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A. Innledning 
InterCity-strekningene skal bygges med moderne dobbeltsporet jernbane for høy hastighet med 
tilhørende stasjoner og anlegg. Prosjektet omfatter strekningen Sørli – Åkersvika i Stange kommune. 
Dette dokumentet oppsummerer innkomne innspill til offentlig ettersyn med frist 18.november 2019. 

Dette dokumentet inneholder en oversikt over innkomne merknader ved offentlig ettersyn av planen. 
Reguleringsplanen ble 1.gangsbehandlet i planutvalget i Stange kommune 24.09.2019, og ble lagt ut 
til offentlig ettersyn med ordinær frist 18.11.2018 og utsatt frist 02.12.2019 for offentlige myndigheter. 
Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn i to alternativer, Bane NOR sitt forslag og rådmannens forslag. 
Det kom inn 70 høringsinnspill fra offentlige aktører, organisasjoner og private.  

Som følge av behandling av høringsinnspill ble det behov for å utvide planområde, sendt i brev fra 
Stange kommune 12.03.2020 med frist 26.03.2020. Til dette kom det inn 5 uttalelser som er omtalt og 
kommentert i kapittel H.  

Dokumentet har følgende oppbygging: 

Kapittel A Innledning 

Kapittel B Oversikt over aktører som har gitt innspill 

Kapittel C Felles kommentarer 

Kapittel D Oppsummering av Innspill fra offentlige etater med kommentarer fra Bane NOR 

Kapittel E Oppsummering av innspill fra organisasjoner, foreninger, firma, vel osv. med kommentarer 
fra Bane NOR 

Kapittel F Oppsummering av Innspill fra privatpersoner med kommentarer fra Bane NOR 

Kapittel G Uttalelser innkommet etter fristen 

Kapittel H Uttalelser om utvidelse av planområdet 

 

Direkte knyttet til hvert innspill følger et svar fra Bane NOR. Innspillene svares ut som følger: 

Tas til orientering: Innhold i innspillet tas som opplysning/informasjon.  

Tas til etterretning: Benyttes der Bane NOR vil ta med innspillet i videre detaljering frem mot 
bygging.  

Tas til følge: Benyttes der Bane NOR vil følge opp innspillet med endring(er) i planmaterialet.  

Tas ikke til følge: Benyttes der tiltakshaver ikke vil følge opp innspillet.  

Dette medfører ikke riktighet: Benyttes der innspillet beror på feiltolkning. 

Sammendrag av uttalelsene følger i kap. D, E og F, direkte under uttalelsen følger en kommentar fra 
Bane NOR i blått. 

 

Bane NOR takker for alt engasjement og alle innspillene ved offentlig ettersyn av planen. 
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B. Oversikt over aktører som har gitt innspill 
Følgende aktører har gitt uttalelse ved offentlig ettersyn av planen. 

Offentlige: 

1. Hedmark fylkeskommune 
2. Fylkesmannen i Innlandet, 02.12.2019  
3. Fylkesmannen i Innlandet, 19.12.2020 
4. Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen  
5. Hamar kommune, 13.11.2019 
6. Statens vegvesen, 03.12.2019  
7. NVE, 17.10.2019 
8. Barn og unges kommunestyre (BUK) Stange kommune, 19.11.2019 
9. Kommunalteknikk Stange kommune, 18.11.2019 
10. Bane NOR, 14.11.2019 

Organisasjoner, foreninger, firma, vel osv: 

1. Stange Næringsråd v/Else Ormaasen, 8.11.2019 
2. Sandvika Vel, 11.11.2019 
3. Hias IKS, 18.11.2019  
4. Jordvernalliansen i Hedmark, 18.11.2019  
5. Stange Almenning, 16.11.2019 
6. Kausvol gard og Kausvol gardsbarnehage AS v/Ragnhild Antonie Finden, 17.11.2019  
7. Sameiet Ottestad Vatningslag v/Nils Andreas Honningdal, ukjent dato 
8. Rødt Stange v/Unni Kronstad, ukjent dato  
9. Ottestad og Stange Grunneierlag og Stange bondelag, 17.11.2019  
10. Stange Landbruksråd, ukjent dato 
11. Stange Sportsklubb, 15.11.2019 
12. Ottestad turstier v/Sven Peter Sinnerud, 16.11.2019  
13. Steinerskolen på Hedemarken, 14.11.2019 
14. Foreldreutvalget (FAU), Steinerskolen på Hedmarken, ved Ola Svensson, 17.11.2019 
15. Steinerskolen på Hedemarken v/ Styreleder Børge Federly, 14.11.2019 
16. FAU Arstad skole v/Guri Bjørke og Anita Kjeverud, 14.11.2019 

Private: 

1. Charlotte og Thomas Svarre, 7.11.2019 
2. Henry Hoel Sveum, 7.11.2019 
3. John Arne Birkeland, 10.11.2019  
4. Erik Thorshaug og Marit Thune Thorshaug, 11.11.2019  
5. Espen Langebraaten, 30.9.2019 
6. Geir Pedersen, 6.11.2019 
7. Glenn Harald Øyhovden, 9.10.2019 
8. Hamjern Eiendom v/ Glenn Harald Øyhovden, 1.11.2019 
9. Inger Jenness og Brent Jenness, 4.11.2019  
10. Inger Lise Tangnes og Jo Erik Tangnes, 3.11.2019 
11. Kari Dæhlin, 17.11.2019  
12. Kjell H. Bjørklund, Gunnar Skjeset og Asbjørn Opaas, 28.10.2019 
13. Marte Hveem Igeltjørn og Jarle Igeltjørn, 17.11.2019 
14. Gunnar W. Holm, på vegne av kulvertgruppe B, 18.11.2019 
15. Øystein Vaagen, 14.11.2019 
16. Arnstein Dale, Inger M. Svaland og Kari R. Dale, 17.11.2019 
17. Lars Gløtvold, Katrine Gløtvold-Solbu, Christian Baardseth og Ellinor Ness, 2019.11.17 
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18. Lars Alhaug og Lars Gløtvold, 17.11.2019 
19. Lars Alhaug, 17.11.2019 
20. André Hundal, 17.11.2019 
21. Sissel og Jana Winderen, 17.11.2019 
22. Anders Strand Vestjordet, 17.11.2019  
23. Ellen Kielland, ukjent dato 
24. Kjell-Arne Andreassen, 14.11.2019 
25. Roy og Anine Wollebæk, ukjent dato 
26. Eiliv Austlid, 15.11.2019 
27. Halvor Kielland- Gyrud og Cathrine Kielland, ukjent dato 
28. Karoline Finstad Vold/Røhne nedre, ukjent dato 
29. Hanne og Olav Vold, 17.11.2019 
30. Elisa Granly, Pål Tvete og Inger Johanne Nordengen, 14.11.2019 
31. Sven Anker Hognestad, 15.11.2019 
32. Helene Sørlie, 15.11.2019 
33. Tom Sagbakken, ukjent dato 
34. Oddmund Lauvdal, 15.11.2019 
35. Ole Gjestvang, 15.10.2019 
36. Olav Austlid, 11.11.2019 
37. Olav Austlid 2, 11.11.2019 
38. Bror Atle Heimdal, 13.11.2019 
39. Pål V. Tvete og Elisa Granly, 13.11.2019 
40. Leif Mevik, 18.11.2019 
41. Jens Nordstad Johansen m.fl, 14.11.2019 
42. Espen Langebraaten, 13.12.2019 
43. Øystein Waag, 14.11.2019 
44. Øystein Waag, 15.11.2019 (og 17.9.2019) 

Uttalelser ved utvidelse av planområdet 

1. Fylkesmannen i Innlandet, 17.03.2020 
2. Lars Alhaug, 19.03.2020 
3. Lars Gløtvold, 22.03.2020 
4. Statens vegvesen, 27.03.2020 
5. Innlandet fylkeskommune, 01.04.2020 
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C. Felles kommentarer  
I forbindelse med merknadsbehandlingen ser en at det er noen tema som går igjen i flere uttalelser. 
Disse vil derfor bli svart ut samlet her og vist til under de enkelte merknadene. 

C.1 Arealbesparende tiltak for landbruket  
I forbindelse med revisjoner etter offentlig ettersyn har det blitt gjort en konkret vurdering av to 
delstrekninger med tanke på arealbesparende tiltak for landbruket. Denne utredningen ligger i et eget 
notat (UEH-55-A-25145). Notatet ser konkret på to parseller på strekningen Nesten-Jemli og 
dagsonen mellom de to miljøkulvertene Emil Nordbys veg og Tokstad/Steinerskolen. For parsellen 
Nesten - Jemli ligger jernbanen på eller til dels godt over eksisterende terreng, her har muligheten til 
utslaking av skråningene til 1:8 for å gjøre de dyrkbare blitt vurdert. Mellom de to kulvertene ved hhv. 
Emil Nordbys veg og Steinerskolen ligger jernbanen i dyp skjæring, her har muligheten for å bygge 
tørrmurer opp til terrengnivå blitt vurdert.  

Ingen av disse tiltakene anbefales videreført. På Tokstad vil bruk av mur ha en svært stor kostnad og 
det inntjente arealet er lavt. For den andre strekningen er det mer sammensatte grunner til at heller 
ikke det tiltaket anbefales videreført. 

For strekningen Nesten - Jemli vil fyllingsvolumet bli så stort at det vil kreve alle overskuddsmassene 
fra utbyggingen til en betydelig merkostnad for å gjennomføre tiltaket. Dette medfører at det ikke 
lengre vil være overskuddsmasser for opparbeidelse av Nesten / Skjerden til landbruksformål, og med 
det også grunnlaget for å opprette kompensasjonsareal her. Landskapsvirkningen av en utslaking vil 
gi varierende resultater, og det er derfor vanskelig å si om det ene prinsippet er bedre enn det andre i 
forhold til påvirkningen av landskapet. Den største virkningen på landskapet er bygging av nytt 
dobbeltspor. 

En optimalisering av formålsgrensen i forbindelse med utbygging med tanke på å legge denne så tett 
inntil fyllingsfoten vil være et billig alternativ som også vil gi en betydelig effekt med tanke på inntjent 
areal, ut fra de arealene som presenteres i reguleringsplanen.  Reguleringsbestemmelsen presiserer 
en slik mulighet, og det er ikke nødvendig å legge eiendomsgrensa sammenfallende med 
formålsgrensa fra reguleringsplan dersom det ikke er det optimale.  

Det tiltaket som totalt sett vil bidra til minst netto tap av jordbruksareal i prosjektet er en optimalisering 
av hvor en setter eiendomsgrensen langs banen, og å opprettholde de planlagte 
kompensasjonsarealene. 

De to parsellene som er valgt å sette fokus på i notatet er de to der en har sett størst potensial for å 
spare arealer. De er derfor også representative for å gjøre en vurdering av arealbesparende tiltak for 
landbruket. 

 

C.2 Matjord, drenering og vanningsanlegg 
I reguleringsbestemmelsene er det gitt egne bestemmelser til anleggsperioden og til håndtering av 
matjord. Bestemmelsenes pkt. 3.7 setter krav til matjordsplan som skal være en plan for håndtering av 
jordressursene i anleggsfasen. Bestemmelsen gir også et minimumskrav til innhold. Bestemmelsenes 
pkt. 3.8 gir bestemmelser til flytting av jord, med en prioriteringsliste i bokstav b) om hvordan 
matjorden skal prioriteres brukt. Denne bestemmelsen styrer også hvordan matjorda skal tas av og 
lagres i ranker.  

Matjord skal brukes i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser, og bruk på den enkelte 
eiendom vil bli tema i grunnervervet. 

Drenering av dyrka mark er sikret i bestemmelsenes pkt. 2.16. ved at det er sikret at den helhetlige 
funksjonen skal ivaretas både innenfor og utenfor planområdet. Bestemmelsen sikrer også at 
løsninger skal avklares med grunneier. 

Når det gjelder vanningsanlegg for jordbruket så er de sikret i bestemmelse pkt. 2.17. Bestemmelsen 
sikrer også at løsninger skal avklares med grunneier. 



 

 

7 
 

Eventuelle økonomiske tap som en følge av at drenering ikke fungerer optimalt eller vanningsanlegg 
ikke kan brukes i anleggsperioden, vil være tema i grunnervervet.  

 

C.3 Kulvert Steinerskolen 
Bane NORs eier har en klar forventing om «mer jernbane for pengene». Det skal i dagens portefølje 
gjøres en reduksjon i investeringskostnadene. Bane NOR har derfor hatt stort fokus på å identifisere 
og implementere kostnadsreduserende tiltak i prosjektet Sørli - Åkersvika. Som et resultat av dette 
foreslo Bane NOR ved utleggelse på høring, å redusere lengden på miljøkulverten ved Steinerskolen i 
forhold til det som var signalisert i forbindelse med kommunedelplanen. Slike kulverter har høyere 
kostnader enn dagsoner. 

Som følge av høringsinnspill og kommunens alternative planforslag ved høring har Bane NOR ved 
sluttbehandling lagt fram forslag om 200 meter kulvert på (målt i topp), og at en slik lengde ivaretar 
godt hensynet til landbruk, vilt, nærmiljø, kryssing av spor, landskap og støy. Med tanke på støy og 
nærheten til Steinerskolen, er jernbanen planlagt å ligge i en relativt dyp skjæring. Dette vil i tillegg til 
selve kulverten ivareta hensynet til støy i h.h.t. T-1442/2016.  

Viser for øvrig til reguleringsplanbeskrivelsens kap. 5.7.2 og 6.18. 

 

C.4 Flom-/avrenningsveger 
Det er utarbeidet et eget notat for flom-/avrenningsvegene (UEH-55-A25147). Notatet inneholder en 
nærmere beskrivelse av utforming og funksjon, og en sammenligning av støpte flomveger langs 
sportraseen og «naturlige» forsenkninger over dyrka marka som planen i hovedsak legger opp til.   

Flom-/avrenningsvegene, som er planlagt, er dimensjonert for 200 års regn/flom + klimapåslag. Gode 
flomveger vil bidra til et robust overvannssystem som også tåler fremtidige klimaendringer. 

Over dyrka marka på strekningen fra Gyrud til Tokstad er det lagt opp til en naturlig forsenkning som 
vil være utformet slik at den kan dyrkes (med slake skråninger) og ved en normal situasjon vil den 
være tørrlagt. For å ivareta jordbruksdreneringen, må det legges en avskjærende overvannsledning 
for tilkobling av eksisterende drenering. Overvannsledningen forutsettes lagt parallelt med ny flom-
/avrenningsveg mot nord og med utløp i samme området som flom-/avrenningsvegen. I en 
normalsituasjon vil jordbruksdrenering med tilhørende overvannsledning være tilstrekkelig for å ta 
unna overflatevannet. 

I tillegg må det etableres flom-/avrenningsveg for arealet sør for Rudolf Steiners veg. Dette forutsettes 
løst på følgende måte: Ved Nordstad etableres grøfter langs planlagt spor. Ved Gubberudvegen føres 
dette sørover og under spor, til eksisterende bekkeløp i grensen mellom Nordstad og Sålerud mot sør-
vest. Ved Nordstad-kryssingen og nordover er det ikke mulig å føre vann over eller under banen. Her 
må vannet samles og føres i rør nordover frem til ny flom-/avrenningsveg.  

Bane NOR vil ha ansvar for vedlikehold av flom-/avrenningsvegene og rørledningene direkte tilknyttet 
disse. 

Fordelene med en flom-/avrenningsveg i terrenget opp mot en støpt kanal er oppsummert her:  

 Fordeler Ulemper 
Alternativ 1 - 
Bearbeidet 
forsenkning i 
terrenget 

• Benyttes til andre formal i en 
normalsituasjon (dyrket mark) 

• Lite utbyggingsomfang/ 
terrenginngrep og 
anleggskostnader 

• Estetiske og visuelle små endringer 
i forhold til dagens situasjon 

• Krever beskjedne kostnader/tiltak 
for drift og vedlikehold 

• Kan medføre erosjon og behov for 
tiltak for å rette opp skader etter en 
ekstremsituasjon der 
avrenningsveien har vært i funksjon. 
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 Fordeler Ulemper 
• Liten fare for 

kapasitetsreduksjon/gjentetting 
med evt. følgeskader 

• Legger ikke beslag på dyrket mark 
i en normalsituasjon. 

• Opprettholder i stor grad dagens 
terrengutforming og 
avrenningsveger i nedslagsfeltet 

 
Alternativ 2 – 
etablering av 
en 
avskjærende 
støpt kanal 

• Definert avrenningsveg som er 
adskilt fra all annen bruk/funksjon. 

• Har ingen annen funksjon og kan 
ikke benyttes til andre formål i en 
normalsituasjon. 

• Stort terrenginngrep som legger 
beslag på betydelig arealer dyrket 
mark. 

• Estetiske og visuelle store endringer 
i forhold til dagens situasjon 

• Krever kostnader/tiltak for drift og 
vedlikehold 

• Fare for 
kapasitetsreduksjon/gjentetting med 
evt. følgeskader på omgivelsene. 

• Endrer terrengutforming i betydelig 
grad og supplerende løsninger for 
deler av nedslagsfeltet som ikke 
drenerer naturlig til avrenningsveien 
vil være nødvendig. 

• Mulig forurensningsfare ved 
berøring med forurensende 
løsmasser og fjell i tiltaksområdet. 

