll, da dette vil åpne landskapet og
knytte strandsonen til sentrum og gjøre hele
området mer tilgjengelig.

Merknaden tas til orientering.

Nr. 41
Tom Fjæstad
15.02.15
Informerer om at det våren 2015 ønskes å
gjennomføre et byggeprosjekt i Stange sentrum
(eiendom gnr 96, bnr 23, Kr. Fjeldsgt 14-16).
Søknad om byggetillatelse sendes snarlig til
kommunen, men ønsker også sikre seg at dette
ikke kommer i konflikt med JBV sine planer om
utvidelse av Stange stasjon og evt ny adkomst til
parkering på østsiden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Det gjøres
oppmerksom på at en 5 meter bred stripe av
eiendommen, som vender ut mot Jernbanegaten
ligger innenfor JBV’s utredningskorridor.
Inntil det er endelig avklart hvor jernbanetraséen
blir liggende vil byggetiltak innenfor utredningskorridoren ikke kunne tillates.

Nr. 42
Eiliv Austlid
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Grunneier av Hosmestad 52/1 i Stange, ca 1 km
syd for Ottestad stasjon.
Ved den nye korridoren er det flere ting som må
tas hensyn til på min eiendom:
Uttrekk, grøftesystemer, telekabel, høyspent
jordkabel.
Ønsker å få en krysningsmulighet så nært som
mulig, da eiendommen deles pga. traseen.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.
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I dette området på begge sider av banen, er det
stor aktivitet av vilt.

Merknaden tas til orientering.

Generell kommentar til innspillet:
Alle forhold som påpekes vil bli kartlagt gjennom
den planlagte gårdsregistreringen, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på konkrete
tekniske løsninger og avbøtende tiltak.
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4. Sammendrag av uttalelsene til høring av planprogram og
tiltakshavers kommentarer i Hamar kommune
4.1 Oversikt over innkomne uttalelser i Hamar kommune
Politiske partier
Nr.
Uttalelse fra
43
Hedmark Venstre v/fylkesleder Sjur Skjævesland
44
Hamar Arbeiderparti v/leder Thomas Langeland Jørgensen
45
Hamar ungdomsråd
46
Hamar Høyre
47
Hamar Krf v/leder Knut Are Hole
48
By og bygdelista Hamar v/leder Pål Sætre
49
Hamar Venstre v/leder Stig Vaagan
50
Pensjonistpartiet Hamar v/Jan M. Oreld
51
Hamar Frp

Dato
28.01.15
28.01.15
10.02.15
10.02.15
11.02.15
12.02.15
13.02.15
13.02.15
14.02.15

Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Nr.
Uttalelse fra
52
Jernbanens Arbeiderlag, Hamar
53
Norsk forening for bolig- og byplanlegging, avdeling Innlandet
54
Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone i Hamar
55
Arealforvaltningsutvalget v/Ivar Skramstad
56
Seksjonseier i Sameiet Bryggeriet II V/Bjørn Erik Hjorth
57
Østbyen vel v/styrer Anders Hoel
58
Eierseksjonssameiet Tårnhavnen v/styreleder Svein Åge Engen
59
Disen Hagebys vel v/Hanne Lillebo
60
Briskebyen Velforening v/ Jan Larsen
61
Rolf Jacobsens venner v/styreleder Gunnar Brox Haugen
62
Sameiet Atriumshaven v/Joakim Solhaug
63
Holset velforening v/John Arne Lien
64
NOF avd. Hedmark v/leder Maria Stenklev
65
Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar v/ Gunnar W. Holm

Dato
18.12.14
15.01.15
03.02.15
07.02.15
10.02.15
12.02.15
13.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
11.03.15

Private og grunneiere
Nr.
Uttalelse fra
66
Ole Ragnar Østby
67
Jon Åsvold
68
Georg Jensen
69
Olav Skipnes
70
Øyvind Olav Lodten
71
Eli Kristine og Geir Bjørnar Smeby
72
Magnar Børresen
73
Ulf Kristiansen

Dato
19.01.15
20.01.15
21.01.15
26.01.15
29.01.15
30.01.15
30.01.15
01.02.15
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Eva Lutnæs
Stig Andersson
Janne Jensen
Wench Riise
Dagrun Stengel Lunde og John Lunde
Erik Tandberg
Ole-Jo Engelstad
John Egil Haugen
Per Mengshoel
Roy Henning Nyvold
Ola Molstad
Hanne og Sofus Linge Lyngstad
Rikke Pettersbakken Myhrvold
Matilde Monsen
Solveig Fjøsne Saltvik
Anne Beth Moslet
Jan Strømnæss
Linda Odden Nymoen
Hans Bleken Rud
Hans Petter Refsahl
Ki-An Rooz
Stig Harby
Kjell H.Bjørkelund
Helga Meta Høie
Sisle Varhaug Odde
Mona Stokke og Erik Tandberg
Geir Oddvar Eide
Dag Inge Eide
Henry Nordvi
Mette Alhaug
Peder Hørsand Flagstad
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04.02.15
05.02.15
05.02.15
05.02.15
05.02.15
05.02.15
06.02.15
06.02.15
06.02.15
10.02.15
12.02.15
12.02.15
13.02.15
13.02.15
13.02.15
13.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
14.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
15.02.15
16.02.15
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4.2 Politiske partier
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 43

Hedmark Venstre
28.01.15
v/fylkesleder Sjur
Skjævesland
Anbefaler H2, H5 eller H6 fremfor H1
alternativet. H1 gir store inngrep i strandsonen,
rasering av rekreasjonsområder på Koigen og
store inngrep i Hamar vest.

Jernbaneverkets kommentar

Hedmark Venstre avviser en videre utredning av
H1.

Merknaden tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1

Hedmark Venstre krever at H2 og H6 utredes i
tillegg til H5.

Merknaden tas delvis til følge. H2 tas med i det
videre planarbeidet. Se kap. 1.2.3. H6 tas ikke
med i det videre planarbeidet. Se kap. 1.2.4.

-H2, H5 og H6 åpner Hamar by mot Mjøsa.

Merknaden tas til orientering.

-H2 forutsetter tunnel eller stasjon under byen.

Merknaden tas til orientering.

-H5 og H6 innebærer stasjon ved Vikingskipet,
som gir sentral beliggenhet for Hamar og omegn.

Merknaden tas til orientering.

-H6 samler tog og vei (E6) i en
samferdselskorridor.

Merknaden tas til orientering.

-H5 går i tunnel ved Børstad og videre under
byen og Furuberget.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 44

Hamar Arbeiderparti
28.01.15
v/Thomas Langeland
Jørgensen
Ingen tid å miste
Banen må være ferdig frem til Hamar i 2024 og
Lillehammer i 2030.
Antall trasevalg til utredning
Jernbaneverket må begrunne mer konkret og
tydelig hvorfor etaten ikke vil ha fler enn de 2
hovedalternativene i planprogrammet.

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til følge. Tidligere studier har
vært tydelige på at H1 og H5 gir best
måloppnåelse. Flere utredningskorridorer øker
omfang av utredningsarbeidet og øker risikoen
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for økt tidsbruk. Samtidig er Jernbaneverket
opptatt av at unødvendige omkamper i
fremtiden unngås, og ser at det er behov for
ytterligere utredning også av H2.
Uansett valg av alternativ må vesentlige deler gå
i tunnel. Gjelder spesielt valg av H1. Sporet må
ikke rasere noen bydel. Ved valg av H5, må
konsekvensene for berørte bydeler tydeliggjøres.
Ønsker to og ikke tre spor ut fra stasjon både i
nord- og sørgående retning fra Hamar.

Jernbanedrift
Beliggenhet for hensetting av tog må utredes.

Solør/Rørosbanen
Viktig å elektrifisere Solør- og Rørosbanen, samt
flytte gods over fra Dovrebanen.

Andre moment
Følgende momenter må konkretiseres:
-Jernbanemuseets tilgang til hovedsporet
-Antall kilometer på ulike trasevalg
-Samfunnsøkonomi for stasjonsplassering

Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket vil
se på flere løsninger for ny trasé i
utredningskorridorene. Høydenivå på banen er
et viktig tema. Nødvendigheten av å sikre banen
mot 200års flom er styrende for løsningene. Det
vil i planarbeidet ses på flere alternative
løsninger for flomsikring.

Merknaden tas til orientering. Vi viser til
planprogrammets kap. A.2.6.1, hvor ICprosjektets konseptdokument beskrives.
Fremtidig bruk og drift av jernbanen behandles
helhetlig, og dette ses i sammenheng for hele ICnettet. Konseptdokumentet gir krav til
oppbygningen av infrastrukturen i prosjektet.

Merknaden tas til orientering. Elektrifisering av
Solør- og Rørosbanen ligger utenfor ICprosjektets mandat. Det vil ikke planlegges
løsninger som står i veien for en fremtidig
elektrifisering.

Merknaden tas til orientering. Momentene vil
være en del av planarbeidet med
kommunedelplanen.

Endring i Planprogrammet
Merknad angående begrunnelse for trasevalg
medfører endring i planprogrammets punkt
A.3.4.

Nr. 45 Hamar ungdomsråd
10.02.15
Støtter at H1 og H5 blir konsekvensutredet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Nr. 46 Hamar Høyre
13.02.15
Hamar Høyre ønsker ikke utredning av H1 i
dagtrase.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Forslag om å ta med H1 med stasjon under
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bakken som en del av planarbeidet tas ikke til
følge. Se kap. 1.2.1.
Mener det er avgjørende at traseen SørliBrumunddal bygges under ett med ferdigstillelse
senest 2024.