• Avrenningsvegen må lukkes i de 
områdene der Dovrebanen går i 
kulvert og/eller ved kryssing av 
veger/bebyggelse. 
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D. Oppsummering av innspill fra offentlige etater med kommentarer 
fra Bane NOR  

 

1. Hedmark fylkeskommune jnr. 183 
Vedtak i Fylkesrådet (sak 191/19, 02.12.2019):  
 
1. Intercitynettet er ryggraden i framtidens jernbanetransport på Østlandet. Intercity er vesentlig for et 

klimavennlig transportsystem som binder landsdeler sammen. Dobbeltsporet jernbane Sørli – 
Åkersvika er viktig for økt togfrekvens og redusert reisetid mellom Hamar og Oslo, samt for å gi 
økt kapasitet for godstransport. Fylkesrådet mener det er av avgjørende betydning at 
planvedtakene sikrer realisering av Intercity til Hamar i 2026.  
Tas til orientering 
 

2. Fylkesrådet anmoder om at man ser på muligheten for å senke banen mellom Stange stasjon og 
Ottestad stasjon, slik at barrierevirkningen i landskapet blir mindre. 
Tas ikke til følge. En senking av banen mellom Stange stasjon og Ottestad er ikke mulig siden 
banen er lagt inn med en maks stigning i området nord for Stange stasjon. Høyden er også 
avgjørende for kryssinger av Brenneribekken lenger nord.  

 
3. Fylkesrådet fremmer innsigelse til de foreslåtte krysningene over jernbanen for Fokholgutua og 

Guåkergårdene av hensyn til regionalt viktige kulturmiljø og landskap.  
Tas til følge. Planen er revidert og begge kryssingene er lagt under banen. 

 
4. Dersom Stange kommune ikke innarbeider hensynssoner som viser at kokegropfeltene og 

gravhaugen med sikringssone (id 71200, 225144, 225119 og 225122) er båndlagt etter 
kulturminneloven, alternativt tar områdene med disse kulturminnene ut av planen, er dette å forstå 
som en innsigelse mot planforslaget.  
Tas til følge, automatisk fredete kulturminner som ligger innenfor planavgrensningen er enten lagt 
inn med hensynssone med båndlegging etter kulturminneloven eller med bestemmelsesområde 
for å søkes frigitt.  

 
5. Dersom Stange kommune ikke søker kulturminnelokaliteten id 250312 frigitt eller flytter 

landbruksvei f_SKV19, er dette å forstå som en innsigelse mot planforslaget.  
Tas til følge. Plankartet er omarbeidet i området. 

 
6. Fylkesrådet ber om at fastsatte miljømål i de regionale vannforvaltningsplanene følges opp.  

Tas til følge. Omtale av de fastsatte miljømålene er tatt inn i planbeskrivelsen og 
miljøoppfølgingsplan. 

 
7. Kryssingen av vassdragene må utformes slik at de muliggjør vandring for fisk. Alle tiltak som 

fysisk berører vassdrag skal behandles etter Laks- og innlandsfiskeloven som særlov, og forskrift 
av 15. november 2004 nr.1468 om fysiske tiltak i vassdrag. Det er viktig at det iverksettes 
avbøtende tiltak for å forhindre partikkelstrøm i vassdragene.  
Tas til følge. Sikring av dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Avbøtende tiltak for å 
forhindre partikkelstrøm tas til etterretning og følges opp ved senere detaljering. 

 
8. Viltpassasjen ved Jemli må utformes slik at den oppfyller minimumskravene i Vegvesenets 

håndbok N200. Øvrige faunapassasjer i forbindelse med bekkekryssinger må lages slik at 
plattformen tiltenkt vandring ligger tørt ved alle vannføringer.  
Tas til følge. Viltpassasjen ved Jemli er justert slik at den oppfyller minimumskravene til 
åpenhetsindeks for viltovergang i Vegvesenets håndbok N200 og veiledningen i håndbok V134 
Detaljer i utformingen av faunapassasjer i bekkekryssinger sikres ved nærmere 
detaljprosjektering. 
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9. Fylkesrådet anmoder på generelt grunnlagt at man ser på muligheten for å sikre etablering av 

hensiktsmessige krysninger av jernbanetraseen slik at barrierevirkninger minimeres og gang- og 
syklende får hensiktsmessige krysningspunkter.  
Videre anser Fylkesrådet det som svært viktig for den videre utviklingen av Stange tettsted at det 
etableres hensiktsmessige gang- og sykkelforbindelser som minimerer barrierevirkningen til 
jernbanen, og kobler sammen den vestlige og østlige delen av Stange tettsted. Dette må sees i 
sammenheng med kommunens intensjoner om videre utvikling av Stange sentrum i forslag til 
kommuneplanens arealdel og forslag til områdeplan for Stangebyen.  
Tas til orientering. 
 

10. Fylkesrådet anmoder at miljøkulvertens lengde ved Steinerskolen vurderes med hensyn til 
ivaretaking av nærmiljøkvaliteter, knytte sammen to landbruksskift, ivaretaking av faunapassasje, 
turveg over jordet utenfor landbrukssesongen og skispor vinterstid.  
Tas til følge. Det er innarbeidet en mer omfattende vurdering og omtale av kulverten i 
planbeskrivelsen. I tillegg er kulverten forlenget til 200 meter. 
 

11. Fylkesrådet ber om at det i det videre arbeidet fokuseres på hvordan jernbanestasjonen, 
etablering av ny bussterminal og taxiholdeplass og Stange sentrum knyttes sammen. Dette 
inkluderer blant annet hensiktsmessige krysninger av Jernbanegata, aksevirkningene, utadrettet 
virksomhet i første etasje mot jernbanestasjonen. Arbeidet må sees i sammenheng med 
intensjonene i planforslaget til områdeplan for Stangebyen.  
Tas til orientering. Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelige rammer for å se på dette nærmere etter 
at reguleringsplanen er vedtatt. Bane NOR ønsker å samarbeide med partene i området for å 
finne en best mulig løsning for stasjonen og områdene rundt. 

 
12. Fylkesrådet er tilfreds med medvirkningsprosessen og plan for etterbruk av eksisterende 

jernbanetrase. 
Tas til orientering. 

Øvrige merknader/utdypning av vedtaket: 
 

a) Fylkesrådet bemerker at det er krevende å gi uttalelse til detaljreguleringsplanen når 
jernbanetiltaket og tilhørende konstruksjoner ikke er prosjektert i detalj. Det stilles spørsmål 
ved Bane NOR sitt forslag til planbestemmelse 2.2 Byggesak, hvor det fremgår at alle bygde 
elementer som er detaljert avklart i reguleringsplan unntas søknadsplikt etter PBL § 20-1. 
Dette er forskjellig fra Rådmannens forslag, der flere tiltak vil være søknadspliktige. 
Rådmannens forslag vil gi kommunen og andre berørte parter bedre styring av tiltak, men det 
er viktig at planbestemmelsen utformes på en måte som ikke hindrer fremdrift for fremføring 
av Intercity til Hamar i 2026. 
Tas til følge. Bestemmelsen er endret etter dialog med Stange kommune. 

b) Stange stasjon 
Fylkesrådet ber om at det i det videre arbeidet fokuseres på hvordan jernbanestasjonen, 
etablering av ny bussterminal og taxiholdeplass og Stange sentrum knyttes sammen. Dette 
inkluderer blant annet hensiktsmessige krysninger av Jernbanegata, aksevirkningene, 
utadrettet virksomhet i første etasje mot jernbanestasjonen. Utforming av jernbanestasjonen 
med tilhørende bussterminal må gjøres i samråd med relevante sektormyndigheter.  
Tas til etterretning. 

c) Barn og unge:  
Planbestemmelse 2.24 og tillegget i 7.9 bemerker at berørt areal som benyttes av barn og 
unge, i anleggsfasen og i driftsfasen, skal sikre tilstrekkelig erstatningsareal. Videre skal 
områdene sikres god fremkommelighet og være sikret. Fylkesrådet anbefaler at rådmannens 
forslag til planbestemmelse 2.24 og 7.9 fastholdes. 
Tas til følge. Rådmannens forslag til bestemmelse er lagt inn. 
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d) Vannmiljø, fisk og vilt:  
1. Fylkeskommunen savner synliggjøring og vurdering av regionale vannforvaltningsplaner 

for perioden 2016-2021 jfr. vannforskriften. Krav i vannforskriftens § 12 skal vurderes for å 
tillate ny aktivitet og nye inngrep som er i strid med miljømålene.  
Tas til følge. 

2. Det er viktig at det tas hensyn til miljøtilstand og vedtatte miljømål for vannforekomstene 
som direkte berøres av utbyggingen. Forurensning av vannforekomster ikke skal medføre 
varig endring av forekomstens økologiske eller kjemiske tilstand, og det vises spesielt til 
betydningen av dette i anleggsperioden og dersom en kommer i kontakt med forurenset 
grunn.  
Tas til følge. 

3. Fylkesrådet mener senking av Brenneribekken er uproblematisk dersom utjevning av 
høyde oppstrøms utføres slik at det ivaretar muligheten for fiskevandring for alle arter. Det 
er vesentlig at det brukes naturlig bunnsubstrat ved etableringen av nytt løp. Fylkesrådet 
mener alle bekkekryssinger må utføres slik at de ivaretar vandringsmulighetene for fisk. 
Alle tiltak som fysisk berører vassdrag skal behandles etter laks- og innlandsfiskeloven 
som særlov, og forskrift av 15. november 2004 nr. 1468 om fysiske tiltak i vassdrag.  
Tas til følge, er nå sikret i bestemmelsene. 

4. For viltpassasjen ved Kausvol bør det vurderes ytterligere bredde for å bedre kunne skille 
de ulike formålene. Det er viktig at vegen legges på den ene siden og funksjon for vilt på 
den andre.  
Tas ikke til følge, det er vurdert at kryssingen har god bredde for å sikre alle funksjonene 
og at utformingen oppfyller minstekravene til viltundergang i håndbok N200 og 
veiledningen i håndbok V134. 

5. Viltpassasjen ved Jemli er åpenbart for smal og har en lav åpenhetsindeks. Fylkesrådet 
vurderer at passasjen må planlegges med en åpenhetsindeks på minimum 2,5.  
Tas til følge. Viltpassasjen ved Jemli er justert slik at den oppfyller minimumskravene til 
åpenhetsindeks for viltovergang i Vegvesenets håndbok N200 og veiledningen i håndbok 
V134. Åpenhetsindeks på minimum 2,5 gjelder viltunderganger. 

6. Det er viktig at viltgjerder utformes slik at vilt ikke kan komme seg innenfor gjerdet. I tillegg 
er det ønskelig at det benyttes netting med mindre ruter nederst på nettingen.  
Tas til etterretning. Tiltak for å forhindre påkjørsel av vilt er ivaretatt i miljøoppfølgingsplan 
for anleggsfase. Detaljer i utformingen av viltgjerder sikres ved nærmere 
detaljprosjektering.  

e) Kulvert ved Østre Volla:  
1. Fylkesrådet kan ikke se at det fremgår hvorfor det er lagt inn vegkryssing med kulvert ved 

Østre Volla. Fylkesrådet mener at krysningen må ses i sammenheng med hvor og 
hvordan Stange tettsted kan utvikles med hensyn til boliger.  
Tas til orientering. Kryssingen er lagt inne etter en prosess med å finne beste 
krysningspunkt sør for stasjonen. I dette arbeidet var Stange kommune, Statens 
vegvesen, Hedmark trafikk, Hedmark fylkeskommune og Bane NOR deltakere. 

2. Fylkesrådet anser det som svært viktig at det etableres hensiktsmessige gang- og 
sykkelforbindelser som minimerer barrierevirkningen og kobler sammen vestlig og østlig 
del av Stange tettsted.  
Tas til orientering 

f) Miljøkulvert Tokstad v/Steinerskolen:  
Fylkesrådet støtter Bane NORs vurdering rundt kulvertens egenskaper for reduksjon av støy i 
punkt 6.17 i planbeskrivelsen. De stiller allikevel spørsmål ved om kulverten i Bane NORs 
forslag er tilstrekkelig for å ivareta de øvrige hensynene de skal ivareta. Fylkesrådet anmoder 
om at kulvertens lengde vurderes med hensyn til de forhold den skal ivareta, enkeltvis og 
samlet.  
Tas til følge. Det er innarbeidet en mer omfattende vurdering og omtale av kulverten i 
planbeskrivelsen. I tillegg er kulverten forlenget til 200 meter. 
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g) Landskap:  
En ny jernbanelinje gjennom Stange vestbygd vil redusere opplevelsesverdi og bruksverdi i 
deler av landskapet, samt tap av automatisk fredede kulturminner. Derfor må framføring av 
banen med tilhørende tiltak planlegges på en slik måte at de tar mest mulig hensyn innenfor 
de rammene som banens begrensninger i kurvatur og stigningsforhold gir. Fylkesrådet 
anmoder om at forslagsstiller ser på muligheten for å senke banen mellom Stange stasjon og 
Ottestad stasjon, for å minske barrierevirkningene i landskapet.  
Tas ikke til følge. En senking av banen mellom Stange stasjon og Ottestad er ikke mulig siden 
banen er lagt inn med en maks stigning i området nord for Stange stasjon. Høyden er også 
avgjørende for kryssinger av Brenneribekken lenger nord.  

h) Kulturminner og kulturmiljø: 
1. Eventuelle tiltak nevnt i planen, men forutsatt utført utenfor planen (drenering mm), må 

avklares i forhold til automatisk fredete kulturminner jf. kulturminneloven § 9.  
Tas til etterretning og følges opp i detaljprosjektering og anleggsperiode. 

2. Fylkesrådet anbefaler at det historiske stasjonsområdet på Stange ses på og planlegges 
som en fremtidig ressurs for området. Det forutsettes at stedstilpasning på 
stasjonsområdet omfatter de viktigste historiske elementene på stedet.  
Tas til etterretning. 

3. Fylkesrådmannen påpeker at lokalitetene 250312 og 225113 er et og samme kulturminne 
og at hele lokaliteten bør frigis og undersøkes i forbindelse med dobbeltsporet, samt at 
bevaringsskravuren fjernes. 
Tas til følge. 

i) Etterbruk: 
Fylkesrådet er tilfreds med etterbruk av gammel trase for jernbanen og mener Bane NOR har 
gjennomført en god medvirkningsprosess. 
Tas til orientering. 

j) Rekkefølgekrav punkt 7.6 i planbestemmelsene:  
Rekkefølgekravet er uklart i sin form. Det foreslås å spesifisere at det er alle adkomstveger, 
underganger og gang- og sykkelveger som er en del av jernbanetiltaket som skal sikres 
etablert senest ett år etter at dobbeltsporet er tatt i bruk.  
Tas til følge. Teksten manglet i rådmannens alternative forslag.  
Rekkefølgekravet spesifiserer at det er veger, underganger og gang-/sykkelveger som er en 
del av jernbanetiltaket som skal sikres etablert senest ett år etter at dobbeltsporet er tatt i 
bruk. 

k) Friluftsliv: 
Fylkesrådet påpeker at planforslaget synes å ivaretas hensynet til friluftsliv i tilstrekkelig grad. 
Tas til orientering. 

l) Støy:  
Fylkesrådet peker på at planbestemmelse 5.4 Støysoner ikke har relevant tekst, og det bes 
om at dette rettes.  
Tas ikke til følge. Støysoner er ikke inkludert i plankart og det er ikke gitt egne bestemmelser 
til det. 
 
 

2. Fylkesmannen i Innlandet, 02.12.2019, jnr. 185.  
Fylkesmannen i Innlandet har sendt to separate høringsuttalelser. Uttalelsen som følger under 
omhandler Stange kommunes planforslag. I uttalelsen under denne igjen (pkt. 3) omtales 
uttalelsen til Bane NORs planforslag.  

Fylkesmannen viser til rundskriv T-2/09 side 18 der det framgår at planer som er i motstrid eller 
som vesentlig fordyrer tiltak som inngår i Nasjonal transportplan gir grunnlag for å fremme 
innsigelse. (…) Tiltak som ikke utløses av sporomleggingen er i utgangspunktet ikke Bane NORs 
ansvar, med mindre annet fremgår av overordnet kommunedelplan eller senere avtale.  
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a) Bestemmelsene 
1. Fylkesmannen har ingen vesentlige juridiske merknader til Bane NORs forslag til 

reguleringsbestemmelser for planområdet. Fylkesmannen mener at flere tilføyelser og nye 
punkter i Stange kommunes planforslag er gode/akseptable, men noen er problematiske. 
Dette gjelder i hovedsak kobling mellom rekkefølgekrav og gjennomføring/finansiering av 
tiltak. Partene, inkludert SVV, må klargjøre hvilke tiltak det er nødvendig å få gjort i 
forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor.  
Tas til orientering. 

2. Rekkefølgekrav som i pkt. 4.2.3 bokstav d) anses ikke som akseptabelt, og heller ikke 
planbestemmelser som er i strid med plankart, jf. bokstav j). Plankartet må utformes slik at 
de er juridisk bindende. 
Tas til følge 

3. Nåværende bestemmelse 2.21 burde etter Fylkesmannens oppfatning være plassert som 
pkt. 2.1. Det stilles også spørsmål ved om det burde klargjøres på hvilke punkter/ områder 
kommuneplanen evt. suppleres.  
Tas til følge. 

4. Når det gjelder pkt 2.2, oppfatter Fylkesmannen at Bane NORs forslag gjengir det som 
følger av SAK 10 § 4-3. De mener at så lenge planen tar stilling til jernbaneanlegg og 
offentlige veganlegg, bør en sørge for en slik grad av detaljering i denne 
reguleringsplanen at søknadsbehandling utgår. Fylkesmannen overlater til Bane NOR og 
SVV å vurdere i hvilken grad unntak fra SAK 10 kan godtas. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret etter dialog med Stange kommune.  

5. Betegnelsen for naturvern må endres til å samsvare med plankart. 
Tas til følge. 
 

b) Barn og unge 
1. Fylkesmannen støtter sikringen av gang/sykkelveger ved bestemmelsen 4.2.5 a) i Stange 

kommunes forslag til planbestemmelser.  
Tas til følge for alle gang-/sykkelveger med unntak av Heggelund. Dette er sikret i 
bestemmelse om universell utforming. 