Merknaden tas til orientering.

Ønsker at følgende skal utredes:
1. H1 i kulverttunnel ved bruk av dagens
stasjon, og stasjon under bakken, H2 og H5.

1. Merknaden tas delvis til følge.
Jernbaneverket vil se på flere løsninger for
ny trasé i utredningskorridorene. Høydenivå
på banen er et viktig tema. Nødvendigheten
av å sikre banen mot 200års flom er
styrende for løsningene. Det vil i
planarbeidet ses på flere alternative
løsninger for flomsikring. Forslag om å ta
med H2 i det videre planarbeidet er tatt til
følge. Se kap. 1.2.3.

2. Salgsverdi av frigitt areal ved å velge bort
H1.

2. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt av eksisterende planprogram.

3. Driftsfordeler under byggeperiode ved å
velge H2 eller H5 fremfor H1.

3. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt av eksisterende planprogram.

4. Miljø -og forurensningsspørsmål knyttet til
dagens stasjonsområde.

4. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt av eksisterende planprogram.

5. Trafikkutredning.

5. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt av eksisterende planprogram.

6. Hvordan påvirker bygging av SørliBrumunddal trafikken i Tangen-Lillehammer
området?

6. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt av eksisterende planprogram.

7. Hvilke arealer vil en ny stasjon med alt som
følger trenge?

7. Merknaden tas til orientering. Forholdet
anses ivaretatt av eksisterende planprogram.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 47

Hamar Krf v/leder Knut Are 12.02.15
Hole
Savner følgende moment i dokument vi har fått
til uttalelse:

Jernbaneverkets kommentar
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1. Krever at trasevalg H2 utredes som likeverdig
med de to andre.

1. Merknaden er tatt til følge. Forslag om å ta
med H2 i det videre planarbeidet er tatt til
følge. Se kap. 1.2.3.

2. Ser ut som at den kraftige økningen av
godstransport gjennom Hamar sentrum ikke er
tatt hensyn til i presentasjon av trasevalget H1 i
høringsdokumentet.

2. Merknaden tas til orientering. Planarbeidet
tar høyde for vesentlig økning i
godstrafikken. I tillegg til flere togavganger
legges det også til rette for større kapasitet i
hvert enkelt tog.

3. Mener Hamar kommune er tiltakshaver. Hvor
i høringsdokumentet finner man spor av Hamar
kommunes vedtak om at JBV skulle legge til side
H1 som trasevalg for bygging av dobbeltspor
gjennom Hamar?

3. Merknaden tas til orientering.
Jernbaneverket er tiltakshaver, ikke Hamar
kommune. Jernbaneverket har ikke lagt til
side H1 som utredningskorridor. Se kap.
1.2.1.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 48

By- og bygdelista, Hamar 13.02.15
v/leder Per Sætre
Understreker viktigheten av at JBV setter en
tidsplan for gjennomføring, uansett hvilke
alternativ som til slutt blir valgt.

Jernbaneverkets kommentar

Ønsker en utredning av alt. H1, H2 og H5.

Merknaden tas til følge. Forslag om å ta med H2
i det videre planarbeidet er tatt til følge. Se kap.
1.2.3.

Jernbaneløsningen på Hamar må ta hensyn til
jordvern og naturmangfold, samt bidra til
sentrumsutvikling.

Merknaden tas til orientering. Forholdet anses
ivaretatt av eksisterende planprogram.

Merknaden tas til orientering. Tidsplanen som
ligger til grunn er satt i Nasjonal transportplan
2014 – 2023. Jernbaneverket forholder seg til
denne.

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 49

Hamar Venstre v/leder Stig 13.02.15
Vaagan
Ønsker ikke en videre utredning av H1. Ønsker at
H2, H5 og H6 konsekvensutredes.

Jernbaneverkets kommentar
Merknad om å fjerne utredningen av alternativ
H1 tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1. Hamar Venstre
etterspør detaljerte utredninger av H1 med
tanke på trafikkavvikling, kollektivtrafikk og
knutepunktutvikling rundt og på stasjonen,
avbøtende tiltak, kostnader, hensyn til
naturmiljø, nærmiljø/-friluftsliv, landskapsbilde
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og kulturmiljø. Dette er viktige deler av et
kommuneplanarbeid med konsekvensutredning,
og er i tråd med Jernbaneverkets planforslag for
alle alternativ. Samtidig krav om ikke å utrede
H1 er motstridende til dette og er derfor ikke
tatt til følge. Merknad om å utrede alternativ H2
tas til følge. Se kap. 1.2.3. Merknad om å utrede
alternativ H6 tas ikke til følge. Se kap. 1.2.4.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 50

Pensjonistpartiet Hamar
13.02.15
v/Jan M.Oreld
Ønsker et stasjonsanlegg som vekker
oppmerksomhet. Det er her tatt utgangspunkt i
dagens stasjon. Vi ser for oss følgende løsninger:
H1b med tilpasninger ved å utvide tunnelen mot
Stange. For å tilpasse seg en begrenset
stigningsgrad for togene kan man få ved hjelp av
kulvert, tunnel og åpent terreng fra Stange
stasjon ned i Mjøs ved Åkersvik.
Kobling til Rørosbanen kan skje i underjordisk
stasjon, og føres gradvis opp til dagens åpne linje
til Røros. Evnt. Føres passasjerene opp
rulletrapper/heis til Rørosspor.

Jernbaneverkets kommentar

Nr. 51 Hamar Frp
14.02.15
Ønsker en konsekvensutredning av varianter av
H2, H1.b og H6 i prioritert rekkefølge.

Jernbaneverkets kommentar

H2: Dette kan muligens være det beste
alternativet for Hamar.

Forslag om å ta med H2 i det videre planarbeidet
er tatt til følge. Se kap. 1.2.3

H1.b: Interessant alternativ, men det må
vektlegges at:
- nåværende stasjon innebærer 2-3 spor nord for
Hamar stasjon
- Det ikke blir oppstilling av godstog på Hamar
stasjon
- krysningspor legges nord og sør for Hamar
-dobbeltspor mellom Hamar stasjon og Koigen
må gjøres skånsomt. Må legges ressurser i
avbøtende tiltak.

Merknader tas til orientering. Merknader til
alternativ H1.b anses ivaretatt i
planprogrammet.

H6: Her må følgende vektlegges konsekvenser

Forslag om å ta med H6 i det videre planarbeidet

Forslag om å ta med «H1 i tunnel/senket trasé
gjennom hele Hamar» i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1.1. Jernbaneverket
vil likevel se på flere løsninger for ny trasé i
utredningskorridorene. Høydenivå på banen er
et viktig tema. Nødvendigheten av å sikre banen
mot 200 års flom er styrende for løsningene. Det
vil i planarbeidet ses på flere alternative
løsninger for flomsikring.
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for:
-småhusbebyggelse i Disen og Østbyen mm,
knyttet til forutsigbare og automatisk fredede
kulturminner
-vernebestemmelsene for Akersvika (Ramsar),
jordvern og automatisk freded kulturminner
-kommunaltekniske infrastruktur med store
inngrep i byggeperioden
-omlegging av veisystemet i Stangeveien og
Vangsveien for trafikkavvikling, miljø og
følgekonsekvenser
Kostnader for Hamar kommune ved å utvikle
området rundt og i forbindelse med ny stasjon
utenfor sentrum

er ikke tatt til følge. Se kap. 1.2.4

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

4.3 Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 52 Jernbanens Arbeiderlag
18.12.14
Vi mener at H1 bør benyttes. Det nye
dobbeltsporet bør gå ut fra dagens spor 3 og 4,
hvor sporene gradvis senkes ned i åpen kulvert,
videre over i lukket kulvert og deretter i tunnel
under Furuberget. Jernbanemuseets tilgang til
Dovrebanen kan løses ved å beholde gammelt
spor fra Jessnes til museet. Forslaget innebærer
full drift av nåværende jernbanetrafikk i
anleggsperioden.

Jernbaneverkets kommentar
Forslag om å ta med H1 hvor sporene gradvis
senkes ned i åpen kulvert, videre over i lukket
kulvert som en del av planarbeidet tas ikke til
følge. Se kap. 1.2.1.1.

Fjerning av spor 1 (flytte over til spor 3 og 4),
styrker nåværende skysstasjon. Rørosbanen vil
da ende på dagens spor 2. Passasjerene vil gå
direkte fra stasjon til spor 2 (Rørosbanen) og
spor 3 (Dovrebanen). Undergang til spor 4.

Merknaden tas til orientering. Hensynet til
Rørosbanen vil bli ivaretatt i det videre
planarbeidet.

Ved planer om forlenget tilbud fra
Gardermobanen/flytoget kan spor 5 og 6
benyttes.

Merknaden tas til orientering.

Nr. 53

Jernbaneverkets kommentar

Norsk forening for bolig- og 15.01.15
byplanlegging, avdeling
Innlandet
Forslag H6- trase gjennom Nydalen må utredes
videre og tas inn igjen i konsekvensutredningen.
Eneste alternativ med interessante perspektiver

Merknad om å ta med H6 i det videre
planarbeidet er ikke tatt til følge. Se kap. 1.2.4.
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for arealbruk i området Hamar-Ringsaker i en
regional sammenheng. H6 vil også kunne utnytte
dagens stasjonsløsning i Hamar.

Nr. 54
-

Folkeaksjon for en jern03.02.15 Jernbaneverkets kommentar
banefri strandsone i Hamar
H1 i begge varianter er ikke en
- Merknad om å ta ut H1 i det videre
fremtidsrettet løsning og bør derfor ikke tas
planarbeidet tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
med videre

-

H2 må tas med i den videre utredningen av
fremtidig trase for dobbeltspor Hamar

-

Merknad om å ta med H2 i det videre
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.

-

H5 må tas med videre, men da alternativet
med stasjon på bakkenivå

-

Merknad om kun å utrede H5 på bakkenivå
tas ikke til følge. Både høy og lav løsning vil
bli tatt med videre. Se kap. 1.2.2

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 55

Arealforvaltningsutvalget
07.02.15 Jernbaneverkets kommentar
v/leder Ivar Skramstad
Ønsker en saklig og grundig
- Merknad om å ta med H2 i det videre
konsekvensutredning av alt. H1, H2 og H5, hvor
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.
alle forhold blir belyst.
Mener at grunneier skal ha med seg en nøytral
fagperson under konsekvensutredningen.
Fagpersonen må bli godgjort på timesbasis av
JBV.

-

Merknad tas til orientering. Det vil bli
gjennomført en gårdsregistrering, som så vil
danne grunnlaget for flere av temaene i
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av
teknisk hovedplan, hvor man vil se på
konkrete tekniske løsninger og avbøtende
tiltak. Hedmarken Landbrukskontor vil delta
med en representant på befaringen i
forbindelse med registreringen.

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 56

Seksjonseier i Sameiet
10.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Bryggeriet II V/Bjørn Erik
Hjorth
Ber politikerne i Hamar om å videreføre arbeidet Merknad om å ta med H2 i det videre
med trasealternativ for H2 i
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.
kommuneplanarbeidet.
Endring i Planprogrammet
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Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 57

Østbyens vel v/styrer
12.02.15
Anders Hoel
Et stort inngrep:
Jernbanen vil gjøre et stort inngrep i Hamar.
Avbøtende tiltak må derfor synliggjøres og
bekostes.
Godstrafikken ut av byen:
Ønsker utredning av konsekvensene ved å flytte
oppstalling av og lossing av godsvogner til et
annet sted i Hamar.

Kompakt byutvikling:
Ønsker at byutviklingen sees på i et overordnet
perspektiv. Østbyens vel ønsker å være en aktiv
medspiller i utviklingen.

Bydelskultur:
Hensyn til bydelens særpreg må veie tungt ved
eventuell rivning/flytting av bevaringsverdige
boliger.

Prosessrisiko:
Ønsker tydelig kommunikasjon fra JBV om
risikoen en omfattende planprosess med mange
alternative trasevalg innebærer.

Nr. 58

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til orientering. Avbøtende tiltak
skal synliggjøres i planarbeidet.

Merknaden tas til orientering. Det forutsettes at
dobbeltspor på strekningen skal trafikkeres av
både persontog og godstog, men det er ikke
forutsatt at det skal være terminalvirksomhet
for gods i Hamar sentrum.

Merknaden tas til orientering. Byutvikling er et
sentralt utredningstema og vil bli en del av
konsekvensutredningen. Medvirkning skal
ivaretas i planprosessen.

Merknaden tas til orientering. Bydelers særpreg
og bevaringsverdige boliger er en del av
konsekvensutredningen, se utredningstema
kulturminner og kulturmiljø.

Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket
skal synliggjøre risiko for framdrift i planarbeidet
ved oversendelse av planprogrammet for
fastsettelse i kommunene.

Eierseksjonssameiet
13.02.15
Tårnhavnen v/styreleder
Svein Åge Engen
Fraråder sterkt at H1 utredes i det hele tatt ut fra
miljøhensyn, næringsutvikling og mulighet til å
utvikle Hamar som by for fremtiden.

Jernbaneverkets kommentar

Primært ønskes utredning av H5, alternativt H6 og
H2.

H5 tas med i det videre planarbeidet. Se kap.
1.2.2. Merknad om å ta med H6 i det videre
planarbeidet er ikke tatt til følge. Se kap. 1.2.4.
Merknad om å ta med H2 i det videre
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.

Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1

Endring i Planprogrammet
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Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 59

Disen Hagebys vel v/Hanne
15.02.15
Lillebo
Vil helst ha ut H5 av planprogrammet, men
aksepterer at den konsekvensutredes sammen
med H1.

Jernbaneverkets kommentar

Ønsker en trase gjennom Hamar som gjør at man
unngår tre spor nord for Hamar stasjon (jf.
kommuneplanens arealdel). Avlastningsspor for
godstog og også krysningsspor må legges andre
steder enn i bynære strøk. Fremføringen av
dobbeltsporet gjennom Hamar må gjøres
skånsomt, og det må legges ressurser i avbøtende
tiltak uansett hvilke trase som velges.

Merknaden tas til orientering. Arbeidet med
kommunedelplan vil avklare sporbehovet på
Hamar stasjon. Det vil bli sett på løsninger som
for forsøke å minimere antall spor nord for
Hamar stasjon.

Nr. 60

Merknaden tas til orientering. Tidligere studier
har vist at H5 sammen med H1 gir best
måloppnåelse. JBV vil derfor ha med H5 i det
videre arbeidet. Se kap.1.2.2.

Briskebyen Velforening v/
14.02.15
Jan Larsen
BV støtter Jernbaneverkets (JBV) forslag om å
konsekvensutrede varianter av H1. og H5, hvor
alternativ H1B med tunnel fra bryggeriet under
Hamar Vest, er det beste alternativet.
Det kan bli vanskelig med effektiv
knutepunktutvikling rundt Vikingskipet stasjon.

Jernbaneverkets kommentar

Ønsker ikke at H2 utredes, pga konsekvensene
for Briskebyen, Østbyen og Disen. Båndlegging
av arealer vil skape usikkerhet og få negative
konsekvenser.

Merknaden tas ikke til følge. Tidligere studier har
vært tydelige på at H1 og H5 gir best
måloppnåelse. Samtidig er Jernbaneverket
opptatt av at unødvendige omkamper i
fremtiden unngås, og ser at det er behov for
ytterligere utredning også av H2. Se kap. 1.2.3.

JBV må begrunne sterkere hvilke krav som må
innfris for 200 års flom og hvilke
sikkerhetsmessige hensyn som må tas i et
underjordisk anlegg i forhold til et daganlegg.

Merknaden tas til orientering. Nødvendigheten
av å sikre banen mot 200års flom er styrende for
løsningene. Det vil i planarbeidet ses på flere
alternative løsninger for flomsikring.

Åkervika som Ramsar-område må belyses

Merknaden tas til orientering. Åkersvika vil bli
grundig utredet.

Nr. 61

Rolf Jacobsens venner
14.02.15
v/styreleder Gunnar Brox
Haugen
Ber om at det tas hensyn til verneverdien i
Skappels gate 2 og eiendommenes nærområder i
det videre planarbeidet. Skappels gate 2 sammen

Merknaden tas til orientering.

Jernbaneverkets kommentar

Merknaden tas til orientering. Om det er mulig å
unngå det bevaringsverdige bygningsmiljøet vil
bli avklart gjennom arbeidet med
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med Sterugården og Villa Ekely utgjør også et
bevaringsverdig bygningsmiljø fra havnebyen
Hamars aller første år.

Nr. 62

kommunedelplanen.

Sameiet Atriumshaven
15.02.15
v/Joakim Solhaug
Protestere mot at strandsonen i Hamar skal
være det nye stedet for dobbeltsporet jernbane.

Jernbaneverkets kommentar

Ønsker at H2 kommer med i utredningen.

Merknad om å ta med H2 i det videre
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.

Ber også om at muligheten for å legge H1 i en
tunnel/kulvert for hele strekningen forbi Hamar
blir vurdert.

Merknad om vurdering av kulvertløsning forbi
Hamar tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1.1.

Merknaden tas til orientering.

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr.63

Holset velforening v/John
15.02.15
Arne Lien
Støtter forslaget om å konsekvensutrede
varianter av H1, og H5. Synes H1.b med tunnel
under Hamar vest er det beste alternativet.

Jernbaneverkets kommentar

H2 er ikke gunstig for bo- og byutviklingendenne vil få negative konsekvenser for «gamle
Hamar by».

Merknaden tas til orientering. Det opplyses at
alternativ H2 er tatt med i det videre
planarbeidet. Se kap. 1.2.3.

Nr. 64

Merknaden tas til orientering. Både H1 og H5 vil
bli tatt med videre i planprogrammet, S2 kap.
1.2.1 og 1.2.2

NOF avd. Hedmark v/leder 15.02.15
Maria Stenklev
Støtter alternativ H1 fremfor H5 gjennom Hamar.
H5 er plassert lenger inn mot Åkersvika som er
Norges første Ramsar-område (mao et
internasjonalt viktig våtmarksområde). Området
er allerede under press i forbindelse med
utbyggingen av E6. Vi ønsker å unngå ytterligere
press på området, og anser H1 som et bedre
alternativ enn H5.

Jernbaneverkets kommentar

Nr. 65

Jernbaneverkets kommentar

Samarbeidsutvalget for
11.03.15
velforeninger i Hamar v/
Gunnar W. Holm
Senket H1 er det ene av alternativene i Hamar
Kommune-styres vedtak av 6.06.2012, og det er
foretrukket i flere politiske partiers uttalelser om
preferanser i planprogrammet. SENKET H1 ligger

Merknaden tas til orientering. Tidligere studier
har vist at H5 sammen med H1 gir best
måloppnåelse. JBV vil derfor ha med H5 i det
videre arbeidet. Se kap.1.2.2. Åkervika som
naturvernområde og Ramsar- område vil bli viet
stor oppmerksomhet i det kommende
utredningsarbeidet.