2. Det vises også til planbestemmelse 7.9. Fylkesmannen anbefaler at lekeplassen på 
toppen av kulverten ved Emil Nordbys veg skal være ferdigstilt senest samtidig med at 
baneanlegget tas i bruk. Det anbefales også at barn og unges leke- og uteoppholdsareal 
blir kontinuerlig sikret, jf. kommunens forslag til planbestemmelser. RPR barn og unge 5d 
er ivaretatt i kommunens bestemmelse 2.24 og i 7.9.  
Tas til følge. Rådmannens forslag er lagt inn i bestemmelsene. 
 

c) Støy 
1. Fylkesmannen mener det er uheldig at ikke oppdaterte støyberegninger ikke ble lagt ved 

til høring. 
Tas til orientering. 

2. Det vises til at Bane NORs forslag til planbestemmelse § 2.4 b) åpner for avvik fra 
innendørs lydkrav. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det ikke er hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-7 for å gi bestemmelser om avvik fra krav i teknisk forskrift, og at et 
slik avvik må i tilfelle behandles som en dispensasjon fra teknisk forskrift. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 

3. Fylkesmannen savner en vurdering av eventuell innløsing av bygninger/eiendommer hvor 
det ikke er mulig å oppfylle krav til innendørs støy. 
Tas ikke til følge. Innløsning på grunn av for høye støynivåer er vurdert, men er her ikke 
aktuelt for bygninger som ikke allerede skal innløses. Dvs. en antar at krav til støynivå 
innendørs vil bli ivaretatt i det videre arbeidet. 

4. I Stange kommunes forslag til planbestemmelser pkt. 2.4 c) er det også innarbeidet krav 
om at støytiltak skal tilfredsstille krav til sumstøy (NS8175:2012 og T-1442/2016). 
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Fylkesmannen mener at kommunens forslag til planbestemmelser ivaretar hensynet til 
støy på en tilfredsstillende måte. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 
 

d) Landbruk 
1. Fylkesmannen mener at kompensasjonsplanen gir en god beskrivelse av mulige 

avbøtende tiltak, og gode anbefalinger knyttet til gjennomføring av jernbaneutbyggingen. 
De mener anbefalinger i de to planene (komp.plan og MOP) er godt juridisk forankret i 
forslag til planbestemmelser som er lagt ut til høring. 
Tas til orientering. 

2. I kommunens forslag til planbestemmelser er krav knyttet til ivaretakelse av drenerings- og 
vanningsanlegg for landbruket presisert ut over det som ligger i Bane NORs forslag, og 
sikrer involvering av den berørte enkelte grunneier. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 

3. Fylkesmannen mener at Stange kommunes planforslag imøtekommer nasjonale 
jordvernhensyn på en tilfredsstillende måte. 
Tas til orientering. 
 

e) Landskapsvirkning – kulturlandskap 
1. Fylkesmannen støtter Stange kommunes alternative krysningspunkt for Fokholgutua ved 

Nesten og Guåker. Det forutsettes at det gjøres en nærmere vurdering av virkninger av 
denne endringen, blant annet endret arealbeslag. Fylkesmannen støtter også Stange 
kommunes forslag vedrørende landbrukskryssing ved Guåker, der det forutsettes utredet 
alternativ kryssing under bane. De viser til merknad under formelle forhold og forutsetter 
at entydig forslag til plankart og planbestemmelser foreligger før vedtak av planen.  
Tas til følge. Kryssingene ved Fokholgutua og Guåker er lagt under banen i revidert 
planforslag. 

2. Fylkesmannen mener at slake, dyrkbare skråninger er å foretrekke der dette er praktisk 
mulig å gjennomføre. Dette vil etter anleggsperioden gi mer tilbakeført areal til 
landbruksdrift, samtidig som dyrka skråninger demper landskapsvirkningen av anlegget. 
Fylkesmannen forutsetter at anbefalingene i kompensasjonsplanen legges til grunn ved 
endelig utforming av skråninger og fyllinger. 
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 
 

f) Naturmangfold 
1. Det vises til Fylkesmannens tidligere behandling av søknad om dispensasjon fra 

verneforskrift for Åkersvika. Fylkesmannen forutsetter at de vilkår som er satt med 
hjemmel i naturmangfoldloven innarbeides i planbestemmelser til reguleringsplanen og i 
Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP). 
Tas til følge, det er i etterkant av uttalelsen avklart med Fylkesmannen at det vises til 
vilkårene i bestemmelsene og i MOP’en. 

2. Fylkesmannen støtter kommunens presisering av planbestemmelsene når det gjelder 
MOP. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 

3. Fylkesmannen mener at man gjennom de krav som stilles i miljøoppfølgingsplanen og de 
tiltak som er beskrevet ivaretar hensynet til naturtypelokalitetene langs dobbeltsporet på 
en tilfredsstillende måte. 
Tas til orientering. 

4. Fylkesmannen støtter kommunens forslag til å plassere sikringsgjerder slik at arealbeslag 
innenfor gjerde blir minst mulig.  
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 
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5. Fylkesmannen påpeker at enkelte viltkryssinger er beskrevet som smalere/lavere enn det 
som følger av generelle anbefalinger når det gjelder utforming og at dette vil være uheldig 
spesielt for hjortevilt. 
Tas til følge. Viltpassasjen ved Jemli er justert slik at den oppfyller minimumskravene til 
åpenhetsindeks i Vegvesenets håndbok N200 og veiledningen i håndbok V134. 
 
 

g) Vassdragshensyn: 
1. Det vises til bestemmelse pkt. 4.5.1 som stiller krav til utforming av bekkekanter og bunn 

etter senking av bekken. Fylkesmannen vil påpeke at det er særlig viktig å legge til rette 
for varierte former og strukturer ved reetablering av bekkekanter og bunn. De anbefaler at 
detaljplanlegging av omlegging og reetablering av Brenneribekken skjer i samråd med 
naturfaglig/vassdragsfaglig kompetanse. 
Tas til etterretning. 

2. Fylkesmannen minner om at tiltak i vassdrag også skal behandles etter lakse- og 
innlandsfiskeloven. Forholdet er ikke avklart i reguleringsplanen, og dette må skje på et 
høyere detaljeringsnivå. 
Tas til etterretning. 

3. Fylkesmannen viser til bestemmelse 2.17 og mener at Stange kommunes forslag til 
planbestemmelser ivaretar hensynet til naturverdier i vassdrag på en tilfredsstillende 
måte. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 

4. Fylkesmannen mener også at kartlegging av bunnsubstrater i førtilstand bør inngå i 
overvåkingsplanen, og er viktig for å gi grunnlag for å identifisere behov for opprydding 
i/tilpasning av bekkebunn etter at anleggsperioden er fullført. Dette mener de bør 
innarbeides i miljøoppfølgingsplanen. 
Tas til følge. Etter dialog med Fylkesmannen er det avtalt at følgende setning tas inn i 
MOP: Alle områder som påvirkes direkte, slik som kryssing av vassdrag, skal 
førsituasjonen kartlegges. 

 
h) Samfunnssikkerhet og beredskap: 
Analysen framstår som omfattende og grundig, og er utarbeidet på en metodisk og systematisk 
måte. Risikoreduserende tiltak er beskrevet og følges blant annet opp i planbestemmelsene. 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes å være godt ivaretatt i planen. 
Tas til orientering. 
 
i) Deponi Nesten/Skjerden: 

Fylkesmannen viser til deres merknader i forbindelse med behandling av kommunedelplan for 
strekningen, og merknadene til konsekvensutredning av deponiområder. Her ble det blant annet 
lagt vekt på etablering av kantsoner og miljørisikovurdering.  

1. Kulturlandskap: Fylkesmannen mener at de krav som er innarbeidet i reguleringsplan 
ivaretar hensynet til kulturlandskapet på en tilfredsstillende måte. 
Tas til orientering. 

2. Klimagassutslipp: Fylkesmannen mener det er en svakhet ved planmaterialet at det ikke 
er gjort en grundigere undersøkelse av grunnforholdene i området regulert til 
massedeponi, og mener det dermed fortsatt er knyttet usikkerhet til klimagassutslipp som 
følge av deponering av masse. De mener det til en viss grad er kompensert for dette i 
miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP), jfr. pkt. 2.3 i planbestemmelsene. 
Fylkesmannen anbefaler at vurdering av klimagassutslipp fra etablering av deponiområde 
på myr tas inn i klimabudsjettet. Videre mener de konsekvenser av etablering av 
deponiområdet bør vurderes fortløpende gjennom overvåkingsplan/rapportering (jfr MOP), 
slik at det kan gjennomføres eventuelle avbøtende tiltak ved behov. 
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Tas til etterretning. Vurderes ved senere oppdatering av klimabudsjettet ved ferdigstillelse 
av detalj- og reguleringsplan. 

3. Avrenning: Fylkesmannen mener at de tiltak som er innarbeidet gjennom regulert 
grønnstruktur, og planbestemmelser til disse, gir et godt utgangspunkt for å unngå uheldig 
avrenning til omkringliggende områder. Tiltak for å unngå avrenning fra deponiområder, 
og plan for overvåking av utslipp er ivaretatt i miljøoppfølgingsplanen. 
Tas til orientering. 

 
j) Kulvert ved Steinerskolen: 
Fylkesmannen viser her til Bane NORs forslag til reguleringsplan, med kort kulvert.  

1. Støy: Fylkesmannen registrerer at støynivåene på utearealene i all hovedsak ligger 
innenfor anbefalte grenseverdier og krav i teknisk forskrift, men vektlegger at skolens 
uteareal mot øst vil få en forverret støysituasjon, sammenlignet med dagens situasjon. 

2. Landskapsvirkning: Fylkesmannen er enig i at fjernvirkning av tiltaket begrenses av at 
sporet legges ned i terrenget, men mener den nye jernbanetraseen er et inngrep av en 
størrelse som uansett vil få stor innvirkning på opplevelsen av kulturlandskapet/ 
landskapet. 

3. Tilgjengelighet: Fylkesmannen støtter at kryssingsmulighet over jernbanen og 
tilgjengelighet øst-vest opprettholdes med kort kulvert, men mener verdien av området 
som nærturterreng og som aktivitetsområde utenom jordbrukssesongen, blir bedre med 
en lang kulvert. 

4. Vilt: funksjonen av kulverten som viltpassasje er redusert betydelig i Bane NORs 
planforslag. Fylkesmannen registrerer at jernbanetraseen her ikke berører viktig 
trekkområde for hjortevilt, og at passasjen først og fremst er ment for rådyr og mindre 
arter. 

5. Landbruk: Kort kulvert vil ikke kunne brukes til dyrking, dersom denne samtidig skal 
fungere som kombinert driftsveg og viltpassasje. 

6. Oppsummering: En kort kulvert er ikke i like stor grad et hensiktsmessig avbøtende tiltak 
for å redusere uheldige virkninger av etableringen av ny jernbanetrase, og oppfyller 
dermed ikke de forutsetninger som ligger i vedtatt kommunedelplan for strekningen like 
godt som en kulvertlengde i tråd med kommunedelplanen. 

Tas til orientering 
 
k) Kryssing av Sandvikavegen: 
Fylkesmannen mener at alternativ 2 med kryssing under jernbanetraseen totalt sett er det beste 
alternativet, og gir minst negative virkninger for viktige hensyn som jordvern, naturmangfold og 
landskap. Fylkesmannen mener at bestemmelser til hensynssone flomfare, pkt. 5.1.4 inneholder 
tilfredsstillende krav til utforming av tiltaket. Det legges imidlertid til grunn at det blir innhentet 
uttalelse til alternativ 2 fra Statens vegvesen. 
Tas til orientering. 

 

3. Fylkesmannen i Innlandet, 19.12.2019, jnr. 196 
Fylkesmannen viser til at uttalelsen datert 02.12.2019 ble gitt med utgangspunkt i Stange 
kommunes forslag til reguleringsplan. I uttalelse datert 19.12.2019 gis tilleggsmerknader til 
opprinnelig reguleringsplanforslag fra Bane NOR.  

a) Barn og unge 
Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, § 5 d, vedrørende 
erstatningsareal. Det vises også til Stange kommunes forslag til planbestemmelser pkt. 2.24, 
der det er stilt krav om sikring av erstatningsareal for barn og unges uteoppholdsareal i 
anleggsfasen og driftsfasen. Fylkesmannen fremmer innsigelse til Bane NORs forslag til 
reguleringsplan, på grunn av manglende sikring av erstatningsareal for barn og unge. 
Fylkesmannen forutsetter at det innarbeides rekkefølgekrav i planbestemmelsene for å sikre 
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tilstrekkelig erstatningsareal for barn og unges uteoppholdsareal samt areal til idrettsplasser 
som berøres, både i anleggsfase og i driftsfase. Det må også sikres adekvat fremkommelighet 
til slike areal. Det forventes også at funksjonskravene i kommuneplanens arealdel legges til 
grunn for opparbeidelsen av leke- og uteoppholdsarealene for å sikre god nok kvalitet.  
Tas til følge, bestemmelsen er endret i tråd med kommunens forslag til bestemmelser. 
 

b) Støy 
Fylkesmannen viser til brev datert 02.12.2019 og merknader til forslag til planbestemmelse 
pkt. 2.4 i planforslaget fra Bane NOR. Fylkesmannen anbefaler at Stange kommunes forslag 
til planbestemmelser videreføres i det videre arbeidet med reguleringsplanen.  
Tas til følge, bestemmelsen er endret i tråd med kommunens forslag til bestemmelser. 
 

c) Landbruk 
Det vises til merknader i brev av 02.12.2019 om landbruk, jordvern og etablering av 
landbrukskryssinger og til Plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tapt 
jordbruksareal. Videre mener de at Stange kommunes forslag til bestemmelser vedrørende 
etablering av landbrukskryssinger og sikring av landbruksdrenering og vanningsanlegg, 
videreføres.  
Tas til følge, bestemmelsene er endret. 
 

d) Naturmangfold og vassdragshensyn 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planbestemmelse pkt 2.3 i Bane NORs forslag til 
reguleringsplan. De mener bestemmelsen ikke sikrer gjennomføring av de tiltak som ligger i 
miljøoppfølgingsplanen godt nok. Det må innarbeides direkte henvisning til den versjonen av 
miljøoppfølgingsplan som er lagt ut til høring, og dette må innarbeides i planbestemmelsene. 
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 
Videre mener Fylkesmannen at Stange kommunes forslag til planbestemmelser pkt. 17 
ivaretar hensynet til vassdrag bedre enn Bane NORs forslag til planbestemmelser, og 
anbefaler at Stange kommunes forslag videreføres.  
Tas til følge, bestemmelsen er endret. 
 

e) Tilleggsmerknader til Bane NORs planforslag med kort kulvert 
Det vises til historikk knyttet til lengde på kulvert. Fylkesmannen savner en mer detaljert 
beskrivelse av hvordan de ulike funksjonene vil bli ivaretatt i Bane NORs forslag.  
 
Videre vises det til at i Plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tapt 
jordbruksareal er arealet som beslaglegges av kulverten ikke vist som permanent beslag av 
dyrka jord. Fylkesmannen forstår det som at det reelle beslaget av dyrka jord som følge av 
kort kulvert er større enn det som er beskrevet i planforslaget og forventer at oversikt over 
arealbeslag for tiltaket oppdateres.  
Tas til orientering. I plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tapt 
jordbruksareal er det tatt høyde for at arealet oppå kulverten skal dyrkes. Det er tatt inn en 
tydeligere presisering av dette i planbeskrivelsen, og arealregnskapet for beslag av dyrka jord 
er oppdatert ift forslaget som er sendt til sluttbehandling.  
 
Det vises til at det i viltrapporten står at flerbrukspassasjer blir mindre benyttet av dyr enn 
egne faunapassasjer. Fylkesmannen savner en mer konkret vurdering i forhold til kulvertens 
funksjon som viltpassasje.   
 
Når det gjelder støy, viser Fylkesmannen til vurderinger i brev av 02.12.2019. Fylkesmannen 
påpeker at kort kulvert vil gi en økt støybelastning for Steinerskolen, selv om dette ligger 
innenfor anbefalte grenseverdier. Fylkesmannen anbefaler at lang miljøkulvert videreføres, og 
at planforslag med kort kulvert ikke ivaretar nasjonale og regionale interesser like godt. De har 
imidlertid ingen innsigelse til punktet.  
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Tas delvis til følge. Bane NOR forlenger kulverten til 200 meter, og det er innarbeidet en mer 
omfattende vurdering og omtale av kulverten i planbeskrivelsen kap. 5.7.2 og 6.18. Se også 
felles bestemmelse i pkt. C.1.  
 

f) Rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av kryssinger og finansiering av disse 
Det vises til rekkefølgekrav for etablering av kryssinger av jernbanen i Stange kommunes 
planforslag. Fylkesmannen mener etablering av gode og mange nok kryssinger av jernbanen 
er viktig av flere hensyn. Ut over dette vises til generelle merknader i brev 02.12.2019 om 
innarbeiding av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner.  
Tas til etterretning. 
 
 

4. Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, jnr. 108.  
Innspillet omhandler miljørettet helsevern.  

a) Bygge og anleggsstøy: 
Innspillshaver ber om at støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for 
begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet blir tatt hensyn til i videre planlegging. 
Dagperioden er fra 0700-1900, kveldsperioden fra 1900-2300 og nattperioden 2300-0700. 
Støygrensene som er satt innenfor de ulike tidsperiodene skal overholdes.   

Dersom anleggsperioden varer lengre enn 6 uker skjerpes grenseverdiene for dag og kveld. 
Videre må det etableres gode rutiner for varsling av naboer om støyene aktiviteter. 
Tas til etterretning. 

b) Støv- og luftforurensing 
Dette bør begrenses slik at det ikke medfører helsemessig ulempe for omgivelsene.  
Tas til etterretning. 

c) Lyssetting 
Naboer skal hensyntas ved belysning på byggeplass, og lys skal ikke rettes direkte mot 
naboer. 
Tas til etterretning. 

d) Medvirkning 
Naboer som grenser til området og andre med aktuelle synspunkter bør inviteres til 
medvirkningsprosesser. 
Tas til følge. I planprosessen har det vært avhold flere medvirkningsaktivteter som infomøter, 
åpne kontordager, dialogmøter osv. Etter at reguleringsplanen er vedtatt har Bane NOR 
planer om nyhetsbrev og flere informasjonsmøter, i tillegg SMS-varsling ved behov, løpende 
nabokontakt og dialog med berørte grunneiere det skal det inngås avtaler med.  

e) Ulykkesrisiko 
Det bør lages retningslinjer om hvordan anleggsområdet kan sikres forsvarlig og hvordan man 
kan oppnå trygg ferdsel i området for å minimere sjansen for ulykker. 
Tas til etterretning, bestemmelsene sikrer at dette sikres tilstrekkelig i anleggsperioden. 