Merknaden tas ikke til følge. Forslag om
nedsenket H1 i form av kulvert/senketunnel
over Åkersvika, nedsenket stasjon eller
nedsenket spor like nord for dagens stasjon
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innenfor/ved H1-korridoren som en av flere
muligheter i denne. (Se kartvedlegg 3 senket H1).
Senket H1 har klare fordeler som er gjennomgått
og sammenlignet med andre traseforslag.
Samarbeidsutvalget representerer 40
velforeninger i Hamar med tusenvis av
medlemmer. Fordelene med SENKET H1 er veid
opp mot ulike behov velforeningene har. Vi ser at
enkelte velforeninger har en særlig interesse av å
unngå bestemte traseforslag, men også av denne
grunn går senket H1 ut av vår vurdering som det
forslag som best dekker det helhetlige
samfunnsmessige behov. JBV har forbigått
vedtaket av 6.06.2012 i Hamar Kommunestyre
hvor man ba om utredning av 3 tunnelalternativer. På nåværende tidspunkt er det for
tidlig å sile vekk 2 av de 3 bestilte tunnel-forslag.
Vi begrunner i denne høringsuttalelsen hvorfor vi
mener senket H1 helt klart må beholdes i
planprogrammet og gå til utredning.

imøtekommes ikke, da vi mener dette ikke er et
realistisk alternativ med hensyn på
konsekvenser for RAMSAR-området, kostnader
og anleggsgjennomføring. Se kap. 1.2.1

Dersom JBV likevel velger å sile bort ett av
alternativene, bør H2 tas ut.

Merknaden tas til orientering. Det opplyses at
alternativ H2 tas med i konsekvensutredningen.
Se kap. 1.2.3.

SUV ber Jernbaneverket på en langt tydeligere
måte begrunne hvorfor bestemte trase-forslag
bør legges til side.

Merknaden tas til følge. Punktene A.3.3.2 og
A.3.4 i planprogrammet er supplert som følge av
behov for tydeligere begrunnelser for valg av
utredningskorridorer.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående begrunnelser for valg av
utredningskorridorer medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2 og A 3.4.

4.4 Private og grunneiere
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 66 Ole Ragnar Østby
19.01.15 Jernbaneverkets kommentar
Alternativene H1 og H5 vil være ødeleggende for Merknaden tas til orientering.
Hamar.
Alternativ H8 (sekkestasjon) må inn i
planprogrammet

Merknaden tas ikke til følge. Dobbeltspor
gjennom Hamar er en del av storsamfunnets
InterCity-satsing på Østlandet. For InterCitysatsingen er det gjennom en
konseptvalgutredning definert et
prosjektutløsende behov: "Økt kapasitet for
person- og godstransport på jernbane i IC-
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området for å sikre tilstrekkelig punktlighet,
frekvens og reisetid." I dag eksisterer det et
enkeltspor gjennom Hamar. Dette vil med sine
begrensninger kunne inngå i en fremtidig
situasjon, med dobbeltspor både nord og sør for
Hamar sentrum. En ny løsning med dobbeltspor
gjennom Hamar må dekke det behovet som løser
ut et prosjekt, nemlig økt kapasitet og/eller
redusert reisetid. Jernbaneverkets faglige
vurdering er at sekkestasjon ikke gir tilstrekkelig
økt kapasitet eller reduksjon i reisetid til å utløse
noe prosjekt. Tvert imot vil sekkestasjon bety økt
reisetid gjennom Hamar, sammenlignet med
dagens enkeltspor. I tillegg vil en sekkestasjon
skape betydelige bindinger og begrensninger i
togdriften. På bakgrunn av dette kan ikke
Jernbaneverket se at forslaget verken er et
realistisk eller et relevant alternativ.

Nr. 67 Jon Åsvold
20.01.15 Jernbaneverkets kommentar
“Tid er penger”. Nåværende strekning Hamar –
Merknaden tas til orientering.
Jessnes= 7 km, Hamar-Brumunddal= 14 km.
Regiontogene kjører sistnevnte strekning på 11
min.
Ved presentasjonen av de ulike alternativene,
ble tiden mellom Hamar-Jessnes/Brumunddal
ikke nevnt. Oppgitt tid ville underbygd forståelse
av de forkastede enda bedre.

Merknaden tas til orientering.

Det er flere parter i denne prosessen.
Lokalinteressene ble “selvfølgelig” sterkt
fokusert og inntok 1. plassen. “Brukerne ga
derimot ikke lyd fra seg”. Ved plassbestilling
ønsker de reisende “vindusplass i
kjøreretningen” for å kunne betrakte landskapet
i stedet for å se inn i en fjellvegg.

Merknaden tas til orientering.

Nr. 68 Georg Jensen
21.01.15
Alternativt forslag til H1:
Fra dagens stasjon ut over åttemetersplanet,
gjennom tidligere Sea-Side, over småbåthavna
og inn på dagens spor omtrent der det krysser
Heidmanns gate. Derfra mot
Bryggeriundergangen trekkes det noe mot
nordøst for å få en bedre kurvatur. Sporet gis
kotehøyde 127,00 fra stasjonen og nordover til
der sporet har denne høyden i dag.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedel-planprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli fastlagt.
Det beskrevne traséforslaget i merknaden vil bli
vurdert som en av flere muligheter.
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Nr. 69 Olav Skipnes
Ønsker alternativ H1 for å bevare en
sentrumsnær trafikkstasjon.

26.01.15 Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Ønsker å senke sporet for å utvikle bysentrum,
spare strandsonen og Vestbyen. Forslaget
bygger på foreslått tunnel under Hamar vest,
med tunnelinnslag 6-8 m under bakkenivå ved
Bryggeriundergangen, videre føres sporene
østover i en nedsenket, lukket kulvert langs H1
til “Olympiabrua” over spor 1, 200 m øst for
stasjonsbygning.

Merknad om å ta med H1 hvor sporene gradvis
senkes ned i åpen kulvert, videre over i lukket
kulvert som en del av planarbeidet tas ikke til
følge. Se kap. 1.2.1.1.

Nr. 70 Øyvind Olav Lodten
29.01.15
Ønsker en variasjon av H1 som i størst mulig
grad følger dagens trase. Stasjonen bør beholde
dagens plassering. Sporene ved stasjonen bør
ikke legges høyere enn nødvendig, men en
stigning fra stasjonsområder retning
Lillehammer kan øke utnyttelsen under sporet,
samt tilgjengeligheten til Mjøsa. Tunnel fra
bryggeriundergangen er ikke nødvendig.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Arbeidet med
kommunedelplan vil avklare Den endelige traseen
for H1.

Godstrafikk bør i størst mulig grad kjøres via
Rørosbanen som bør elektrifiseres.

Merknaden tas til orientering. Elektrifisering av
Solør- og Rørosbanen ligger utenfor ICprosjektets mandat. Det vil ikke planlegges
løsninger som står i veien for en fremtidig
elektrifisering.

Nr. 71

Eli Kristine og Geir Bjørnar
30.01.15 Jernbaneverkets kommentar
Smebye
Eiere av bolig som blir rammet av alternativ H1.
H1 tjener ikke Hamars innbyggere og må velges
bort.

Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1

Ønsker avklaring av trasevalg som planlagt
høsten 2016, pga av usikkerhet rundt bruken av
eiendommen.

Merknaden tas til orientering. I utgangspunktet
vil innløsning av eiendommer først skje på
reguleringsplanstadiet. Men det kan vurderes, alt
på kommunedelplannivå, å gjøre strategiske
innløsninger av eiendommer som på bakgrunn av
trasévurderinger vil blir berørt. Det vil i så fall bli
tatt kontakt med grunneier for innledende
samtaler

Nr. 72 Magnar Børresen
30.01.15 Jernbaneverkets kommentar
Henviser til tidligere skriv med skisser:
- Forslag til skisser av 29.05.12
Merknaden tas til orientering.
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-

Oppfølgingsbrev med div. justeringer av
10.10.14
1. Bygge ut og elektrifisere Solørbanen
2. Bygge ny bane fra Gjøvik til
Lillehammer

Nr. 73 Ulf Kristiansen
01.02.15
Dersom bare alt. H1 vil gjenstå, må man lansere
en alternativ trase over Hamarbukta. Alt. H1c
har trase på innsiden av Skibladnerbrygga og
Koigen (se vedlagt prinsippskisse). Fordelene er:
- Bevarer bryggeanlegget for fortsatt bruk
- Redder badeanlegget på Koigen
- Gir utsikt fra byen utover vannet

Merknaden tas til orientering. Verken
elektrifisering av Solør- og Rørosbanen eller ny
bane Gjøvik-Lillehammer ligger utenfor ICprosjektets mandat. Det vil ikke planlegges
løsninger som står i veien for en fremtidig
elektrifisering

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1.1. Det
ligger ikke inne i planene å utvide antallet
utredningsalternativer på et senere stadium av
prosessen. Det vil imidlertid arbeides videre med
optimalisering av traseen for H1 innenfor angitt
utredningskorridor.

Nr. 74 Eva Lutnæs
04.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Ønsker at H6 med trase langs E6 og stasjon ved
Merknad om å ta med H6 i det videre
Vikingskipet tas med i kommunedelplanarbeidet er ikke tatt til følge. Se kap. 1.2.4.
planprosessen.
Mener H5 er bedre enn H1, men da forringes
strandsonen i Ringsaker.

Merknaden tas til orientering.

Mener H8 er et godt forslag som bringer
passasjerene inn til byen.

Merknaden tas til orientering. Se kommentar til
merknad 66.

Uansett forslag må jernbanen vekk i fra
Mjøskanten.

Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1

Nr. 75 Stig Andersson
05.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.

Nr. 76 Janne Jensen
05.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.
Nevner også dagens dårlige parkeringsforhold
ved henting/kjøring ved jernbanestasjonen.
Hvordan vil dette bli med flere reisende i

Merknaden tas til orientering. Nevnte forhold vil
bli utredet som del av den kommende
konsekvensutredningen.
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fremtiden?

Nr. 77 Wenche Riise
05.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.

Nr. 78

Dagrun Stengel Lunde og
05.02.15 Jernbaneverkets kommentar
John Lunde
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.
Ønsker også at modifisert versjon av H2 utredes
videre. Per i dag synes dette å være det beste
alternativet. Rett linje, stasjonsområde sentralt
med areal til effektiv utnyttelse, i tillegg spares
Mjøsa, Hamar vest og Jessnes.

Merknad om utredning av H2 tas til følge. Se kap.
1.2.3.

Nr. 79 Erik Tandberg
05.02.15
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
være sted for det nye dobbeltsporet.
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.
Nr. 80 Ole-Jo Engelstad
06.02.15
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
være sted for det nye dobbeltsporet.
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.

Jernbaneverkets kommentar
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1

Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Jernbaneverkets kommentar
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1

Ønsker at ny jernbanetrase legges bort fra
strandsonen i Hamar for de neste 150 år, slik at
Hamar igjen kan knytte sentrum ned mot Mjøsa.

Nr. 81 John Egil Haugen
06.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.
Mener det er viktig med et 100 års perspektiv.
H1 vil ødelegge store utviklingsmuligheter for
Hamar og er i et 100 års perspektiv det dyreste
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og minst lønnsomme alternativet.

Nr. 82 Per Megshoel
06.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at strandsonene i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal
befris fra jernbanen, ikke bygges ned.

Nr. 83 Roy Henning Nyvold
10.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot å legge foreslått
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
jernbaneutbygging langs strandsonen i Hamar.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1.

Nr. 84 Ola Molstad
12.02.15
Ønsker en utredning av hvilke konsekvenser
kryssingene av hovedinnfartsåren til Hamar,
Stangeveien og Vangsveien vil få for vei og bane
(H5).

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Det vil bli
gjennomført en omfattende utreding av
konsekvensene for det lokale vegsystemet,
inkludert kryssingen av hovedinnfartsårene.

I tillegg bør det utredes om det kan være aktuelt
å etablere vegtraseer parallelt med deler av
jernbanelinjen. Dette gjelder både H1 og H5.

Merknaden tas ikke til følge. Det bør være et
konkret behov som ligger til grunn for en slik
etablering. Det er ikke meldt inn et slikt konkret
behov. For øvrig vises det til kommentaren
ovenfor.

Nr. 85

Hanne og Sofus Linge
Lyngstad
Kommer med følgende innspill:

12.02.15 Jernbaneverkets kommentar

Ønsker en grundigere utredning av alternativene
og flere alternativ i Hamar.

Merknaden er tatt til følge. I tillegg til
utredningskorridorene H1 og H5 som lå til grunn
ved høringen av planprogrammet er H2 er tatt
med i det videre planarbeidet. Se kap. 1.2.3. De
alternativene som nå foreligger skal utredes
videre i det kommende planarbeidet.

Bemerker at byens historiske landskap/det
urbane kulturlandskap er begreper som synes å
ha et relativt svakt gjennomslag i planens
arealdisponering.

Merknaden tas til orientering.

Mener H1 på fylling/bro ute i Mjøsa vil bryte den
stedegne byprofilen og forringe byens historiske
landskap. Når det gjelder avlastningsspor for
godstog, vil et åpent trippelspor nordover,
danne en barriere mellom bydeler og
beslaglegge verdifulle arealer i sentrale bystrøk.

Merknaden tas til orientering. Gjennom den
kommende kommunedelplanprosessen vil
endelig plassering av jernbanetraséen bli fastlagt
og sporbehovet på Hamar stasjon vil bli avklart.
Det vil bli sett på forskjellige løsninger for å
forsøke å minimere antall spor nord for Hamar
stasjon.
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Ønsker en lokalisering av jernbanemuseet på
eksisterende stasjonsområde, mens en mer
fremtidsrettet stasjon kan lokaliseres ved
Vikingskipet.

Merknaden tas til orientering. Forhold knytet til
Jernbanemuseet vil bli utredet i
konsekvensutredningen.

Den eksisterende jernbanefyllingen er en ressurs
som kan brukes som et fremtidig flomvern.

Merknaden tas til orientering. Etterbruk av
gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den videre
prosessen.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående utredning av flere
trasealternativ medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 86

Rikke Pettersbakken
13.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Myhrvold
Protesterer mot at strandsonen i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen er byes perle og skal befris fra
jernbanen, ikke bygges ned!

Nr. 87 Matilde Monsen
13.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at strandsonen i Hamar skal
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
være sted for det nye dobbeltsporet.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen er byes perle og skal befris fra
jernbanen, ikke bygges ned!

Nr. 88 Solveig Fjøsne Saltvik
13.02.15
Skeptisk til alternativ H2 og H5. Mer positiv til H1
siden dette alternativet ikke rammer
bebyggelsen på samme måte som de to andre
nevnte alternativene.

Nr. 89 Anne Beth Moslet
Ønsker utredning av H6 langs E6.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Tidligere studier
har vært tydelige på at H1 og H5 gir best
måloppnåelse. Samtidig er Jernbaneverket
opptatt av at unødvendige omkamper i fremtiden
unngås, og ser at det er behov for ytterligere
utredning også av H2.

13.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Se kap. 1.2.4.

Nr. 90 Jan Strømnæss
14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Ønsker å beholde dagens stasjonslokalisering.
Merknaden tas til orientering.
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Nr. 91 Linda Odden Nymoen
14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protester mot at strandsonen i Hamar skal være Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
et sted for ny dobbeltsporet jernbane.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen er byens perle og skal befris fra
jernbanen, ikke bygges ned!

Nr. 92 Hans Bleken Rud
14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protester mot at strandsonen i Hamar skal være Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
et sted for ny dobbeltsporet jernbane.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen er byens perle og skal befris fra
jernbanen, ikke bygges ned!
H2 fremstår som det beste alternativet.

Merknaden tas til orientering. Alternativ H2 tas
med i det videre planarbeidet. Se kap. 1.2.3.

Nr. 93 Hans Petter Refsahl
14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Mener det er planlagt for få spor på stasjonen i
Merknaden tas til orientering. Arbeidet med
Hamar.
kommunedelplan vil avklare sporbehovet på
Hamar stasjon.

Nr. 94 Ki-An Rooz
Protesterer mot alternativ H1 og H2.

14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1. Det opplyses om at
alternativ H2 inkluderes i det videre planarbeidet.

Stemmer for alternativ H5 eller H6. Jernbane
utenfor sentrum med stort område for
trafikkstyring og parkering vil være det beste
alternativet.

Merknad om å ta med H6 i det videre
planarbeidet er ikke tatt til følge. Se kap. 1.2.4.
Alternativ H5 er med i det videre planarbeidet.

Generell kommentar til innspillet:
Tidligere studier har vært tydelige på at H1 og H5
gir best måloppnåelse. Samtidig er
Jernbaneverket opptatt av at unødvendige
omkamper i fremtiden unngås, og ser at det er
behov for ytterligere utredning også av H2.

Nr. 95 Stig Harby
14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
1. Ønsker at H6 tas med i planprogrammet og
1. Merknad om å ta med H6 i det videre
med i de påfølgende konsekvensanalyser.
planarbeidet er ikke tatt til følge. Se kap.
1.2.4.
2. Ber om at konsekvensanalysen av en
jernbanestasjon ved Vikingskipet i sporvalgene
H5/H6 også anslår de samfunnsøkonomiske og
miljømessige gevinstene ved dette alternativet
(samt de samme samfunnsøkonomiske og
miljømessige tapene her ved sporvalg H1).

2. Merknaden tas til orientering. De nevnte
konsekvenser skal utredes i det videre
planarbeidet.

70

Merknadsdokument til fastsatt planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Sørli–Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker

Nr.96 Kjell H.Bjørkelund
Ønsker en utredning av alternativ H2.

14.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Merknad om å ta med H2 i det videre
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.

Ønsker en utredning av alternativ H8.

Merknad om å ta med H8 tas ikke til følge. Se
kommentar til merknad 66.

Ønsker en utredning av alternativ H5.

Merknad tas til orientering. Alternativet skal
utredes i det videre planarbeidet.

Ønsker en utredning av alternativ H1 i kulvert.

Merknad tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1.1.

Alternativ H1 bør droppes, da alternativet
ødelegger viktige miljømessige kvaliteter byen
har og fratar oss muligheter i den framtidige
byutviklingen.

Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 97 Helga Meta Høie
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protester mot at strandsonen i Hamar skal være Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
et sted for ny dobbeltsporet jernbane.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen er byens perle og skal befris fra
jernbanen, ikke bygges ned!

Nr. 98 Sisle Varhaug Odde
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protesterer mot at dobbeltsporet skal legges i
Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
strandsonen i Hamar.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Ønsker at det nye knutepunktet legges sentralt,
med tilgjengelighet fra alle naturlige
innfartsveier og med større kapasitet til flere
brukere enn det dagens stasjon klarer i dag.

Nr. 99

Merknaden tas til orientering.

Mona Stokke og Erik
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Tandberg
Protester mot at strandsonen i Hamar skal være Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
et sted for ny dobbeltsporet jernbane.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Strandsonen er byens perle og skal befris fra
jernbanen, ikke bygges ned!
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Nr. 100 Geir Oddvar Eide
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protester mot at strandsonen i Hamar skal være Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
et sted for ny dobbeltsporet jernbane.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Ber om at det velges en trase, hvor stasjonen
knytter Hamar og omland sammen, uten å
belaste Hamar sentrum trafikalt så sterkt som i
dag. Knutepunktet bør ligge sentralt, med tilgang
fra alle naturlige innfartsveier og med høyere
kapasitet til flere brukere enn dagens stasjon.

Merknaden tas til orientering. Øvrige alternativer
som skal utredes er H2 og H5.
Se henholdsvis kap. 1.2.3 og 1.2.2.

Nr. 101
Dag Inge Eide
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Protester mot at strandsonen i Hamar skal være Merknad om å ta ut H1 i det videre planarbeidet
et sted for ny dobbeltsporet jernbane.
tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1
Ber om at det velges en trase, hvor stasjonen
knytter Hamar og omland sammen, uten og
trafikalt belaste Hamar sentrum så sterkt som i
dag. Knutepunktet bør ligge sentralt, med tilgang
fra alle naturlige innfartsveier og med høyere
kapasitet til flere brukere enn dagens stasjon.

Merknaden tas til orientering. Øvrige alternativer
som skal utredes er H2 og H5.
Se henholdsvis kap. 1.2.3 og 1.2.2.

Nr. 102
Henry Nordvi
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
H1 (med/uten tunnel) er den dårligste løsningen. Merknaden tas til orientering.
De beste løsningene er H5/H6 i justerte traseer.
H5/H2 ødelegger også Jessnes- området, mens
H6 er det beste alternativet. Deretter kommer
H5/H2 som akseptable løsninger,
H1 må om den velges planlegges med et helt
annet utgangspunkt. Her må det planlegges nytt
med en nedsenket kulvertløsning som i stor grad
følger dagens trase.

Merknaden tas ikke til følge. Se kap. 1.2.1.1

Generell kommentar til innspillet:
Alternativene H1 og H5 skal utredes som
forutsatt i høringsversjonen av planprogrammet.
Se henholdsvis kap. 1.2.1 og 1.2.2. I tillegg skal
Alternativ H2 utredes. Se kap. 1.2.3. Alternativ H6
skal ikke utredes videre. Se kap. 1.2.4.

Nr. 103 Ane Mette Alhaug
15.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Høringsuttalelsen oppsummerer historisk
Merknaden tas til orientering.
utvikling av jernbanen.
For å bevare strandsonen fra Hamar til
Brumunddal anbefales det å ta med en
utredningskorridor via Nydalen, alternativ H6 fra
mulighetsstudien.

Merknaden tas ikke til følge. Se kap. 1.2.4.
Jernbaneverket er opptatt av å minimere
ulemper av ny jernbane. Av den grunn er
utredningskorridoren foreslått lenger bort fra
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Mjøsa enn dagens jernbanetrasé. Det vil mange
steder fjerne barrieren dagens spor utgjør og gir
dermed en vesentlig bedre situasjon enn dagens
løsning. Det er Jernbaneverkets oppfatning at en
utredningskorridor via Nydalen ikke vil gi
vesentlige fordeler fremfor den foreslåtte
utredningskorridoren, men er beregnet til å gi
økte byggekostnader i størrelsesorden rundt en
milliard kroner.

Nr. 104 Peder Hørsand Flagstad
16.02.15 Jernbaneverkets kommentar
Videre arbeid med alternativ H5 og H1 i
Merknad om å ta med H2 i det videre
tunnelvariant bør suppleres med H2.
planarbeidet er tatt til følge. Se kap. 1.2.3.
Det bør søkes løsninger som ivaretar jordvern,
og som samtidig i et lengre tidsperspektiv åpner
for fortetting og byfornyelse. F.eks. legge til et
ekstra spor for t-bane/matetog mellom Jessnes
og Hamar.

Merknaden tas til orientering. De nevnte hensyn
tas med i de videre utredningsarbeidene som skal
gjøres. T-bane eller metroløsninger ligger derimot
ikke innenfor IC-prosjektets mandat.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående H2 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.
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5. Sammendrag av uttalelsene til høring av planprogram og
tiltakshavers kommentarer i Ringsaker kommune
5.1 Oversikt over innkomne uttalelser i Ringsaker kommune
Politiske partier
Nr.
Uttalelse fra
105
Ringsaker Krf
106
Miljøpartiet de grønne Ringsaker V/leder Thomas Eriksen
107
Ringsaker pensjonistparti v/Tom Synstad
108
Ringsaker Senterparti
109
Ringsaker SV
Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Nr.
Uttalelse fra
110
Tema Eiendom AS v/ Adm. Dir Reinert Seljeskog og prosjektsjef Bjørn
Rusten
111
Furnes historielag
112
Felleslaget for Bondelaga i Ringsaker
Private og grunneiere
Nr.
Uttalelse fra
113
Arne M. Østby
114
Turid og Stein Olav Sole
115
Anita Sole-Gärtner, Turid og Stein Olav Sole
116
Janne Vikerødegården
117
Bjørn Olav og Eli Nora Kristiansen
118
Anita Sole-Gärtner
119
Kristian Huse
120
Karianne Skaret og Lars-Olav Lilleengen
121
Georg Skutlaberg, Øyvind Bergan, ola Wetten, Odd-Amund Lundberg,
Bernt Jesnes, Kristian Huse, Per Mikkel Lund, Øystein Eiring og Øystein
Vasaasen
122
Lars Wefring

Dato
12.02.15
14.02.15
14.02.15
15.02.15
23.02.15

Dato
02.02.15
10.02.15
10.02.15

Dato
19.01.15
28.01.15
05.02.15
05.02.15
10.02.15
12.02.15
12.02.15
13.02.15
15.02.15

15.02.15
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5.2 Politiske partier
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr.105 Ringsaker Krf v/ Per Lunde
12.02.15
Ønsker å påpeke behovet for jordvern.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Konsekvenser for
landbruk og matjordressurser er svært sentralt i
arbeidet med kommunedelplanen. Videre er
landbruk/ matjord et eget utredningstema i
konsekvensutredningen under naturressurser i
alle de tre kommunene.

Den skisserte utredningstraseen mellom
Mæhlumsvika og Brumunddal er for smal.
Traseen bør strekke seg til nedenfor kanten på
åkrene på Ihle-gårdene. Det bør også vurderes
om linja kan legges ned til nåværende adkomst
veg til hyttene nedfor jordbruksarealet på VesleIle.

Merknaden ikke til følge. Jernbaneverket ønsker
i størst mulig grad ikke å berøre strandsonen
mellom Jessnes og Brumunddal
Utredningskorridor mellom Mæhlumsvika og
Brumunddal vil ikke bli utvidet i tråd med
innspill.

Ved valg av alt. H5 vil det være fordel for
Furuberget – Mæhlumsvika om tunnelen fra
Thommelstad får utløp ved Mæhlumsvika i
stedet for ved foten av Furuberget.

Merknaden tas ikke til følge. En forlengelse av
H5 tunnel fra Furuberget til Mæhlumsvika vil
bety en forlengelse av tunnelen på 2,5-3 km og
vil øke kostnaden betydelig. Jernbaneverket står
fast på at strekningen Jessnes til Brumunddal i
hovedsak skal planlegges som dagsone, men
med mulighet for «cut and cover» enkelte
steder.

Fra Jessnes nedre/søndre ønskes det at
korridoren går helt ned til Mæhlumsvika.

Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
ønsker i størst mulig grad ikke å berøre
strandsonen mellom Jessnes og Brumunddal og
avviser dermed forslaget om å utvide
utredningskorridoren ned til Mæhlumsvika.

Ved byggefeltet på Jessnes Lille bør traseen
legges i kulvert øst for, men nært byggefeltet.

Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket vil
se på avbøtende tiltak for å begrense
konsekvenser av dobbeltsporet for eksisterende
bebyggelse på Jessnes.

Gjennomføring av tunell alternativet kan bli
enklere å gjennomføre dersom sporet inn til
Hamar stasjon sørfra kom inn helt ute ved Mjøsa
ved de gamle verkstedbygningene.

Merknaden tas ikke til følge. Det er ikke aktuelt å
vurdere en annen linjeføring for H1 sørfra inn til
Hamar stasjon. Dette med tanke på krav til
plattformer på rett linje og at Rørosbanen må ha
samme linjeføring inn mot stasjonen.

Ved valg av H1 bør jernbanen gå i bru over bukta
og ikke på fylling.

Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket
ønsker å vurdere både fylling og bru og
kombinasjon av disse over bukta nord for
stasjonen.
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Foretrekker H5 dersom det blir tunnelløp i
Mæhlumsvika.

Merknaden tas til orientering.

Nr. 106

Miljøpartiet de grønne
14.02.15
Ringsaker v/leder Thomas
Eriksen
Ønsker at alternativ H6 utredes. Appellerer til å
samle jernbane og biltrafikk i en korridor.

Jernbaneverkets kommentar

Minner om at når banen er ferdig må den være
fremdriftsrettet og miljøvennlig.

Merknaden tas til orientering. Det vises i den
sammenheng til til samfunnsmålet for InterCityutbyggingen:
IC-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter boog arbeidsområdene godt sammen.

Nr. 107

Ringsaker pensjonistparti 14.02.15
v/Tom Synstad
Det må utredes flere alternativer enn H1 og H5.
Primært må H6 utredes, hvor H5 og H6 har
samme korridor frem til Vikingskipet.
Muligheten for å justere traseen fra Wien til
Nydal bør vurderes mtp næringsområde.