 

5. Hamar kommune v/kommunedirektør Christl Kvam, 13.11.2019, jnr. 168 
Hamar kommune har ikke vesentlige merknader til planforslaget, men har merket seg at 
planforslaget ifølge Bane NOR ikke legge noen føringer for trasevalg gjennom Hamar.  

Hamar støtter Bane NORs alternativ der Sandvikavegen krysser i kulvert under banen. 
Kommunen vil bemerke at det er viktig at underganger lyssettes og utformes slik at de er gode for 
fotgjengere og syklister, da det er et stort potensial for at flere som bor i Sandvika og Ottestad 
bruker buss, beina eller sykkel framfor bil på reiser til Hamar. 
Tas til etterretning. 
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6. Statens vegvesen, 3.12.2019, jnr. 189 
Statens vegvesen har ikke funnet forhold i planforslaget som gjør at de fremmer innsigelse, men 
påpeker at det er flere uavklarte forhold som må følges opp av de to partene, og forventer at Bane 
NOR tar initiativet.  

a) Fokholgutua overgangsbru fv. 1862:  
SVV mener at dagens kryss med fv. 222 er uheldig plassert ved høybrekk, og ber om at 
krysset forsøkes lagt lengst mulig sør for å få et tilfredsstillende kryss. Det forutsettes at 
holdeplassene og krysningspunkt flyttes tilsvarende som krysset. De ber om ytterligere dialog 
knyttet til avklaring av tiltaket før planen endelig vedtas.  
Tas til følge. Bane NOR har hatt dialog med Statens vegvesen og fylkeskommune om dette 
og løsningen som ligger inne i endelig planforslag er omforent med vegeier. 

b) Sandvikavegen fv. 1650:  
SVV mener at forholdet til flom og konsekvensene må beskrives og vurderes. De kan ikke se 
at forhold til stenging av fv. 1650 er vurdert. Det forutsettes at nødvendig flomsikringstiltak og 
vannhåndteringssystem i kulverten ivaretas. Spesielt kollektivtrafikken og sykkeltrafikken 
vurderes som sårbare i forbindelse med utfordring med flom og stenging av veg. SVV støtter 
Bane NORs valg forutsatt at disse forholdene ivaretas.  
Tas til følge. Det er utarbeidet et eget notat som beskriver forholdet til flom og konsekvensene 
av det, notatet viser at det er mulig å flomsikre Sandvikavegen, innenfor planområdet, for 
gående og syklende for en 200-års flom ved å heve gang-/sykkelvegen igjennom kulverten. 
Veghøyden i undergangen for kjørende er tilfredsstillende i forhold til nivået på en 50-års 
flomhendelse, men ikke i forhold til 100 års eller 200 års flomhendelser. Det er også tatt inn 
tekst om dette i planbeskrivelsen. 

c) Vegforbindelse ved Sørli tømmerterminal (kobling mellom fv. 902, KV og fv. 222):  
SVV har tidligere etterspurt vurderinger knyttet til etablering av denne veglenken, spesielt 
knyttet til overført trafikk til fv. 222, Jernbanegata.  
Bane NOR tar dette til orientering og vurderer at dette er kommunens anliggende. 

d) Jernbanegata fv. 1906: 
SVV er enig i foreslått senking av fylkesvegen mot Østre Volla, men mener at endelig vegprofil 
i Jernbanegata mellom Østre Volla og Stange stasjon må avklares nærmere med hensyn til 
funksjon og trafikk. Funksjonen for vegen vil ha betydning for dimensjonering og utforming. 
SVV kjenner ikke til hva som er lagt til grunn i planen, og dette bør avklares før planen endelig 
vedtas. Forutsatt at strekningen skal inngå i hovednett for sykkel, bør det settes av mer areal 
til g/s-løsning på strekningen, samt i område for ny foreslått vegforbindelse. 
Bane NOR tar dette til orientering og vurderer at dette er kommunens anliggende. 

e) Ljøstadvegen, kryssløsning: 
Det vises til at regulert rundkjøring i Ljøstadvegen er videreført i kommunens planforslag. SVV 
mener at ordinært T-kryss er mer egnet i området og støtter Bane NOR sitt forslag til løsning. 
De fraråder at gjeldende regulering opprettholdes.  
Tas til følge. 

f) Stange kollektivknutepunkt og hovednett for busstrafikk:  
1. SVV ser at flere forhold og detaljer må konkretiseres før gjennomføringsfasen. De 

mener at Bane NORs forslag for bussløsning er krevende med hensyn til 
fremkommelighet for buss og trafikksikkerhet.  

2. SVV er enig i g/s-anlegg i Jernbanegata, men mener foreslått løsning er problematisk 
i kombinasjon med foreslått løsning for buss. De mener løsningen gir unødvendig 
mange bussbevegelser og kryssing av g/s-anlegg.   

3. SVV mener langsgående oppstilling i Jernbanegata er mer egnet løsning ved Stange 
stasjon. De opplyser om at bussløsningene gir føringer for gatebruken i Stange 
sentrum, og forutsetter at løsningen for buss videreutvikles og avklares bedre i videre 
planlegging av Stange stasjon.  

4. Når det gjelder undergangen i kollektivknutepunktet, forutsetter SVV at trafikantene 
separeres godt og at koblinger til sykkelnettet på hver side blir god. 
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5. SVV støtter løsning for langtidsparkering. De mener det bør settes av noe areal til 
Kiss and ride på sentrumssiden og at det må settes av areal til sykkelparkering med 
høy kvalitet.  

Tas til etterretning. Videre detaljering av Stange kollektivknutepunkt gjøres etter at 
reguleringsplanen er vedtatt i samarbeid med Stange kommune, Innlandet fylkeskommune og 
Innlandstrafikk. 

g) Øvrige forhold:  
1. Det vises til håndbok R411. SVV ser at vegeier i vesentlig større grad burde blitt gitt 

mulighet til å delta i utvikling av konstruksjonene. De mener at forprosjekt for 
konstruksjoner bør ligge ved høringen. De mener også det burde vært et samarbeid 
for å innarbeide funksjonskrav i reguleringsbestemmelsene. De ber om at vegeier 
involveres tidlig i videre planlegging av konstruksjoner som skal omfatte fylkesveg.  
Tas til etterretning. 

2. Det bes om at inngåelse av samarbeidsavtale og gjennomføringsavtale sikres i 
bestemmelsene.  
Tas til følge og innarbeidet i bestemmelsene. 
 
 

7. NVE, 17.10.2019, jnr. 136 
Innspillet gjelder flomfare.   

Det vises til NVEs innspill av 9.3.18, der det var nevnt 20 % klimapåslag. Det vises til 
www.klimaservicesenteret.no, og NVE mener planen må oppdateres med de siste anbefalingene 
for respektive vassdrag og overvannshåndtering. Det er også viktig at Bane NOR forsikrer seg om 
at de vassdragene som skal ta imot overvann fra jernbaneanlegget har tilstrekkelig kapasitet.  

Tas til følge. Store nedbørsfelt i denne regionen (> 1000 km2) har i dag et flomregime dominert av 
smelteflom. Slik vil det også være i tiden frem mot år 2100, men med forventet tidligere flomtopp 
og lavere flommaksimum. NVE Rapport 81/2016 (Lawrence 2016: Klimaendring og framtidige 
flommer i Norge) anbefaler dermed ingen økning på flomverdier fra slike store felt. Her gjelder 
dette Gudbrandsdalslågen med Mjøsa.  

For mindre nedbørfelt er det beregnet med 20 % klimapåslag på døgnmiddelverdier i hht. 
anbefalinger fra NVE Rapport 81/2016 og klimaservicesenteret. For momentanverdier i små felt 
(flommaksimum) er det benyttet 40 %.  

Det er viktig at vassdragsmiljøet vies tilstrekkelig oppmerksomhet i anleggsfasen, og NVE savner 
beskrivelser for dette mht. vannressursloven. Det vises eksempelvis til hvordan vannføringen i 
Brenneribekken skal håndteres. Det vises til vannressurslovens § 10.  

Tas til følge. Det er innarbeidet mer tekst om dette i planbeskrivelsen. Ved tiltak som berører 
Brenneribekken vil vannet ledes forbi det til enhver tid benyttede anleggsområde for bekken og 
tilbakeført til Brenneribekken. Ikke noe vann vil ledes vekk fra nedbørfeltet og alt normalt tilsig vil 
dermed gå i bekken. 

NVE savner en vurdering av konsekvensene mht. flom for de ulike alternativene for 
Sandvikavegen. Begge alternativene ligger under nivå for 200-årsflom, som ihht. NVEs 
flomsonekart er kote 126,6 + 50 cm anbefalt sikkerhetsmargin. Flommer i Mjøsa vil gjerne ha flere 
ukers varighet. Vegmyndighetene og kommunen må være klar over hva de ulike alternativene 
innebærer med hensyn til flom i Mjøsa.  

Tas til følge. Det er utarbeidet et eget notat som beskriver forholdet til flom og konsekvensene av 
det, notatet viser at det er mulig å flomsikre Sandvikavegen, innenfor planområdet, for gående og 
syklende for en 200-års flom ved å heve gang-/sykkelvegen igjennom kulverten. Veghøyden i 
undergangen for kjørende er tilfredsstillende i forhold til nivået på en 50-års flomhendelse, men 
ikke i forhold til 100 års eller 200 års flomhendelser. Det er også tatt inn tekst om dette i 
planbeskrivelsen. 

http://www.klimaservicesenteret.no/
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8. BUK Stange Kommune, 19.11.2018, jnr. 181.  
Stange ungdomsråd ser at barn og unge blir berørt av ny og bredere jernbanetrasé på flere 
punkter. Det er positivt og tryggere at det ikke går an å krysse jernbanen i plan, men at alle 
kryssinger av jernbanen vil bli i undergang eller overgang.  

De plassene der barn og unge blir særskilt berørt, krever Stange ungdomsråd at det blir gjort gode 
støytiltak og ekstra sikkerhetstiltak, i samarbeid med grunneiere:  

Dette gjelder:  
- Ny ungdomsskole i Stange  
- Stange Idrettspark  
- Kausvol Barnehage  
- Lekeplass ved Emil Nordbysveg i Ottestad  
- Steinerskolen, der Stange ungdomsråd støtter rådmannens forslag til lang kulvert.  

Dette er områder inntil jernbanen, der barn og unge oppholder seg mye utendørs og det bør det 
tas ekstra hensyn til. 

Innspillet tas til orientering. Støy og sikkerhet i forbindelse med anleggsfasen er sikret i 
bestemmelsene. Når det gjelder kulvert ved Steinerskolen vises det til felles kommentar i pkt. C.1. 

 

9. Kommunalteknikk Stange kommune, v/ Knut Hushagen, 18.11.2019, jnr. 179.  
a) Avløpspumpestasjoner 

Innspillshaver mener avløpspumpestasjonene som er beliggende innenfor 10 meters avstand 
til skinnegang er av Bane NOR ikke tillagt tilstrekkelig oppmerksomhet med tanke på sikkerhet 
og funksjon. Dette er infrastruktur som er av samfunnsmessig stor betydning og hvor 
kommunen må ha tilgang utenfor sikringstiltakene knyttet til dobbeltsporet. Det stilles 
spørsmål til hvordan vil Bane NOR sikre at disse anleggene med inntilliggende ledningsnett vil 
fungere både i anleggsfase og driftsfase? 

Dette medfører ikke riktighet. Bane NOR har i arbeidet med reguleringsplan gjort en vurdering 
av hvilke tekniske anlegg som blir berørt av utbyggingen, og gjort en vurdering av hvilke 
anlegg som bør legges om. Dette har blitt forelagt eiere av de respektive anleggene. Vedr. en 
kommunal avløpspumpestasjon (Vassbotn pumpestasjon) innenfor 10 meters avstand til 
skinnegang har Bane NOR gjort en særskilt vurdering av situasjonen og foreslått å sikre selve 
pumpestasjonen med spunt. Ledningsanlegget vil ikke komme i direkte konflikt med 
anleggsarbeidene og det er ikke planlagt arbeider som f.eks. sprengning i umiddelbar nærhet. 
Pumpestasjonen vil samtidig ha tilkomst i hele anleggsperioden. Utførte vurderinger og skisser 
av situasjonen er kommunisert Stange Kommune. Pumpestasjonen vil ligge på utsiden av 
sikringsgjerde og dermed være tilgjengelig. 

b) Kommunale veger og bruer 
1. Kommunen klarer ikke se at foreliggende planmateriale ivaretar alle kommunale 

vegløsninger på en god og tilstrekkelig måte. Det er foreslått stenging av Fv. 1852 og 
Gina Harboes veg uten at det eksisterer eller er planlagt annen atkomst. For samme 
område foreligger det ikke tilstrekkelig materiale som dokumenterer ivaretakelse av 
hovedvannledning mellom Bekkelaget og Sandvika, som blir vesentlig påvirket av 
omlegging av fv. 1852. Samme gjelder ved fv. 1856 hvor en vannledning knytter 
vannforsyning mellom Stange vestbygd og Bekkelaget sammen.  

Tas til orientering for vegløsninger. Gina Harboes veg er ikke foreslått stengt i 
alternativ 2 som nå er valgt som det alternativet en går videre med dette er derfor ikke 
en problemstilling i endelig planforslag. Det er ikke planlagt å stenge Fv.1852 
Sandvikavegen annet enn evt. korte perioder om nødvendig i anleggsperioden.  
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Tas til følge for vannledninger. Når det gjelder hovedvannledningene så er de håndtert 
i materialet og videre detaljering vil bli gjort etter at reguleringsplanen er vedtatt. VA-
anlegg er sikret i bestemmelsene både i midlertidige faser og permanente, med bl.a. 
forhåndsgodkjenning av løsninger av Stange kommune. 

2. Grøntarealer og småteiger som ikke kan ses å ha sammenheng med øvrige rekreative 
arealer, skal tilbakeføres som privat areal mot tilliggende grunneier. Sideareal til 
regulert veiformål, med mindre det inngår i en helhetlig grøntsammenheng, tilbakeføres 
som privat mot tilliggende grunneiere.  

Tas til følge, to områder langs Rudolf Steiners veg i rett sør for krysset med 
Sandvikavegen, som i planforslaget var regulert til grønnstruktur er nå endret til 
henholdsvis bolig og landbruksformål som tilliggende områder.  

c) Private stikkledninger og avløpsanlegg 
Alle anleggsendringer med tanke på private stikkledninger og avløpsanlegg er 
melde/søknadspliktige ovenfor kommunen. Det påpekes at Stange kommune har utarbeidet 
lokal forskrift som er gjeldende for spredte (private) avløpsanlegg.  
Tas til etterretning. 

d) Varerør/rørgjennomføringer, fremtidig utnyttelse 
Kommunen kan ikke se at tidligere meldt behov for varerørgjennomføringer underveis i 
traseen er ivaretatt i planen. Det skal foreligge en plan for hvor disse gjennomføringer inngår. 
Tas til følge ved at det er lagt inn bestemmelse om oversikt over varerør, dette følges opp 
videre i forbindelse med anleggsfasen. 

e) Teknisk kvalitet og utbyggingsavtale 
All omlegging og tekniske endringer på VA infrastruktur skal skje i henhold til teknisk 
detaljplan med kvalitet beskrevet i Stange kommunes VA norm og skal være oversendt og 
godkjent av Stange kommune før etablering. Det skal foreligge kommunal godkjenning knyttet 
til prosjektert underlag før tiltak iverksettes. Det skal foreligge utbyggingsavtale som regulerer 
grunnleggende prinsipper mellom Bane NOR og Stange kommune knyttet til forhold før, under 
og etter anleggsgjennomføring på kommunalteknisk infrastruktur.  
Tas til følge og lagt inn i bestemmelsene. 
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E. Oppsummering av innspill fra organisasjoner, foreninger, firma, vel 
osv. med kommentarer fra Bane NOR  

 

1. Stange Næringsråd v/Else Ormaasen, 8.11.2019, jnr. 123. 
Innspillet gjelder bruforbindelse ved tømmerterminal på Sørli.  

Næringsrådet ser det helt nødvendig at tilknytning fra øst med bru over jernbanesporene til vest, blir 
gjennomført. De ser nå en fare for at dette ikke vil skje med strammere budsjettrammer for Bane 
NOR.  

Stange Næringsråd ber derfor Stange kommune fronte dette viktige tiltaket på en slik måte at Bane 
NOR får en tilleggsbevilgning som setter de i stand til å bygge en slik bruforbindelse.  

Tas til følge. Løsningen inngår i jernbanetiltaket.  

 

2. Sandvika Vel, 11.11.2019, jnr. 128. 
Innspillet gjelder kulvert ved Steinerskolen. 

Innspillshaver mener at Bane NORs forslag med miljøkulvert ved Steinerskolen med lengde på 150 
meter er for lite, og støtter dermed rådmannens alternative forslag fra 16.9.2019 med en minste 
lengde på 300 meter i bunnen, angitt i kap 6.9, punkt #8.5.  

Tas delvis til følge. Kulverten er forlenget til 200 meter. Se felles kommentar i pkt. C.3 over. 

 

3. Hias IKS, 18.11.2019, jnr. 173.  
Innspillet gjelder blant annet endring av bestemmelser og utsjekk av avsatte områder i plankartet opp 
mot tegninger/situasjonsplan. 