Jernbaneverkets kommentar

Sekundært må det sees en alternativ korridor på
Jessnes for H1/H5 slik aksjonsgruppe på Jessnes
har lagt frem. Dette må prioriteres utredet før
den foreslåtte korridoren. Fremlagt korridor må
være siste prioritet utredet.

Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det skal ligge muligheter for å finne en
god trase for framtidig dobbeltspor i den
foreslåtte utredningskorridoren ved Jessnes.
Jernbaneverket mener at utredningskorridoren
tar hensyn til strandsonen og bebyggelsen på
Jessnes. Men det vil bli foreslått en utvidelse av
utredningskorridoren nord-østover på Jessnes,
for å utrede en trase som får mindre
konsekvenser for bebyggelsen på Jessnes. Det vil
imidlertid ikke bli sett på tunnelløsning forbi

Merknad tas ikke til følge. Se kap. 1.2.4.
Jernbaneverket mener at det ikke er grunnlag
for å ta inn alternativ H6 i planprogrammet,
hovedsakelig pga kostnadsforskjell mellom H6 og
H1/H5. Hovedformålet med alternativ H6 har
vært å samle veg og jernbane i samme korridor
mellom Hamar og Brumunddal. Så lenge E6 har
helt andre kurvaturkrav både horisontalt og
vertikalt enn jernbane, er det ikke mulig å
planlegge jernbanen tett opp til E6.
Jernbaneverket mener derfor at alternativ H6
ikke innebærer at veg og jernbane blir samlet i
samme korridor.

Merknaden tas delvis til følge. Alternativ H2 skal
utredes i tillegg til alternativene H1 og H5. Se
kap. 1.2.3. Alternativ H6 skal derimot ikke
utredes videre. Se kap. 1.2.4. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
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Jessnes på grunn av høye kostnader.
Endring i Planprogrammet
Merknad angående utredning av flere
alternativer enn H1 og H5 medfører endring i
planprogrammets punkt A.3.3.2.

Nr. 108 Ringsaker Senterparti
12.02.15
Ønsker utredning av minst to alternative
korridorer mellom Hamar og Brumunddal i
Ringsaker kommune. Korridoren langs E6 mot
Nydalen forventes konsekvensutredet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4.

Korridoren gjennom Jessnes aksepteres ikke slik
den er foreslått i planprogrammet. Sekundært
foreslås det at korridoren flyttes østover og
delvis legges i tunnel under terrenget.

Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket
mener at det skal ligge muligheter for å finne en
god trase for framtidig dobbeltspor i den
foreslåtte utredningskorridoren ved Jessnes.
Jernbaneverket mener at utredningskorridoren
tar hensyn til strandsonen og bebyggelsen på
Jessnes. Men det vil bli foreslått en utvidelse av
utredningskorridoren nord-østover på Jessnes,
for å utrede en trase som får mindre
konsekvenser for bebyggelsen på Jessnes. Det vil
imidlertid ikke bli sett på tunnelløsning forbi
Jessnes på grunn av høye kostnader.

Andre kommunespesifikke temaer:
Ikke bare godstog, men også persontog må
kunne kjøre direkte sørover fra Elverum og inn
mot Gardermoen og Oslo S, uten å måtte stoppe
ved Hamar stasjon ved valg av H1.

Merknaden tas til orientering. Som del av det
videre planarbeidet skal det utredes mulighet for
tilsving mot Rørosbanen sør for Hamar stasjon.

Påpeker også behovet for elektrifisering av
Rørosbanen. Da må man også vurdere økt
frekvens på avganger fra Østerdalen inn mot
Oslo.

Merknaden tas til orientering. Elektrifisering av
Rørosbanen ligger ikke innenfor mandatet til
InterCityprosjektet. Utredningene tar sikte på å
finne løsninger som ikke er til hinder for
fremtidig elektrifisering av Rørosbanen.

Nr. 109 Ringsaker SV
23.02.15
Det er flere enn ett tenkelig alternativ for trasé
for en dobbeltsporet høyhastighetsjernbane
også gjennom Ringsaker. Det bør derfor utredes
to korridorer gjennom Furnes, framfor å velge to
korridorer gjennom Hamar som gir samme
resultat for Ringsaker. Jernbaneverket må ta
fram igjen og konsekvensutrede alternativ H6.
Først da vil vi kunne få tilstrekkelig grunnlag for å
ta en beslutning om hvor jernbanen skal gå de

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4. Jernbaneverket mener at det
skal ligge muligheter for å finne en god trase for
framtidig dobbeltspor i den foreslåtte
utredningskorridoren ved Jessnes. Det vil bli
foreslått en utvidelse av utredningskorridoren
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neste 150 årene.

nord-østover på Jessnes, for å utrede en trase
som får mindre konsekvenser for bebyggelsen
på Jessnes.
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5.3 Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr.110 Tema Eiendom AS v/Adm.
02.02.15
dir Reinert Seljeskog og
prosjektsjef Bjørn Rusten
Tema Eiendom AS uttaler seg til planarbeidet
som eier av deler av Globusområdet samt flere
eiendommer i Strandvegen i Brumunddal. Vi har
følgende synspunkter til planarbeidet:

Jernbaneverkets kommentar

Tema Eiendom AS legger til grunn at man ikke
båndlegger, eller på andre måter begrenser
bruken av våre områder på en slik måte at dette
er hemmende for utviklingen i planområdet.

Merknaden tas ikke til følge. Inntil endelig trase
er utredet vil områdene innenfor
utredningskorridoren være båndlagt.
Konsekvenser av dobbeltsporet for
Globusområdet skal vurderes, se
utredningstema By- og stedsutvikling.

Nr. 111 Furnes historielag
10.02.15
H1/H5:
Berører flest kulturminne, det vil derfor være
umulig å opprette trase her uten å ødelegge
uoppdagede kulturminner.

Jernbaneverkets kommentar

H6:
Registrert om lag 20 kulturminner i området. Det
er ikke oppgitt hvor tunnel i alt. H6 starter eller
hvor lang den blir. Hvis tunnelen starter sør for
Ikea, vil traseen berøre få kulturminner. Ved
behov for kulvert, kan flere kulturminner bli
berørt.
Ved behov for hjelp, kan Furnes historielag
kontaktes.

Merknaden tas til orientering. Konsekvenser for
kulturminner skal vurderes, se kap. D.5.2.2 i
planprogrammet.

Merknaden tas til orientering. Det vurderes ikke
som aktuelt å utrede alternativ H6. Se kap 1.2.4.
Jernbaneverket mener at det ikke er grunnlag
for å ta inn alternativ H6 i planprogrammet,
hovedsakelig pga kostnadsforskjell mellom H6 og
H1/H5.
Merknaden tas til orientering.

Nr.112 Felleslaget for Bondelaga i
10.02.15
Ringsaker
Kommer med følgende innspill til videre
planarbeid:

Jernbaneverkets kommentar

1. Det bør utredes flere alternative traseer
gjennom Ringsaker (H1/H5 justert på Jessnes og
H6).

1. Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener det skal være mulig å finne en god
trasekorridor innenfor utredningskorridor
H1/H5, og vil i arbeidet med
kommunedelplan legge betydelig vekt på å
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optimalisere en trase som i størst mulig grad
tar hensyn til bebyggelse og
landbrukseiendommene. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet,
hovedsakelig på grunn av kostnadsforskjell
mellom H6 og H1/H5. Se kap. 1.2.4.
2. Det etableres et forpliktende samarbeid
mellom JBV, grunneiere og landbrukskontorene i
de berørte kommuner, hvor det utarbeides et
spørreskjema på gardsnivå

2. Merknaden tas til følge. Se kommentar til
Stange landbruksråd (nr. 5).

3. Alle kostnader med registreringsarbeidet
dekkes av tiltakshaver.

3. Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
dekker kun egen og vår rådgivers
ressursbruk i registreringsarbeidet.

4. Gammel trase skal tilbakeføres til
landbruksareal der dette er naturlig.

4. Merknaden tas til orientering. Etterbruk av
gammel jernbanetrasé vil bli utredet i den
videre prosessen.
Endring i Planprogrammet
Merknad som er tatt til følge medfører
endringer i planprogrammets punkt D.5.2.2,
i underpunkt Naturressurser – Landbruk.
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5.4 Private og grunneiere
Det er kun gitt en oppsummering av merknadene nedenfor. For å se merknadene i sin helhet
henvises det til Vedlegg 1 «Alle innkomne brev og eposter til høring av Planprogram Sørli –
Brumunddal», hvor alle originaler av brev og eposter er gjengitt i sin helhet.
Nr. 113 Arne M. Østlie
19.01.15
Argumenterer mot utredningskorridorene H1 og
H5, og argumenterer for at H6 bør utredes.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4.

Nr. 114 Turid og Stein Olav Sole
28.01.15
Alt. H1 og H5 vil medføre en rasering av
Furnesbygda som da på en kunstig måte vil bli
delt i 3. Dette reduserer tilgjengelighet,
ødelegger naturområde og viltbiotop, skader
jordbruk og reduserer Jessnes attraktivitet som
boligområde.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Konsekvenser for
tilgjengelighet, naturområde, jordbruk,
bebyggelse skal vurderes se kap.D.5.2.2 i
planprogrammet.

Ønsker en revurdering av alt. H6.

Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4.

Nr. 115

Anita Sole-Gärtner,
05.02.15
Turid og Stein Olav Sole
Alt. H1 og H5 vil medføre en rasering av
Furnesbygda som da på en kunstig måte vil bli
delt i 3. Dette reduserer tilgjengelighet,
ødelegger naturområde og viltbiotop, skader
jordbruk og reduserer Jessnes attraktivitet som
boligområde.