Det vises til tidligere høringsuttalelser gitt av Hias. Hias har også vært i tett dialog med Bane NOR 
knyttet til utarbeiding av teknisk detaljplan. Det forventes at teknisk detaljplan utarbeidet av Bane NOR 
og Hias er grunnlag til konkurransegrunnlaget for jernbaneutbygginga.  

Ellers har Hias merknad til følgende:  

a) Uttalelse til reguleringsbestemmelsene: 
1. Rekkefølgekrav: Hias vil ha følgende rekkefølgekrav inn i reguleringsbestemmelsene: 

«Før opparbeiding av jernbanen kan ta til skal det for alle områder der utbygging av 
jernbanen berører eller kan berøre Hias sine anlegg utarbeides VA-planer og teknisk 
detaljplan i nødvendig utstrekning. VA-planer og teknisk detaljplan må være godkjent av 
Hias før utbygging kan ta til. Når det er hensiktsmessig skal utbyggingsavtaler benyttes».  
Tas til følge. Bestemmelsen er ivaretatt i § 2.10, 7.3 b) og det er nå lagt inn et punkt om 
utbyggingsavtale i 7.4. 

2. Kapittel 2.9:  
• Det må henvises til Hias sin VA-norm, ikke Hamar kommune sin.  
• Det første avsnittet er uklart formulert. Følgende formulering foreslås fra 2. setning og ut 

avsnittet: «Alle tiltak knyttet til VA-anlegg og pumpestasjoner som er eid av Stange 
kommune og/eller Hias skal forhåndsgodkjennes av Stange kommune og/ eller Hias og 
være i henhold til respektive VA-normer før igangsetting av arbeider.»  

• I det siste avsnittet er det uklart hva som ligger i begrepet tiltaksplan.  
• Hias mener det er helt nødvendig at det utarbeides en detaljert tiltaksplan i samarbeid 

med Hias. Detaljprosjekteringa må avklares med og godkjennes av Hias i god tid før det 
skal gjennomføres. Teknisk detaljplan, som er «godkjent» av Hias, skal legges med i 
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utlysning av konkurransen knyttet til baneutbygginga. Dette må inn i teksten i dette 
kapitlet.  
Tas til følge, bestemmelsene er revidert. 

3. Kapittel 3.1: Det må inn et nytt punkt her: h) Tilgang til drift og vedlikehold av all VA-
infrastruktur må sikres igjennom hele anleggsfasen.  
Tas til følge, bestemmelsene er revidert. 

4. Kapittel 7.3: punkt b) må omformuleres slik at det gjelder omlegging og også nyanlegg 
samt at tiltaksplan / detaljprosjektering må godkjennes av Hias. Følgende tekst kan 
brukes: «I god tid før omlegging av VA-anlegg eller evt. nyanlegg kan iverksettes, skal 
detaljprosjektering utarbeides og oversendes Hias for godkjenning.» 
Tas til følge, bestemmelsene er revidert. 

 
b) Uttalelse til reguleringsplanbeskrivelse 

Kapittel 5.9 «Vann og avløp»  
• I første avsnitt: «Vann- og avløpsanlegg som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres 

iht. tekniske krav.» Hias mener at «tekniske krav» i denne setningen må erstattes med 
«Hias sin VA-norm».  

• Første avsnitt 3 setning: Hias mener at det her må inn at foringsrør skal trekkes utenfor 
sikkerhetssonen og gjerde for jernbanen. Teknisk regelverk anser Hias er Hias sin Va-
norm. I dette avsnittet mener Hias at følgende også må inn: Samtlige VA-ledningsføringer 
/ traseer parallelt med banen må ligge utenfor sikkerhetssonen og gjerde til banen. 

• I andre avsnitt som starter med «For kryssende hovedvannledninger tilhørende Hias…» 
påpeker Hias at det ikke tillates at begge vannledningene settes ut av drift samtidig. Kun 
en av vannledningene kan settes ut av drift av gangen grunnet sikkerheten av 
vannleveransen i regionen. Dette må endres i teksten. 

• På avløpssiden setter Hias krav om at avløpsvann ikke kan gå i overløp mer enn maks 20 
timer per gang. Det må ligge resipientvurdering til grunn for hvor mye avløpsvann som 
eventuelt kan gå i overløp på aktuelle steder i prosjektet.  
Tas til følge ved at teksten er noe omarbeidet. 
 

c) Uttalelse til merknadsdokumentet (datert 03.09.2019) 
Her har Bane NOR kommentert på innspill fra Hias datert 23.03.2018. Hias vil påpeke at 
utslippssøknaden må sendes til Hias på høring. 
Tas til etterretning. 
 

d) Uttalelse vedrørende omlegging av Hias sin spillvannsledning Tokstadjordet: 
• Hias kan ikke se at det som er spilt inn i høringsuttalelse 3.12.18 er hensyntatt i planene 

som nå ligger ute på høring. Vedlagt ligger situasjonsplan med anleggsområde for 
jernbanekryssing på Tokstad med Hias spillvannsledning. 

• Bane NOR plankart datert 03.09.19, Arealene som er avsatt til den omlagte 
spillvannsledningen over Tokstadjordet er ikke i overenstemmelse med situasjonsplan 
med anleggsområde. Hias ber om at arealene avsettes riktig. I tillegg må vegen inn til 
området etableres før Hias skal starte med sine arbeider. Adkomst til ventilkammer øst 
skal legges på nordsiden av bygget slik som vist i vedlegg. Når jernbanen bygges må det 
etableres midlertidig veg til ventilkammer øst slik at Hias er sikret tilkomst for drift og 
vedlikehold.  
Tas til følge. Bane NOR har hatt dialog med Hias angående regulering av 
spillvannsledningen på Tokstadjordet og har gjort ønskede endringer i plankartet i tråd 
med dette. 

 
e) Uttalelse vedrørende ny Hias hovedvannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg ved 

Nordsveodden til Arstad pumpestasjon – Arstadledningen:  

Siste versjon av tegninger for Arstadledningen er med som vedlegg. Anleggsarbeidet er nå i 
ferd med å avsluttes. Hias vil at arealene sjekkes i henhold til oversendte tegninger. Det må 
da spesielt sjekkes at arealene er tilstrekkelig i forbindelse med Bane NOR sin omlegging av 
Hias vannledning med kulvert under Emil Nordbys veg. 
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Tas til følge. Bane NOR har mottatt tegninger og sjekket at Arstadledningen sikres tilstrekkelig 
i planen. Plankartet er revidert og det er varslet en utvidelse av planområdet her for å sikre 
tilstrekkelig med anleggsområde. 

 
f) Uttalelse vedrørende rehabilitering / omlegging av Hias sine ledninger:  

1. Hias vil ha inn bestemmelse om at Hias har en generell rettighet til å kunne utføre 
anleggsarbeid for omlegging / rehabilitering av Hias sine anlegg uten at det må søkes om 
dispensasjon.  
Tas ikke til følge. Bane NOR har vurdert det slik at dette ikke skal være nødvendig, da 
Hias skal kunne gjøre dette for nye anlegg innenfor anleggsområdet i anleggsperioden for 
banen og for eksisterende anlegg også i ettertid. 

2. Hias har vært i dialog med Bane NOR omkring Hias sin spillvannsledning som krysser 
eller går parallelt med ny trase for jernbane. Hias vil at det sjekkes om det er tatt høyde for 
omlegging av Hias sin ledning i reguleringsplanen. Det må her også sjekkes om det er tatt 
høyde for anleggsbelte.  
Tas til følge, dette er ivaretatt i planforslaget. 

3. Hias mener at spillvannsledning mellom PEL 116.000-116.600 bør legges om av 
samfunnsøkonomisk grunner. Ut fra reguleringsplan tegning nr. 7 ser det ut som aktuell 
spillvannsledning, som ikke er tenkt lagt om, vil havne delvis i konflikt med jordbruksareal 
og ny etablering av veg i forlengelsen av Karl Johan. For å få plassert spillvannsledning 
mest mulig optimalt i forhold til landbruksareal og ny veg, bør ledningen legges om i 
forbindelse med jernbaneanlegget. De mener det er lite 
hensiktsmessig/samfunnsøkonomisk at Hias gjør dette i etterkant.  
Tas til følge. Det er satt av areal i reguleringsplanen og vurdering av omlegging kan 
avtales senere. 

 
g) Sikringssone rundt hovedvannledninger i anleggsfasen:  

Hias vil at det legges hensynssone rundt Hias hovedvannledninger på Arstad ca. PEL 120.900 
og nord for Stange sentrum, ca. PEL 113.650. Disse vannledningene blir berørt av 
jernbanebygginga og er kritisk infrastruktur som må være inntak i hele anleggsfasen. 
Hensynssonen skal være 4 meter fra ytterkant rør/kum. 
Tas til følge. 

 

4. Jordvernalliansen i Hedmark, 18.11.2019, jnr. 171.  
Innspillet gjelder kulvert ved Steinerskolen, kryssinger, rekkefølgebestemmelser og arealbesparende 
tiltak. 

Innspillshaver viser til mulighetsstudiet kompensasjon landbruk, og mener dette må forplikte det videre 
arbeidet. De mener det nåværende forslaget til reguleringsplan kolliderer med signaler i og 
forutsetninger fra prosjektet. Det vises også til eget alternativ til reguleringsplan lagt fram av 
rådmannen i Stange, og alliansen støtter langt på vei rådmannens alternativer. Jordvernalliansen 
minner om at IC dobbeltspor Sørli-Åkersvika for en stor del går gjennom noe av landets aller beste 
matjordarealer, og det er av framtidsmessig stor betydning at mest mulig av dyrkingsarealene 
ivaretas. 

Innspillshaver viser til punktliste fra planutvalget vedtak 18.06.19:  

a) Pkt. 1 d) og pkt. 8: Redusert kulvert ved Steinerskolen.  
Innspillshaver mener det må bygges 300 meter lang kulvert som opprinnelig planlagt og at 
kulverttaket må anlegges med tanke på framtidig jordbruksdrift. Løsningen som foreslås med 
150 meters lengde er en vesentlig endring av forutsetningen i kommunedelplanen.  
Tas delvis til følge. Kulverten forlenges til 200 meter. Se felles kommentar over i pkt. C.3. 
 

b) Pkt. 1 b) Kryssinger  
Det vil i flere tilfeller være en fordel med kryssing i undergang i stedet for overgang/bru for å 
minimere arealbeslag (Guåker, Fokholgutua og Sandvikavegen nevnes). 
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Tas til følge. Kryssingene Guåker, Fokholsgutua og Sandvikavegen er endret og legges under 
dobbeltsporet. 
 

c) Pkt 3 f) Rekkefølgebestemmelser  
Krav gitt av miljøoppfølgingsplan (MOP) og plan for kompenserende tiltak i landbruket må 
sikres med rekkefølgebestemmelser.  
Tas delvis til følge. Krav til gjennomføring gitt i miljøoppfølgingsplan er knyttet opp i 
planbestemmelsene. Tilbakeføring av gammel bane til landbruk i tråd med plan for 
kompenserende tiltak er sikret i bestemmelsene. 
 

d) Pkt. 7 Arealbesparende tiltak  
Innspillshaver mener arealbeslaget åpenbart kan begrenses ved bruk av støttemur på flere 
strekninger, eller skråningsutslag på 1:8 der støttemur ikke er hensiktsmessig. 
Jordvernalliansen støtter forslaget fra rådmannen i Stange om at det må utarbeides et eget 
arealregnskap knyttet til bruk av skråningsutslag 1:2 vs. støttemurer og skråningsutslag 1:8. 
Innspillshaver viser til pkt. 2.10.1 i miljøoppfølgingsplanen om at arealbeslag av dyrket jord 
som følge av skjæringer/fyllinger skal minimeres.  
Tas delvis til følge ved at det er utarbeidet en egen utredning i notat UEH-55-A-25145 . Det er 
vurdert at det ikke er anbefalt med 1:8 skråninger og støttemurer. Se felles kommentar i pkt. 
C.1. 

 

5. Stange Almenning, 16.11.2019, jnr. 166.  
Innspillet gjelder bruforbindelse ved tømmerterminal på Sørli.  

Innspillshaver begrunner følgende punktvise standpunkt:   

a) Sørli bør prioriteres som et logistikksenter for alle typer gods (flerbruksterminal), noe som bør 
legges til grunn for planleggingen av IC-utbyggingen. I dette legger de også nødvendige 
infrastrukturtiltak som av kostnadsmessige årsaker må bygges samtidig med øvrige deler av 
IC for i det hele tatt å være realistiske.  

b) Med det tverrpolitiske ønsket om å utvikle fremtidens næringsliv er det et samfunnsmessig 
behov for å bygge en bru over IC-linjen i nordre ende av dagens terminalområde på Sørli.  

c) Brua må tilfredsstille kravene som generelt gjelder for offentlig høystandard vegnett, slik at 
dagens og fremtidens tungtransport kan passere.  

Tas delvis til følge. Løsningen for vegbru ved Sørli inngår i jernbanetiltaket. Kryssingen er regulert inn 
for å tilfredsstille Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 

6. Kausvol gard og Kausvol gardsbarnehage AS v/Ragnhild Antonie Finden, 17.11.2019, 
jnr. 164.  

Innspillet gjelder forholdet til gardsdrift og drift av barnehagen på Kausvol. 

Garden Kausvol har en fire-avdelingsbarnehage med 76 barn og ca. 25 ansatte. Jernbaneutbyggingen 
vil ifølge innspillshaver gi både gardsdriften og barnehagedriften store utfordringer både i 
anleggsfasen og driftsfasen.  

Gardsdriften:  
Det viktigste er at innspillshaverne mister dyrket areal, og det er derfor viktig at sideterrenget gjøres 
kjørbart med jordbruksmaskiner – altså 1:8.  
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a) Grunnavståelse og muligheter til makeskifte:  
Det er viktig at dagens jernbanegrunn blir tilbakeført til jordbruk fri for heftelser og forurensing, 
og tilfalle innspillshaver for å sikre optimal driftsenhet. Makeskifte er deres førstevalg. De 
ønsker å se på endringer i vegsystemet mellom dagens jernbaneundergang og 
Granheim/Grindbakken som kan gi bedre arrondering.  
Tas til etterretning, vegsystemet er klarlagt i kompensasjonsplanen og tilbakeføring vil bli gjort 
i tråd med denne jf. bestemmelsene. Makeskifte kan være tema i grunnervervet. 

b) Matjordhåndtering: 
Det vises til at det er floghavre på eiendommen og bes om at matjorda nyttes på egen 
eiendom. Det vil gå mye matjord der nedlagt bane skal gjendyrkes samt til gjendyrking av 
driftsveg. Videre kan en del matjord fylles på arealer til oppfylling. Matjorda må legges i ranker 
maks 2,5 til 3 meter. De tilsås for å hindre ugrasspredning i lagringsperioden. 
Tas til etterretning. Håndtering av matjord er sikret i bestemmelsene. 

c) Driftsvegen til Holmen:  
Forslaget til krysningsløsning som ligger i høringsdokumentet dekker innspillshavers behov. 
Det er dyrka mark som fortsatt vil tilhøre eiendommen på vestsiden av ny bane så en 
undergang må dimensjoneres for store maskiner. 
Tas til orientering, undergangen er dimensjonert for store maskiner.  

d) Rørgjennomføringer i undergangen:  
Det vil være nødvendig både å senke Brenneribekken og å sette av plass og muligheter for 
gjennomføring av vatningsrør og husdyrgjødselspredningsutstyr for framtida. Det må nyttes 
mye pukk og tilstrekkelig med kummer ved undergangen gjennom ny jernbane. 
Senking av Brenneribekken tas ikke til følge. Kryssingen er planlagt som en jernbanebru med 
noe justering av vegen og bekken horisontalt, men det er ikke planer om å senke 
Brenneribekken. Kryssingen vil være for kombinert bruk landbruk, vilt og friluftsliv inkludert 
barnehagebarn på tur til Holmen. Gjennomføring av vatningsrør m.m. tas til følge. 

e) Undergangen under dagens jernbane:  
Når gammel jernbane fjernes kan undergangen fylles med løsmasser opp til normalt 
terrengnivå. 
Tas til etterretning. 

f) Oppfyllingsområder: 
Det er avmerket på vedlagt kart aktuelle områder for oppfylling.  
Tas til etterretning, må vurderes nærmere i forbindelse med videre detaljprosjektering og 
grunnerverv. 

g) Lukking av deler av Brenneribekken:  
Det vil være store driftsmessige fordeler dersom bekken lukkes i rør fra ny jernbane og fram til 
Holmen, blant annet på grunn av bratt terreng ved Holmen. Det er plass til overskuddsmasser 
mellom Holmen og ny jernbane på begge sider av Brenneribekken. 
Tas ikke til følge. Det er ingen planer pr. i dag å lukke Brenneribekken på denne strekningen. 

h) Uttrekk og grøftesystemer: 
Uttrekk/grøftesystem må nøye gjennomgås med innspillshaver og dimensjoneres tilstrekkelig 
for å tåle store nedbørsmengder og økt tilsig fra bl.a. Stange sentrumsområde. Det foreligger 
bra med kart over grøftene på gården som kan framvises. Det er store nedslagsfelt til flere av 
uttrekkene gjennom gården. Innspillshaver ønsker å gjennomføre evt. grøfting etter utbygging 
for å være sikker på kvaliteten på arbeidet og unngå bakfall på grøftesystemet. 
Tas til følge. Forhold rundt landbruksdrenering er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Når 
det gjelder gjennomføring på den enkelte eiendom, kan det bli tema i grunnervervet. Se også 
felles kommentar i pkt. C.2. 

i) Anleggsperioden:  
Gården vil ha store utfordringer i anleggsperioden. Det gjelder både støy og støv, samt tilgang 
til jordbruksarealene på begge sider av ny bane og inntil anleggsbeltet. Innspillshaver 
forventer at det tas gode grep for å redusere ulemper forbundet med støy og støv både i 
anleggs- og i driftsfasen. 
Tas til etterretning. 
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j) Solforhold: 
Fyllingen sør på eiendommen kan virke inn på solforholdene vinterstid. 
Tas til orientering. 

Barnehagedriften:  

Innspillshaver anser dobbeltsporet jernbane å være en stor ulempe både i byggefasen og i driftsfasen, 
fordi den vil medføre støy, visuell barriere og sikkerhetsproblematikk. De er bekymret for hvor høyt 
sporet kommer til å ligge, og ber om god informasjon om byggehøyder.  

a) Avløpsanlegg: Innspillshaver har offentlig vannforsyning og tre private infiltrasjonsanlegg for 
avløp. Dagens anlegg dekker behovet etter ferdig utbygd barnehage. Det vises til at det i 
høringsdokumentet står at ingen private anlegg berøres av ny bane. Innspillshaver regner 
med at to av deres infiltrasjonsanlegg vil skades vesentlig i byggefasen. Dette må 
kompenseres, og de ser for seg at en måte å kompensere dette på er å knytte gården til det 
offentlige avløpsnettet. Antagelig må slik tilkobling skje mot nord. 
Tas til etterretning, planbeskrivelsen endres siden det er private avløpsanlegg som berøres. 
Den videre detaljprosjekteringen vil finne ut av hvordan dette håndteres på den aktuelle 
eiendommen. 

b) Byggefasen: Innspillshaver ber om at de i alle deler av byggeperioden blir tidlig og godt 
informert om hvordan byggingen forløper. Dersom barnehagen må belage seg på lengre fase 
uten tilgang til Holmen, blir dette en vesentlig ulempe som må løses med erstatningsområde.  
Et alternativ er å etablere permanent turmål på Næstenhaugen, som også i dag brukes av 
barnehagen. Kostnader ved en slik løsning må kompenseres gjennom utbygningsprosjektet.  
Næstenhaugen er en gravhaug, og dersom kulturminnemyndighetene motsetter seg at 
barnehagen setter opp et telt for å kunne gå inn i dette, må de ha et alternativt sted å dra til. 
Dette er utfordringer som må løses.  
Tas til etterretning. Holmen kan brukes etter at anlegger er ferdig. Midlertidige tiltak i 
anleggsperioden vil kunne være tema i anleggsperioden og grunnervervet.  

c) Sikkerhet, støv og støy: I reguleringsplanens støykart er det angitt markeringer på 
bolighusene på garden, men barnehagens lokaler er ikke markert. Innspillshaver understreker 
at hele tunet og lekearealene trenger god støyskjerming, at barna er ute hele åpningstiden og 
at de minste sover ute. Innspillshaver understreker at det må gjøres vesentlige tiltak for å 
redusere ulempene økt støybelastning vil føre til for barnehagen.  
Tas til følge ved at barnehagen nå avmerkes riktig på støykartene. Detaljering av støytiltak 
gjøres på et senere tidspunkt. 

 

7. Sameiet Ottestad Vatningslag v/Nils Andreas Honningdal, ukjent dato, jnr. 163. 
Innspillet gjelder rør i tilknytning til vatningsanlegg.  

Sameiet Ottestad vatningslag er et felles vatningsanlegg for 17 garder mellom N. Nøttestad og Vie. 
Hovedledningen som passerer jernbanen ved Muslie er 350 mm, og i tillegg har Muslie en 100 mm 
ledning i samme grøft for vatning på nedsiden. Det er nødvendig at det i det nye sporet lages en 
«stikkrenne» for røret som er stor nok til å ta unna for et evt. Rørbrudd i eller ved banen. 
Ansvarsforholdet ved skade på røret eller jernbanen må avklares og formaliseres. Det er nødvendig at 
anlegget kan benyttes som normalt i vekstsesongene under anleggsfasen.  

Tas til etterretning. Vanningsanlegg er ivaretatt i bestemmelsene. Det legges varerør gjennom banen 
slik at rør enkelt kan byttes ved brudd senere.  

 

8. Rødt Stange v/Unni Kronstad, ukjent dato, jnr. 151.  
Innspillet gjelder støy og jordvern.  
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Innspillshaver mener Bane NORs forslag avviker så mye fra det som lå til grunn for å vedta 
kommunedelplanen, at det er nærliggende å mene at lokaldemokratiet er svekket og planprosessen 
frem til kommunedelplanen er satt til side. De finner støtte i rådmannens plan i det store og hele, men 
har noen punkter de vil sette fokus på. 

a) Støy og forurensning:  
1. Innspillshaver mener støy og forurensning, blant annet med radon, under 

anleggsperioden må belyses i større grad og at avbøtende tiltak må settes inn under 
anleggsperioden. Det vises til NGU og sikkerhetskartet med hensyn til radon. Det 
påpekes at det må utvises særlig aktsomhet, særlig i anleggsfasen, i Stange sentrum, 
Nordstad-, Gyrud- og Tokstadjordet.  
Tas til følge. Radon er ivaretatt i planarbeidet. 

2. Mellom Åkersvika og sør for Nordstad gård vil det, som følge av kurvaturen og stigningen 
på banen være akselerasjonssone og bremsesone for alle togsettene som passerer. 
Innspillshaver viser til konsekvenser i lydbilde og forurensningsfare, som de mener ikke er 
hensyntatt av Bane NOR. De mener kulvert på 300 meter må til forbi Steinerskolen og at 
tiltak må til i den åpne skjæringen over Nordstadjordet nord.  
Tas til følge. Horisontal og vertikalkurvatur er ivaretatt i støyberegningene og 
støyutbredelsen er synliggjort på støykartene. 
Lengde på kulvert tas delvis til følge, kulverten forlenges til 200 meter. Se felles 
kommentar pkt. C.3. 

3. Innspillshaver mener det må gjennomføres støyanalyser som viser sumstøy, støymålinger 
langs den foreslåtte traseen og spesielt i den båndlagte sonen. De fremmer krav om tre 
separate målinger, av minst en ukes varighet før anleggsstart, en tilsvarende under 
anleggsperioden og en etter at anlegget er satt i drift. De vil helst at dette skal gjøres ved 
hvert enkelt bygg som er bebodd eller i bruk i båndleggingssonen, og som vil bli stående, 
under anleggsperioden og når anlegget er kommet i drift.  
Tas delvis til følge ved at det er i reviderte bestemmelser satt krav til at støytiltak skal 
tilfredsstille krav til sumstøy for eiendommer som berøres av både veg- og jernbanestøy. 

4. Det bes om en fullstendig ROS-analyse som kun tar for seg anleggsperioden, og en 
oversikt over avbøtende tiltak som kan og vil bli benyttet i denne perioden.  
Tas ikke til følge. Den utarbeidede ROS-analysen tas for seg både anleggs- og driftsfase. 

5. De anmoder også Bane NOR om å ha en langt mer aktiv rolle for å bidra til å opplyse de 
som bor i båndleggingssonen og nærområder om hvilken påvirkning tiltaket vil ha i 
anleggsfasen og om avbøtende tiltak. Dersom innløsning er aktuelt tiltak, mener de det 
ikke ville være noen fordel for Bane NOR å vente med dette. De mener også det ville 
være en fordel å kartlegge behov hos de enkelte som bor i båndleggingssonen.  
Tas til etterretning. I planprosessen har det vært avhold flere medvirkningsaktivteter som 
infomøter, åpne kontordager, dialogmøter osv. Etter at reguleringsplanen er vedtatt har 
Bane NOR planer om nyhetsbrev og flere informasjonsmøter, i tillegg SMS-varsling ved 
behov, løpende nabokontakt og dialog med berørte grunneiere det skal inngås avtaler 
med.  
 

b) Jordvern og videre drift for de berørte jordbruksarealene: 
Innspillshaver fremhever rådmannens forslag til å håndtere overvannsproblematikk, som vil 
redusere hvor mye dyrket mark som blir berørt. De ber Bane NOR vurdere mulighet for å 
benytte løsning med støpte grøfter plassert nært inntil banen. Det vil være viktig å sikre at 
jorder ikke blir drenert så kraftig at videre drift blir umulig. 
Tas ikke til følge. Se felles kommentar i pkt. C.4. 
 
Det forventes at det blir fulgt rekkefølgekrav under anleggsfasen som påpekt i rådmannens 
forslag. De kostnadsforskjellene som det vil være mellom de ulike forslagene, må ses i det 
hundreårsperspektivet tiltaket er ment å vare.  
Tas til orientering. 
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9. Ottestad og Stange Grunneierlag og Stange bondelag, 17.11.2019, jnr. 146.  
Innspillet gjelder interesser knyttet til landbruket.  

Grunneier- og bondelaget ser at planforslaget på mange områder følger opp grunneier- og 
bondelagets syn. Grunneierlaget vil samtidig påpeke at Bane NOR ikke har hensyntatt forslagene fra 
prosjektet slik en hadde forventet, bl.a. knyttet til skråningsutslag på sideterrenget. Innspillshaverne 
mener den nye banen og tilhørende sideanlegg må planlegges i et hundreårsperspektiv, og at Stange 
kommune må stille krav om helhetlige og framtidsrettede løsninger.  

a) Innspillshaverne har merknader til følgende kryssinger:  
1. Sørli: Innspillshaver er positive til at det er regulert inn brukrysning nord for Sørli 

tømmerterminal, og understreker betydningen av brukryssingen for videre 
næringsutvikling.  
Tas til følge. Løsningen inngår i jernbanetiltaket.  

2. Guåker: Innspillshaver anbefaler undergang istedenfor overgang/bru, så nære 
eiendomsgrensa som mulig mellom gårdene, og mener dette vil gi vesentlig bedre 
terrengtilpasning.  
Tas til følge, ved at kryssingen nå er regulert som undergang under banen. 

3. Fokholgutua: Bane NOR sitt forslag ivaretar ikke hensynet til bomiljøet på Næsten og gir 
en uheldig oppsplitting av dyrka mark på eiendommen. Krysning av Fokholgutua må 
flyttes nærmere grensa til Guåker Nordre. Det foreslås også at krysningen løses med en 
undergang i stedet for overgang/bru.  
Tas delvis til følge ved at kryssingen nå er regulert som undergang under banen. 
Fokholgutua er plassert i tilnærmet samme trase som dagens veg og i kulvert under 
banen. Det er gjort vurderinger av å legge kryssingen i eiendomsgrensa mellom Nordre 
Guåker og Nesten, men dette ble gått bort i fra bl.a. på grunn av funn av løsmasser med 
høye konsentrasjoner av sulfider og uran i dette området. Det er tatt prøver langs dagens 
veg også uten slike funn.  

4. Kausvol: Innspillshaver mener det må gjennomføres støytiltak langs banen for å redusere 
ulempene på Kausvol gårdsbarnehage og deres utearealer.  
Tas ikke til følge, ved at det ikke er planlagt støytiltak langs banen. Men Kausvol er i 
støykartene vist som bebyggelse der en må se spesifikt på lokale støytiltak.  

5. Jemblie: Ønskelig at overgangen flyttes litt sørover for å kunne gjennomføre godkjente 
planer for nydyrking på Gaustad. Arealet er i reguleringsplanforslaget omtalt som skog, 
men dette er ikke korrekt da arealet hovedsakelig er avskoget og nyttes til beite for storfe. 
Tas til følge, kryssingen er nå flyttet sørover til eiendomsgrensa. 

6. Gyrud kulvert: Bør forlenges sørover for å gi gården Nordstad mulighet for driftsveg i 
nordenden av sine arealer.  
Tas ikke til følge. Kryssing her vil bety at kulverten må forlenges og det vil gi en betydelig 
kostnad som ikke kan forsvares når Nordstad har fått en egen landbrukskryssing i 
nærheten av tunet.  

7. Kulvert på Tokstad: Lengden på kulverten er redusert i forhold til opprinnelig forslag og 
medfører et langt større arealbeslag av dyrka mark. Det er ikke foreslått støttemurer eller 
skråning, og den nye jernbanen vil føre til en stor «grøft» som vil blant annet vil dominere 
landskapet og redusere dyrket mark. Her må det legges inn støttemur eller skråning på 
1:8 for å være i tråd med kompensasjonsprosjektet.  
Tas delvis til følge. Kulverten forlenges til 200 meter. Se felles kommentar C.1 og C.3. 

8. Sandvikavegen: En undergang for Sandvikavegen vil gi mindre arealbeslag av dyrket 
mark.  
Tas til følge.  

9. Generelt for krysninger: Det må legges til rette for gjennomføring av vatningsanlegg, 
husdyrgjødselspredningsutstyr, strøm og andre innretninger for hver enkelt eiendom som 
deles av det nye dobbeltsporet. All drenering som krysser banen forutsettes lagt i varerør 
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og med kummer på hver side med mulighet for spyling og enkel tilgang. Det må legges til 
grunn at alle krysningspunkt dimensjoneres for vogntog.  
Tas til etterretning. Vatningsanlegg, drenering osv. er ivaretatt i bestemmelsene. Alle 
krysninger dimensjoneres for min. 10 tonns aksellast.   

b) Rådmannens alternative forslag:  

Innspillshaver støtter de ekstra rekkefølgekravene som rådmannen har innlemmet i planen. Det 
gjelder spesielt punktene knyttet til ivaretakelse av landbrukets interesser: 

1. Brenneribekken og overvann: Innspillshaver forutsetter at Bane NOR belyser hvilke 
konsekvenser tiltakene som planlegges har på vannføringen i Brenneribekken, og det må 
planlegges og etableres avbøtende tiltak for nærliggende eiendommer.  
Tas til etterretning. Det er generelt tenkt at alle eksisterende vannveier, stikkrenner og 
jordbruksdrenering videreføres i sine opprinnelig løp gjennom planlagt tiltak. Dette vil i 
utgangspunktet ikke medføre endringer i vannmengde/ vannføring. Men alle nye tiltak for 
vannveier og drenering vil være oppdimensjonert til å takle en 200 års hendelse med en 
klimafaktor på 20%. Reguleringsbestemmelsene har bestemmelser som sikrer at dette er 
ivaretatt.  

2. Flomveger: Ifølge planbeskrivelsen skal flomvegene på gården Nordstad og Tokstad 
ledes ut i Mjøsa på vestsiden av ny bane, mens innspillshaver forstår plankartet slik at 
flomvegene legges på østsiden av jernbanetraséen. Innspillshaver mener at 
konsekvensen av at det etableres flomveger over dyrket mark ikke er tilstrekkelig belyst i 
planforslaget fra Bane NOR. Det etterlyses detaljer rundt hvor flomvegen skal legges, 
hvordan den skal opparbeides og konsekvensene dette har for landbruksdriften på kort og 
lang sikt. Det er i Bane NOR sitt forslag ikke vurdert hvilke hendelser det er forutsatt at 
flomvegen skal håndtere. Innspillshaver forutsetter at vanlige hendelser som normalt 
intense regnskyll og relativt konsentrert snøsmelting vil håndteres gjennom 
overvannsløsninger som ikke påvirker dyrket mark. Det etterlyses hvordan en større 
hendelse med vann i flomvegen vil bli håndtert. Det må foreligge en avtale om 
ansvarsfordelingen for flomvegen før planen kan godkjennes. Innspillshaver ber Bane 
NOR fremlegge en mer detaljert utredning og foreslår f.eks. flomkanal basert på doble 
støttemurer. Denne bør plasseres så nær jernbanelinja som mulig, for å beslaglegge 
minst mulig dyrka mark.  
Tas til følge. Det er utarbeidet et eget notat som utdyper dette og planbeskrivelsen er mer 
utfyllende i kap. 5.10.2. Se også felles kommentar i pkt. C.4. 

3. Drenering: Plan for ivaretakelse av jordbruksdrenering må utarbeides i samråd med 
landbrukskontoret og den enkelte grunneier på gårdsnivå. Innspillshaver støtter 
rådmannens forslag til rekkefølgebestemmelse om dette. 
Tas til følge ved at bestemmelsene er endret til at det skal gjøres i samråd med grunneier. 

4. Vannbalanse: Innspillshaver forutsetter at det stilles krav om at Bane NOR vurderer 
konsekvenser og mulige avbøtende tiltak knyttet endring i grunnvannstand på grunn av 
skjæringer.  
Tas til følge. Reguleringsbestemmelsene sikrer at grunnvannsnivået overvåkes og det 
settes inn avbøtende tiltak dersom endringen gir negative konsekvenser for eiendommer 
og infrastruktur. Dette følges også opp i miljøoppfølgingsplanen. 

5. Anleggsperioden: Det er fra innspillshavers ståsted uakseptabelt at Bane NOR ikke kan 
påta seg ansvaret for landbruksdrenering i anleggsperioden, samt vatningsanlegg og 
husdyrgjødselspredningsutstyr. Det må stilles krav om at Bane NOR utarbeider planer for 
atkomst til arealer for den enkelte grunneier i anleggsfasen. Dette må inngå som en del av 
faseplanleggingen og Bane NOR må varsle den enkelte grunneier i god tid ved endringer i 
atkomstforholdene.  
Tas til følge. Se felles kommentar i pkt. C.2. Adkomst til arealene i anleggsperioden vil bli 
tema i grunnervervet.  
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6. Skråningsutslag: Innspillshaver mener det må velges støttemurer og skråningsutslag 
1:8. Skråningsutslaget har vært en viktig sak for grunneierne gjennom hele 
planprosessen. Det vises til anbefaling i kompensasjonsprosjekt og rådmannens 
anbefaling. Innspillshaver har på eget initiativ foretatt en grov beregning og kommet fram 
til at det kan spares om lag 133 daa dyrket mark ved å velge 1:8 framfor 1:2. 
Beregningene er utført for hver enkelt gård. Der banen ligger i skjæring, vurderes det at 
ved valg av støttemur kan spares 50 daa dyrket mark. 
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 

7. Arealregnskap: Innspillshaver viser til antatt arealbeslag på 430 daa for ny jernbane inkl. 
veganlegg, og foreslåtte kompensasjon med gjendyrking av eksisterende jernbanelinje og 
området Skjerden østre/Næsten. Innspillshaver mener det er langt igjen til full 
kompensasjon for de arealbeslagene den nye banen medfører. Innspillshaver krever at 
det legges fram arealregnskap for tap av landbruksjord ved skråninger på 1:2 og 
kostnadsoverslag for støttemur og skråningsutslag 1:8 for delstrekninger, jf. rådmannens 
krav. Beregningene må gjøres på gårdsnivå.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. I notat UEH-55-A-25145 er det utført 
vurderinger av 1:8 skråninger og støttemurer for to parseller. 