Jernbaneverkets kommentar

Ønsker en revurdering av alt. H6.

Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4.

Nr. 116 Janne Vikerødegården
05.02.15
Ønsker at trasealternativ H6 utredes med tanke
på å samle trafikken i en korridor med motorvei
og jernbane og bevare Jessnes slik den er i dag.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Hovedformålet med alternativ H6 har vært å
samle veg og jernbane i samme korridor mellom

Merknaden tas til orientering. Konsekvenser for
tilgjengelighet, naturområde, jordbruk,
bebyggelse skal vurderes se kap.D.5.2.2 i
planprogrammet.
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Hamar og Brumunddal. Så lenge E6 har helt andre
kurvaturkrav både horisontalt og vertikalt enn
jernbane, er det ikke mulig å planlegge jernbanen
tett opp til E6. Jernbaneverket mener derfor at
alternativ H6 ikke innebærer at veg og jernbane
blir samlet i samme korridor.
Ved videreføring av alt. H1 og H5 bes det om at
følgende konsekvensutredes:
-

Tunet på Vikerødgården stammer fra 1700og 1800 tallet. Hvordan kan man skjerme og
videreføre verdien av bygningene?

-

Merknaden tas til orientering.

-

Tunet ligger i dag svært tilgjengelig til.
Hvordan skal denne tilgjengeligheten
opprettholdes?

-

Merknaden tas til orientering.

-

Hvordan skal drift av landbruksjord knyttet
til Vikerødegården videreføres i en helhet
med driften på Viker?

-

Merknaden tas til orientering.

-

Hvordan skal krav til kotevariasjoner på alt.
H5 innfris?

-

Merknaden tas til orientering.

-

Hvordan skal Vikervegen føres?

-

Merknaden tas til orientering.

-

Hvordan skal det tilrettelegges for videre
utbygging av boliger på Jessnes og
hensynssoner knyttet til EMF?

-

Merknaden tas til orientering.

-

Hvordan tenker kommunen boligutbygging
og samtidig foreslår å plassere en stor trafo i
skogen bak Hullemannfeltet på Jessnes?
Jernbanen og trafoen bør heller plasseres i
Nydal.

-

Merknaden tas til orientering.

Generell kommentar til innspillet:
Konsekvenser for alle eiendommer skal vurderes
enten i konsekvensutredning eller i selve
planarbeidet knyttet til kulturmiljø,
tilgjengelighet, veger, landbruksdrift, bebyggelse.
Når det gjelder omformerstasjon som omtales
som trafo i høringsuttalelsen er ikke plassering av
denne en del av planarbeidet. Det bemerkes
imidlertid at plassering av omformerstasjon i
Nydal ikke er aktuelt fordi den både må bygges i
nærheten til av eksisterende jernbane og
framtidig dobbeltspor, i tillegg til at den må
knyttes opp mot kraftnettet. Bakgrunnen for at
den må bygges i nærheten av eksisterende
jernbane, er at den må etableres noen år før
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dobbeltspor bygges mellom Hamar og
Brumunddal, for å erstatte omformerstasjon på
Tangen som må legges ned i forbindelse med
bygging av dobbeltspor på strekningen Kleverud –
Sørli i Stange kommune.

Nr. 117

Bjørn Olav og Eli
10.01.15
Kristiansen
Innspill til utredningskorridor gjennom Ringsaker
fra området fra der hvor dagens trase krysser
Mjøsvegen og fram til Brumunddal stasjon.

Jernbaneverkets kommentar

-

Dobbeltsporet må utvides mot
næringsområdet og dermed skåne
boligområdene.

-

Merknaden tas til orientering.
Næringsområdene ligger innenfor
utredningskorridoren.

-

Ringsaker kommune må allerede nå sette av
erstatningsområder for næringsbyggene,
f.eks på Rudshøgda.

-

Merknad tas til orientering. I
utgangspunktet vil eventuelt tilbud om
erstatningsområder, eventuelt innløsning av
eiendommer, først skje på
reguleringsplanstadiet. Men det kan
vurderes, alt på kommunedelplannivå, å
gjøre strategiske innløsninger av
eiendommer som på bakgrunn av
trasévurderinger vil bli berørt. Det vil i så fall
bli tatt kontakt med grunneier for
innledende samtaler.

-

Det vil bli mindre vibrasjoner for boligene
ved å utvide sporet mot næringsområdet.

-

Merknad tas til orientering. Støy og
vibrasjoner er et eget utredningstema i
konsekvensutredningen og skal legges til
grunn for vurdering av avbøtende tiltak

-

Anleggstrafikken vi få bedre betingelser
under byggeperioden og samtidig unngå
rasering av boligområdene ved å utvide
sporet mot næringsområdet.

-

Merknad tas til orientering. Konsekvenser i
anleggsperioden er et eget utredningstema i
konsekvensutredningen.

Nr. 118 Anita Sole-Gärtner
12.02.15
Krever at utredning av alternativ H6 blir en del
av planprogrammet.

Jernbaneverkets kommentar
Jernbaneverket tar uttalelsen til orientering.
Jernbaneverket mener at det ikke er grunnlag
for å ta inn alternativ H6 i planprogrammet,
hovedsakelig pga kostnadsforskjell mellom H6 og
H1/H5.
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Nr. 119 Kristian Huse
12.02.15
Grunneier og bruker av Ihle Lille 746/1
Ringsaker.
Traseforslaget skjærer gjennom eiendommen.
Dette vil føre til at husdyrproduksjon må avvikles
og arbeidsplass forsvinner. Ber derfor om at H6
tas inn i traseforslaget igjen. H6 går i lengre
strekning i tunnel og sparer derfor
kulturlandskapet og dyrka jord i Furnes.

Nr. 120

Karianne Skaret og LarsOlav Lilleenegen
Ønsker en utredning av H6.

13.02.15

Nr. 121

Jernbaneverkets kommentar
Jernbaneverket tar uttalelsen til orientering.
Jernbaneverket mener at det ikke er grunnlag
for å ta inn alternativ H6 i planprogrammet,
hovedsakelig pga kostnadsforskjell mellom H6 og
H1/H5. Konsekvenser for driftsforhold og
avbøtende tiltak for landbrukseiendommer skal
vurderes, se kap. D.5.2.2 i planprogrammet.
Jernbaneverket bemerker videre at å legge
jernbanen i tunnel, for å redusere arealinngrep i
landbruksområder ikke er aktuelt.

Jernbaneverkets kommentar
Merknad om å ta med H6 i det videre
planarbeidet er ikke tatt til følge. Se kap. 1.2.4.
Jernbaneverket mener at det ikke er grunnlag
for å ta inn alternativ H6 i planprogrammet,
hovedsakelig på grunn av kostnadsforskjell
mellom H6 og H1/H5.

Georg Skutlaberg, Øyvind 13.02.15
Bergan, Ola Wetten, OddAmund Lundberg, Bernt
Jesnes, Kristian Huse, Per
Mikkel Lund, Øystein
Eiring og Øystein
Vasaasen
Ønsker utredning av minst to alternative
korridorer mellom Hamar og Brumunddal i
Ringsaker kommune. Korridoren langs E6 mot
Nydalen forventes konsekvensutredet.

Jernbaneverkets kommentar

Korridoren gjennom Jessnes aksepteres ikke slik
den er foreslått i planprogrammet. Sekundært
foreslås det at korridoren flyttes østover og
delvis legges i tunnel under terrenget.

Merknaden tas til orientering. Jernbaneverket
mener at det skal ligge muligheter for å finne en
god trase for framtidig dobbeltspor i den
foreslåtte utredningskorridoren ved Jessnes.
Jernbaneverket mener at utredningskorridoren
tar hensyn til strandsonen og bebyggelsen på
Jessnes. Men det vil bli foreslått en utvidelse av
utredningskorridoren nord-østover på Jessnes,
for å utrede en trase som får mindre
konsekvenser for bebyggelsen på Jessnes. Det vil
imidlertid ikke bli sett på tunnelløsning forbi
Jessnes på grunn av høye kostnader.

Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4.
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Andre kommunespesifikke temaer:
Ikke bare godstog, men også persontog må
kunne kjøre direkte sørover fra Elverum og inn
mot Gardermoen og Oslo S, uten å måtte stoppe
ved Hamar stasjon ved valg av H1.

Merknaden tas til orientering. Som del av det
videre planarbeidet skal det utredes mulighet for
tilsving mot Rørosbanen sør for Hamar stasjon.

Påpeker også behovet for elektrifisering av
Rørosbanen. Da må man også vurdere økt
frekvens på avganger fra Østerdalen inn mot
Oslo.

Merknaden tas til orientering. Elektrifisering av
Rørosbanen ligger ikke innenfor mandatet til
InterCityprosjektet. Utredningene tar sikte på å
finne løsninger som ikke er til hinder for
fremtidig elektrifisering av Rørosbanen.

Nr. 122 Lars Wefring
15.02.15
Alternativ H6 anbefales tatt med videre i
planprosessen. H6 gir flere fordeler
framfor andre alternativ, og ingen økte ulemper
framfor andre alternativ. Det
viktigste er at man unngår å legge jernbanen i
strandsone både i Hamar og nord
for Hamar.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge. Jernbaneverket
mener at det ikke er grunnlag for å ta inn
alternativ H6 i planprogrammet, hovedsakelig på
grunn av kostnadsforskjell mellom H6 og H1/H5.
Se også kap. 1.2.4.
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