8. Forurensning eksisterende bane: Det forutsettes at Bane NOR tar ansvar for eventuell 
forurensning som ligger i dagens trasé og at dette saneres før den tilbakeføres til dyrket 
mark. Det må til en avtale som binder Bane NOR til å ha ansvar for eventuell forurensning 
som oppdages i ettertid.  
Tas til følge for håndtering av forurenset masse i dagens trase. Forurensede masser i 
eksisterende bane er omtalt i miljøoppfølgingsplanen og vil bli håndtert i tråd med den. 

c) Matjord:  
Matjorda skal ikke nyttes i skråninger, men nyttes jordbruksmessig ved gjennomføring av 
avbøtende tiltak. Dette må vurderes nærmere i matjordplanen. Innspillshaver foreslår at det i 
forbindelse med grunnervervsprosessen gjøres mer detaljert avtale om disponering av 
matjorda mellom grunneier og utbygger.  
Tas til etterretning. 
 

10. Stange Landbruksråd, ukjent dato, jnr. 167.  
 
Stange Landbruksråd støtter seg til uttalelse fra Ottestad og Stange Grunneierlag og Stange Bondelag 
sin høringsuttalelse datert 17/11-2019. 
Tas til orientering. 

 

11. Stange Sportsklubb, 15.11.2019, jnr. 145.  
Stange Sportsklubb er positiv til det nye dobbeltsporet som kommer gjennom Stange. Innspillet gjelder 
reguleringsplanens virkning for sportsklubbens arealer og inntekter. 

a) Innspillshaver mener at foreliggende planer for dobbeltspor berører eiendommen og anlegget 
til Sportsklubben på en måte som gir store virkninger i anleggsperioden og på lang sikt, og at 
dette ikke er belyst eller omtalt i reguleringsplanen. De mener det er viktig å se på løsninger 
som ikke begrenser aktiviteten til klubben i anleggsperioden og ikke ødelegger for framtidig 
utvikling av klubbens arealer.  
Tas til orientering. Bane NOR vil erstatte permanent og midlertidig brukt areal etter 
ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det vil bli fokus på å opprettholde Sportsklubbens aktivitet 
i anleggsperioden. 

b) Sportsklubben mister en 11er-bane i anleggsperioden og på permanent basis. Det forutsettes 
at tapet av 11er-banen kompenseres fullt ut både i anleggsperioden og permanent. Det er 
viktig for sportsklubben at en fullgod erstatning er på plass før anleggsfasen starter. Det er 
avgjørende at løsningen som skal kompensere tapet av 11-er banen finnes innenfor rammene 
av dagens idrettspark, for å forhindre fragmentering av idrettsparken.  
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Tas til følge, dette er juridisk sikret i bestemmelsen om barn og unges uteoppholdsareal. 
Gjennomføring avtales i grunnervervet. 

c) Det vises også til at 11er-banen er finansiert med spillemidler, og at Bane NOR må ta 
ansvaret for konsekvensene for at vilkårene for de tildelte spillemidlene ikke overholdes.  
Tas til etterretning, dette kan være tema i grunnervervet.  

d) Sportsklubben har sett på løsninger for etablering av 11er-bane og 7er-bane i multisportdekke 
på område som benyttes til islegging vinterstid. De mener Stange kommune må stille 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av dette tiltaket før Bane NOR kan ta i bruk sportsklubbens 
arealer til anleggsområde.  
Tas til følge, kontinuerlig sikring av barn- og unges uteoppholdsareal og areal til idrettsplass, 
også under anleggsfasen, er tatt inn i bestemmelsene. 

e) Sportsklubbens låve og verkstedlokaler forutsettes revet for å gi plass til dobbeltspor og 
anleggsgjennomføring. Låven har i tillegg til lagring vært brukt til utleie, og har slikt sikret 
inntekter. Innspillshaver mener lagerfunksjonene må være sikret på tilfredsstillende måte før 
låven rives. De forutsetter at tap av bygningsmasse, inntektssvikt og kostnadene ved nybygg 
må erstattes fullt ut av Bane NOR.  
Tas til etterretning. Dette kan være tema i grunnervervsprosessen. 

f) Sportsklubben mister også deler av det nordlige området, som er avsatt til framtidig 
pendlerparkering. Sportsklubben har et ønske om å etablere fotballhall og en ekstra 7er-bane. 
Dette blir utfordrende med tanke på arealbeslag og usikkerhet rundt når dobbeltsporet blir 
etablert.  
Tas til etterretning. 

g) Sportsklubben kan ikke se at det er lagt inn støyskjermingstiltak for idrettsparken. Situasjonen 
er i dag preget av støy fra jernbanen, og økt trafikk vil trolig føre til at støybelastningen øker. 
Støyskjerm mot Jernbanegata må etableres med absorberende materiale for å hindre økt 
refleksjonsstøy. Sportsklubben mener at kommunen må stille krav om støyskjermingstiltak 
mot idrettsparken. En slik støyskjerming må etableres som skjerm, ikke voll, for å minimere 
arealinngrep på Sportsklubbens arealer.  
Tas til orientering. Støyskjerming er planlagt for å kunne ivareta gjeldende regelverk for støy. 
Fotballbaner eller andre idrettsanlegg er ikke omfattet av gjeldende regelverk og det er opp til 
kommunen å sette eventuelle støygrenser for slike arealer. 

h) Ny vegforbindelse ved Østre Volla vil ifølge innspillshaver øke trafikken forbi idrettsplassen 
vesentlig. Det vises til at arealene sør for den nye vegforbindelsen i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til framtidig idrettsanlegg. Innspillshaver mener dette vil være en utfordring for 
trafikksikkerheten til myke trafikanter, og at det bør stilles krav til planskilt kryssing. 
Minimumskrav bør ifølge innspillshaver være en gate med hastighetsbegrensende tiltak. Det 
bes også om at kryssing mellom Georg Fjelds veg og idrettsparken opparbeides slik at 
sikkerheten til myke trafikanter ivaretas.  
Tas til orientering av Bane NOR. 

i) I forbindelse med anleggsperioden forventer sportsklubben at det ikke blir trafikk utenfor 
området som er regulert og at anleggstrafikk på Georg Fjelds veg begrenses til et minimum. 
Bane NOR og entreprenøren til Bane NOR må sikre sine anleggsområder inn mot 
sportsklubben sitt anlegg.  
Tas til etterretning. I anleggsperioden skal anleggsområdene sikres og trafikk tett på skole- og 
idrettsområdene begrenses i størst muliggrad.  
 

12. Ottestad turstier v/Sven Peter Sinnerud, 16.11.2019, jnr. 142.  
Innspillet gjelder Ottestadstien.  

I tilfeller der Ottestadstien blir berørt av jernbaneutbyggingen betinger Ottestad turstier at det blir 
erstattet med nye krysningspunkter og stivalg der det er naturlig i dialog med grunneierlaget Sørlie- 
Åkersvika. Deres behov for å utføre drift og vedlikehold av stien er med lett maskinelt traktorutstyr. De 
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håper tilgjengeligheten og bruken av Ottestadstien blir ivaretatt slik at brukerne fortsatt setter pris på 
grunneiernes tilrettelegging av opplevelser i kulturlandskapet. 

Tas til følge, Ottestadstien med krysningspunkter er ivaretatt i planen. 

 

13. Steinerskolen på Hedemarken, 14.11.2019, jnr. 135.  
Innspillet gjelder kulvert ved Steinerskolen.  

a) Kulvert:   
1. Innspillshaver mener trasévalget vil påføre Steinerskolen et stort kvalitetsmessig tap med 

tanke på støy, struktur- og vibrasjonsplager og for uteområdet. Det vises til beslutning om 
300 meter kulvert i vedtatt kommunedelplan. Innspillshaver støtter Stange kommunes 
forslag om 300 meter lang kulvert forbi Steinerskolen. Det vises til at en kulvert på 125 
meter ikke vil skjerme arealene som småskolen bruker, og at muligheten for 
utepedagogikk og tilgang til skjermet område og til skiløyper på jordet i nærheten vil bli 
sterkt begrenset. Jordet blir også brukt i pedagogisk øyemed. Skolen leier også arealer til 
skolehage på Tokstad gård, og håper den blir ivaretatt på best mulig måte.  
Tas delvis til følge, kulverten er forlenget til 200 meter. Se felles kommentar pkt. C.3. 
Konsekvenser for arealer til skolehagen må avtales med grunneier. 

2. Innspillshaver er i tillegg bekymret for påvirkning for dyrelivet, blant annet rådyr. 
Tas til følge. Kulverten vil være et godt krysningspunkt for hjortevilt og småvilt, og vil være 
mye bredere enn det som legges til grunn for viltkryssinger for øvrig, jf. vegvesenets 
håndbok N200 og veiledningen i håndbok V134. 

3. Innspillshaver betviler at støynivået ikke vil være noe problem, og lurer på om bremsing av 
tog sørfra er tatt med i støyberegningene.  
Tas til orientering. Støynivået som beregnes er basert på målinger av togpasseringer og 
skal ivareta all normal lydemisjon fra tog. Ved Steinerskolen er det dype skjæringer som 
skjermer støyen i stor grad til områder rundt banen som gir støy under gjeldende 
grenseverdi for Steinerskolen. 

4. Innspillshaver mener at for å ivareta skolens behov, kunne kulverten vært avkortet med 15 
meter i nord, og 10 meter i sør utfra opprinnelig tegning på 300 meter. Alt utover dette vil 
være til stor skade for skolen.  
Tas til orientering. 

b) Veg nord for skolen:  
Vedrørende vegen som er tenkt anlagt nord for skolen, er innspillshaver opptatt av at den ikke 
stenger for mulig utvidelse av tomt nordover. Dette området kan bli brukt for etablering av 
gymsalbygg. 
Tas til orientering. Driftsvegen o_SBT6 ligger delvis over forslag til nytt område BOP1 i 
kommuneplan for Stange kommune. Driftsvegen vil derfor ligge mellom dagens skoleområde 
og den evt. utvidelsen. 

c) Anleggstiden:  
Innspillshaver uttaler bekymring for anleggstiden. Anleggsarbeidet vil særlig bli en utfordring 
for undervisning i videregående og i 1.-3. klasse i grunnskolen, samt for flere av de 
helsepedagogiske elevene. Det er mulig det må skaffes alternativt undervisningsbygg. 
Skolens vurdering er at dersom undervisning og lek på uteområdet skal kunne foregå, må 
skjermingstiltakene være optimale. Skolen må få beskjed i god tid for å skaffe andre lokaler 
dersom god nok skjerming ikke er mulig. Det beste ville være om anleggsarbeidene kunne 
foregå i skoleferiene.  
Tas til etterretning. Reguleringsbestemmelsene sikrer mange av hensynene i anleggsfasen og 
Bane NOR ønsker god dialog for å finne løsninger. Det vil være vanskelig å begrense 
anleggsperioden til skoleferiene. 
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14. Foreldreutvalget (FAU), Steinerskolen på Hedmarken, v/Ola Svensson, 17.11.2019, jnr. 
144.  

Innspillet gjelder kulvert forbi Steinerskolen.  

FAU mener at miljøkulverten må være minimum 300 meter lang i overensstemmelse med tidligere 
vedtatt kommuneplan: ‘IC Dovrebanen Sørli- Brumunddal plan’ og rådmannens korreksjoner. 
Innspillshaver frykter at utbyggingen vil påføre Steinerskolen et stort kvalitetsmessig tap i form av 
støy, vibrasjoner og andre belastninger.  

Tas delvis til følge, kulverten er forlenget til 200 meter. Se felles kommentar pkt. C.3. 

En kortere miljøkulvert vil ifølge innspillshaver åpenbart lede til mer støy for elever og ansatte. Bane 
NORs støyberegninger viser ifølge innspillshaver at utbyggingen vil gi støynivå helt opp mot anbefalt 
grenseverdi i uterom som brukes som oppholdsareal. Det vises til at uteområdet brukes til pedagogisk 
lek og frilek, og at mye av undervisningen foregår ute i tråd med Steinerskolens prinsipper. 
Innspillshaverne mener derfor at krav til innendørs støynivåer her også burde gjelde utendørs. FAU 
ser 300 meter lang kulvert som et helt nødvendig avbøtende tiltak. Det påpekes at en støyskjerm vil 
være mindre effektiv, og redusere fri sikt fra skolens område. De forventer et godt og tett samarbeid 
mellom Bane NOR, Stange kommune og Steinerskolen.  

Tas delvis til følge. Kulverten er forlenget til 200 meter. Deler av uteområdet som hører til 
Steinerskolen vil få lydnivåer opp under anbefalt grenseverdi. Dette gjelder de deler som ligger 
nærmest jernbanen. Det er også store deler av arealet som har 5-10 dB lavere lydnivå enn anbefalt 
grenseverdi og pedagogisk lek, frilek og undervisning vil være mulig å gjennomføre her. Hele 
uteoppholdsarealet har lydnivåer under anbefalt grenseverdi og formålet med støyretningslinjen T-
1442 er dermed oppfylt. Det er ikke aktuelt å legge inn strengere krav enn grenseverdiene i T-1442.  

 

15. Steinerskolen på Hedemarken v/ Styreleder Børge Federly, 14.11.2019, jnr. 132.  
Styret er svært misfornøyd med Bane NOR sitt forslag med redusert kulvertlengde ved Steinerskolen. 
Innspillshaver støtter rådmannens forslag med lengre kulvert, og mener Bane NORs forslag vil 
medføre et stort kvalitetsmessig tap for skolen. De mener at en kulvert i full lengde (300 meter) er 
nødvendig for ivaretakelsen av dette unike skoletilbudet i Ottestad.  

Tas delvis til følge, kulverten er forlenget til 200 meter. Se felles kommentar i pkt. C.3. 

 

16. FAU Arstad skole v/Guri Bjørke og Anita Kjeverud, 14.11.2019, jnr. 169.  
Innspillet gjelder nærmiljøet ved Arstad skole.  

FAU ved Arstad skole forventer at Bane NOR reduserer konsekvensene for skoleområdene i Ottestad 
ved å legge inn en lengst mulig nærmiljøkulvert med lokk i traseen gjennom Ottestad. Ottestad med 
Sandvika er i enorm vekst med fortetting og svært stor tilflytting. For å ivareta nærmiljøkvalitetene har 
en tilstrekkelig lang og dyp kulvert alt å si. Utover dette ber også innspillshaver om at det settes inn 
tilstrekkelige avbøtende tiltak knyttet til konsekvenser ved utbyggingen. Det forventes at Bane NOR 
gjør nødvendige tiltak i anleggsfasen knyttet til sikkerhet, tilkomst og støyskjerming. 

Tas til etterretning. Bestemmelser til anleggsperioden og planer for denne er sikret i bestemmelsene.  

  



 

 

36 
 

F. Oppsummering av innspill fra private med kommentarer fra Bane 
NOR  
 

1. Charlotte og Thomas Svarre, 7.11.2019, jnr. 121.   
Innspillet omhandler Emil Nordbys Veg 8, gnr/bnr 9/99. 

a) Innspillshaver ser utfordringer ved bruk av deler av tomta til teknisk trasé i byggefasen og til 
utvidelse/endring av veinettet. Dette medfører at innspillshaver i anleggsfasen vil miste 
parkering, lagring og terrasse-mulighet. Innspillshaver har et forslag til løsning:  
SAA62 blir tilbakeført til gressplen og oppføring av dobbel garasje som skissert. 
Varmepumper til stue og kjeller installeres i perioden hvor luft til vann kan plasseres. 
Midlertidig lagringsplass/minilager i området blir dekket. Området foran huset graves bort, 
planeres og flislegges slik at det er mulig å parkere helt inn til husvegg på fremsiden av huset i 
perioden. I tillegg ønsker innspillshaver å flytte tomtegrensen 10 meter lengre ned mot 
kulverten (inn i nåværende tomt 9/98) eller ut på jordet, for å beholde mulighet for noe 
grøntareal/ hage/kjøkkenhage.  
Tas delvis til følge. Permanent arealbeslag på tomta er tatt ut og formålsgrensene for vegen er 
lagt i dagens eiendomsgrense. Det er nødvendig å tilpasse arealene rundt vegen og 
avkjørslene til ny veg, og det er derfor regulert noe areal til midlertidig anleggsområde på 
eiendommen.   

b) Innspillshaver spør også om de kan bli boende i huset i hele byggeperioden.  
Det er ikke noe som tilsier at de ikke kan bli boende i huset i byggeperioden, men det 
vurderes konkret dersom det blir støyende arbeider over grenseverdiene T1442/2016, jf. 
reguleringsbestemmelsene. 
 

2. Henry Hoel Sveum, på vegne av Liv Sveum, 7.11.2019, jnr. 122. 
Innspillet omhandler Tallbergroa 31-33-35, gnr/bnr 112/3- 113/6. 

Innspillshaver viser til forslaget som beskriver tilbakeføring til matjord i gammel jernbanetrasé samt 
opparbeiding av areal som ligger inntil det nye sporet over eiendommen. Innspillshaver vil anmerke at 
det er enkelt å få til ytterligere 1-2 dekar med matjord som utvidelse av eksisterende åker, uten at 
dette krever avskoging eller grøfting. Henvises til skisser som viser det aktuelle arealet, som 
vedlegges innspillet.  

Tas til orientering, området ligger utenfor planområdet og tas derfor ikke med nå. 

 

3. John- Arne Birkeland, 10.11.2019, jnr. 126.  
Innspillet gjelder Grindvollvegen 8, gnr/bnr 98/91 på Stange.  

Innspillshaver viser til at det deler av deres hage/tomt vil bli beslaglagt til grøntareal (grøft/voll e.l.). 
Innspillshaver opplever dette som en stor forringelse av eiendomsverdi og livskvalitet, og de motsetter 
seg at deler av tomten blir beslaglagt. De forventer gjennomslag, og hvis ikke dette, økonomisk 
kompensasjon, oppsetting av nytt gjerde og at Stange kommune forplikter seg til vedlikehold av 
grøntarealet.  

Tas til følge, formålsgrensa for annen veggrunn justeres til ca. 2 meter fra dagens eiendomsgrense, 
mens anleggsgrense beholdes ut til dagens plangrense. Kompensasjon blir tema i grunnervervet. 
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4. Erik Thorshaug og Marit Thune Thorshaug, 11.11.2019, jnr. 127.  
Innspillet gjelder eiendom gnr/bnr 47/8, nord for Ottestad stasjon.  

Innspillshaver viser til regulert og anlagt atkomstveg over deres eiendom 47/8 i forbindelse med 
Jernbaneverkets reguleringsplan for området ved Ottestad stasjon, vedtatt 1999. Innspillshaver 
anfører at denne på grunnlag av utgående behov for adkomstveien, tilbakeføres til fullverdig dyrket 
mark. Videre at Jernbaneverkets/Bane NORs tinglyste klausulerte servitutt på gnr/bnr 47/8 justeres 
tilsvarende.  

Innspillshaver påpeker også utfordringer knyttet til flom ved bekkekryssing mellom gnr/bnr 31/6 og 
47/8 som ble anlagt i år 2000. Her anla Jernbaneverket (Bane NOR) bekkerøret med for stor fallvinkel, 
slik at flomvannet får en veldig stor fart ut av røret. Dette fører til at atkomstveien på nedsiden blir 
gravd ut som følge av vannmassene. Dette er i utgangspunktet problemer for eiendommene 32/1, 
31/7, 31/11 samt kommunens pumpestasjon 31/34 (P10). 

Tas til følge. Forholdene er ivaretatt i planforslaget. 

 

5. Espen Langebraaten, 30.9.2019, jnr. 105.  
Innspillet er en oppfordring til valg av trasé som vist i plan C, som er oversendt som vedlegg til 
høringsuttalelsen. Plan C er et alternativt traséforslag, utarbeidet av innspillshaver. 

Innspillhaver viser til tidligere innspill vedrørende dette. Det vises til at dette alternativet vil gi mindre 
utgifter totalt og større slagkraft i fremtidige løsninger og profitt. Innspillshaver viser til ulemper ved 
Bane NORs traseer og ber kommunen skrinlegge planene slik de nå foreligger grunnet ulemper 
knyttet til støy, hensyn til naturmangfold, boforhold, arbeidsforhold, tilgjengelighet og attraktivitet.  

Tas ikke til følge. Denne reguleringsplanen følger opp trasevalg fra kommunedelplan for Sørli-
Brumunddal og det er derfor ikke vurdert andre traseer i dette planarbeidet. 

 

6. Geir Pedersen, 6.11.2019, jnr. 117.  
Innspillet gjelder støy fra jernbane. Innspillshaver bor i Grønvoldvegen 6, gnr/bnr 97/14.  

Innspillshaver viser til problem med nattestøy fra godstog, og stiller spørsmål ved om en slik «stor 
støymengde» over kort periode fanges opp av støyberegninger for ekvivalent støy over døgnet. 
Innspillshaver er opptatt av at de tiltak som gjøres, enten tett på jernbanen eller lokalt på det enkelte 
bygg, blir tilstrekkelig til å bøte på dette. Det vises eksempelvis til støyskjerming ved Lillestrøm 
stasjon.  

Tas til orientering. Støyberegningene er utført med fordeling av togmengder utover døgnet med 
prognoser for år 2050 slik at støy som oppstår på kveld får et straffetillegg på 5 dB og støy på natt får 
et straffetillegg på 10 dB. Støytiltak langs banen og lokalt ved boliger tar høyde for dette. 

 

7. Glenn Harald Øyhovden, 9.10.2019, jnr. 107.  
Innspillet gjelder Sundvegen 13, gnr/bnr 7/6. 

Innspillshaver viser til at deler av deres hageareal der de planlegger et byggeprosjekt, er regulert som 
anleggsområde. Innspillshaver ber om at anleggsområdet legges som en utvidelse av anleggsområde 
vestover (markert gult i innspill).  

Tas ikke til følge, det er planlagt en midlertidig kulvert under dagens bane i området og det er derfor 
behov for arealet som er avsatt. 
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8. Hamjern Eiendom v/ Glenn Harald Øyhovden, 1.11.2019, jnr. 116.  
Innspillet gjelder Sundvegen 13, gnr/bnr 7/6. 

Innspillshaver viser til at en mindre del av eiendommen er avsatt til anleggsområde og at dette låser 
opp en eventuell videre utvikling av eiendommen. Det anmodes om at friareal med turvei i stedet blir 
benyttet, slik at virkningen på Sundvegen 13 begrenses eller faller helt bort.  

Tas ikke til følge, det er planlagt en midlertidig kulvert under dagens bane i området og det er derfor 
behov for arealet som er avsatt. 

 

9. Inger Jenness og Brent Jenness, 4.11.2019, jnr. 124.  
Innspillet gjelder Kongsvegen 61, gnr/bnr 95/53, 84.   

a) Støttemur istedenfor skråning utgjør mindre ulemper på resteiendommen:  
Innspillshavere ber:  
• Om at det skal bygges en støttemur mellom deres hage og vegen slik at de kan beholde 

mest mulig av hagen. De ser at en slik støttemur skal bygges ved omsorgsboligene rett 
sør for dem. 

• Om at støttemuren skal være høy nok til at terrenget kan heves noe langs tomtegrensen. 
Slik får de en høyde som hjelper mot støy fra biltrafikk i tillegg til tog og et mer utnyttbart 
restareal. 

• Om at jorda fra nederste del av hagen ikke kjøres bort, men blir brukt til hevingen av 
terrenget. 

Tas ikke til følge. Det er pr. i dag ikke planlagt støttemur langs driftsvegen. 

b) Skjerming mot støy, innsyn og utsikt: 
• Innspillshavere ber om at det blir satt opp støygjerde på toppen av en støttemur som 

erstatter ulempene de vil oppleve ved fjerning av skogen. 
Tas ikke til følge. Det er her regulert inn en støyskjerm tett på banen nær støykilden. 

c) Anleggsfasen:  
Innspillshavere ber 
• Om at det blir gjort tiltak mot støy allerede før utbyggingen. 
• Om å få beskjed på forhånd når eventuelt anleggsarbeidet skal settes i gang, om det 

eventuelt er planter, busker eller andre ting som må flyttes. 
• Om å få kompensasjon for skader av trær, busker og plen. 
• Om tilkobling av kloakk til kommunens avløpsnett mens anleggsarbeidet foregår i deres 

område. 
Tas til etterretning. Det er gitt egne bestemmelser til støy i anleggsperioden og planer for 
støyskjerming. De andre punktene vil bli tema i grunnervervet. 

 

10. Inger Lise Tangnes og Jo Erik Tangnes, 3.11.2019, jnr. 115.  
Innspillet gjelder Karl Johan 138, gnr/bnr 31/23. 

a) Omlegging av Karl Johan: Innspillshavere viser til at deler av vegen fram til deres eiendom 
er foreslått regulert som privat veg, og at dette vil gi økte kostnader. De mener Karl Johan 
burde fortsette til dagens kryss opp mot Dangelbu, og at det der kan opparbeides snuplass.  
Tas ikke til følge, grensen mellom privat og kommunal veg er avklart med Stange kommune. 

b) Vann: Innspillshavere vil også ha forsikring om at eventuell senking av grunnvannstanden i 
forbindelse med utbygging ikke går ut over deres vannforsyning.  
Tas til følge. Reguleringsbestemmelsene sikrer at grunnvannsnivået overvåkes og det settes 
inn avbøtende tiltak dersom endringen gir negative konsekvenser for eiendommer og 
infrastruktur. Dette følges også opp i miljøoppfølgingsplanen. 
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c) Kloakk: Det må tas hensyn til at det er lite fall på kloakkledning mellom hus og eksisterende 
jernbanefylling.  
Tas til etterretning. 

d) Avløp overflatevann: Overflatevann går i samleledning fra huset til samlekum ved dagens 
jernbane og gjennom rør i fylling og gjennom Karl Johan til bekk som kommer fra 
Hosmestadjordet. Dette må hensyntas.  
Tas til etterretning. 

e) Øvrig: Den delen av dagens dobbeltspor som grenser til eiendommen må overføres tilbake til 
denne eiendommen, da den opprinnelig ble tatt herfra.  
Tas til etterretning og vil bli vurdert som en del av grunnervervet 
 

11. Kari Dæhlin, 17.11.2019, jnr. 153.  
Innspillet gjelder Kongsvegen 65, gnr/bnr 95/62. 

Innspillshaver ser stort potensiale for utbygging på eiendommen, og ser at denne muligheten svekkes 
når Bane NOR tar såpass mye av eiendommen.  

Innspillshaver har kloakkslamkum i hagen, og er bekymret for hva som skjer med spillvannsgrøftene.  

Innspillshaver ble opplyst i samtale med Bane NOR at høydeforskjellen mellom plenen og anleggsveg 
blir ca. 3 meter, og er bekymret for masseutglidning ved ekstremvær. Innspillshaver ber derfor Bane 
NOR om å etablere støttemur mot anleggsveg øst på eiendommen.  

Det bes også om at flaggstang blir flyttet eller erstattet dersom den kommer langt unna huset.  

Videre ber om at eventuelle støytiltak ordnes før anleggsperioden starter. Innspillshaver ønsker en 
bekreftelse på at det ikke er spesiell stråling eller støy fra teknisk hus i nærheten.  

Tas til etterretning, detaljer rundt eiendommen blir tema i grunnervervet. Det er pr. i dag ikke planlagt 
støttemur langs driftsvegen. Det er ingen spesiell stråling eller støy fra teknisk hus. Det tekniske 
bygget vil bli dimensjonert etter gjeldende støykrav. 

 

12. Kjell H. Bjørklund, Gunnar Skjeset og Asbjørn Opaas, 28.10.2019, jnr. 111.  
Innspillet gjelder videreføring av dobbeltsporet gjennom Hamar.  

Innspillshavere mener løsningen som nå velges i området fra Steinerskolen til kommunegrensen mot 
Hamar, må legge best mulig grunnlag for videreføringen av dobbeltsporet gjennom Hamar, teknisk og 
økonomisk. Løsningene må være basert på at dobbeltsporet over Åkersvika skal legges vest for 
dagens fylling.  

Tas til orientering. Denne reguleringsplanen gir ingen føringer for trasevalg gjennom Hamar. 

 

13. Marte Hveem Igeltjørn og Jarle Igeltjørn, 17.11.2019, jnr. 143.  
Innspillet gjelder Sålerud gård, gnr/bnr 14/1 og 36/1. 

Innspillshavere har punktvise merknader til planen.  

a) De ønsker reguleringsbestemmelse at Sålerud gård skal ha bruksrett til landbrukskryssing og 
tilførselsveg ved Gunnerud gård. 
Tas til følge, ved at bestemmelse legges inn. 

b) De ønsker en avkjørsel fra Gubberudvegen på østsiden av dobbeltsporet for å sikre 
tilgjengelighet til arealer.  
Tas til følge ved at det legges inn en avkjørselspil i plankartet. 

c) Innspillshavere påpeker at det må sikres at flomsikringstiltak ved Brenneribekken ikke 
medfører flomproblemer.  
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Tas til følge. Dette er ivaretatt i planen. 
d) Videre savnes flomveg på Nordstad inntegnet i plankart, jf. pkt. 5.10.2 i planbeskrivelsen. De 

etterlyser en mer detaljert utredning for utførelsen.  
Tas til følge ved at det er utarbeidet et egent notat. Se felles kommentar i pkt. C.4. 

e) Ved tap av arealer til steinrøyser må dette erstattes, og ei steinrøys som består av to mindre 
røyser kan pukkes eller disponeres etter behov ved anlegg av ny jernbane.  
Tas til etterretning. Dette vil være en del av grunnervervet. 

f) Innspillshavere ønsker støttemur på gitt strekning for å redusere bruk av dyrka mark, sikre 
areal for boligbygging på restarealer og mindre støy for gjenværende boliger.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1.  

g) Restareal på vestsiden av ny jernbane anses som urasjonelle for dagens maskiner i 
jordbruker, og innspillshavere ønsket å spille inn to mulige boligområder i forbindelse med 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette må diskuteres nærmere i forbindelse med 
grunnervervet.  
Tas til orientering. Dette vil være opp til kommunen.  

h) Matjord fra traseen må forbli på eiendommen og brukes til bl.a. gjendyrking av nedlagt trasé 
på grunn av floghavrefri matjord.  
Tas til etterretning, se felles kommentar i pkt. C.2 ang. matjord. Sikring av fremmede arter 
med økologisk risiko er ivaretatt i bestemmelsene, gjennom miljøoppfølgingsplanen, samt 
forskrift om floghavre. 

i) Ved tilbakeføring av gammel jernbanetrasé til dyrket mark må Bane NOR ta ansvar for 
eventuelle forurensede masser fra dagens trasé.  
Forurensede masser i eksisterende bane er omtalt i miljøoppfølgingsplanen og vil bli håndtert i 
tråd med den. 

j) Det må tilrettelegges for drift av arealer under anleggsperioden, herunder mulighet for 
vanning.  
Tas til etterretning, det vil være tema i grunnervervet og planlegging av 
anleggsgjennomføringen. 

k) Det vises til høringsuttalelse fra Ottestad og Stange grunneierlag og Stange Bondelag og 
rapport utarbeidet i forbindelse med gårdsregistreringer.  
Tas til orientering. 

 

14. Gunnar W. Holm, på vegne av kulvertgruppe B, 18.11.2019, jnr. 174.  
Innspillet gjelder kobling av jernbanetrasé i Åkersvika til løsninger for vestlig alternativ i Hamar.  

a) Det vises til innspillshavernes høringsforslag om indre kulvert, presentert i høring til 
planprogrammet for IC gjennom Hamar. Innspillshaverne mener nytt spor bør legges på 
østsiden av fylling i Åkersvika og at dette vil være en fordel for alle trasé-alternativer gjennom 
Hamar.  

b) Det vises også til Planbeskrivelsen av 3.9.2019, kap 6.4.1 om naturtyper. Innspillshavere har 
forslag til avbøtende tiltak i forbindelse med at verdifulle mudderbanker på østsiden blir utfylt.  

c) Hamar kommune bør følge rådmannen i Stange, som har gitt alternative forslag vedrørende 
kulverter. De ønsker at kommunal direktør i Hamar legger inn forslag om ny bane på østsiden 
i Åkersvika.  

Tas til orientering, innspillet gjelder i stor grad utenfor planområdet. Naturmangfoldet er ivaretatt 
gjennom dispensasjonen for tiltak i Åkersvika som er gitt av Fylkesmannen 
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15. Øystein Vaagen, 14.11.2019, jnr. 172.  
Innspillet gjelder ønske om erverv av boligeiendom i Emil Nordbysveg 13, gnr/bnr 9/94.  

Det går fram at innspillshaver eier bolig som delvis ligger innenfor en båndleggingssone, og 
innspillshaver ser det som uholdbart å bli boende i huset i anleggsperioden. Derfor ønsker 
innspillshaver at boligen blir ervervet/innløst.  

Tas ikke til følge, men for å gjøre situasjonen noe bedre for eiendommen i permanent situasjon er 
planen er endret ved at formålsgrensa for annen veggrunn legges i eiendomsgrensa. Anleggsgrense 
beholdes som tidligere for å kunne tilpasse ny veg inn på eiendommen. 

Det er ikke noe som tilsier at de ikke kan bli boende i huset i byggeperioden, men det vurderes 
konkret dersom det blir støyende arbeider over grenseverdiene T1442/2016, jf. 
reguleringsbestemmelsene. 

 

16. Arnstein Dale, Inger M. Svaland og Kari R. Dale, 17.11.2019, jnr. 165.  
Innspillet gjelder Granheim, Stangevegen 921 (gnr/bnr 60/10) og Stangevegen 919 (gnr/bnr 59/3 og 
59/8).  

a) Støy: Innspillshavernes eiendommer ligger i gul støysone, men de ser ikke om det ligger inne 
støyskjermingstiltak i reguleringsplanen. De vil være med og påvirke lokale tiltak, og vil blant 
annet bevare utsikt og sikre vegetasjon i området. Innspillshaverne mener det kan være 
gunstig å fylle opp med overskuddsmasser mellom ny trasé og Stangevegen 921 for å gjøre 
støyskjerming enklere. De ønsker å få tilsendt tegninger som viser plassering av jernbanen på 
nedsiden av Stangevegen 921. Innløsning/flytting av boligen på Stangevegen 921 anses ikke 
som et alternativ. 
Tas til etterretning. Støytiltak for eiendommen vil bli avklart på et senere tidspunkt ved 
befaring og nærmere vurderinger etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

b) Atkomstveg: Atkomstvegen til Stangevegen 919 og 921 er foreslått omdisponert til 
landbruksareal og erstattet med en veg på dagens jernbane. Dette er ikke del av 
reguleringsplanen, og innspillshaver lurer på hvordan dette blir ivaretatt i videre prosess.  
1. Innspillshaver forutsetter at vegen blir opparbeidet med sammenkobling til eksisterende 

veg, og at alle kostnader ved opparbeidelsen faller på Bane NOR. Også at vegen gis en 
standard som gjør at den er lett å drifte og vedlikeholde.  

2. Fyllingshøyde i forhold til rekkverk må vurderes.  
3. Tilkobling av veg fra eksisterende jernbane til eksisterende atkomst bør legges på 60/1 og 

ikke på 59/3.  
4. Tilkomst til Smiuhaugen (gnr/bnr 59/8) må sikres.  
5. Overvannshåndtering må håndteres på en bedre måte enn det som ble gjort i forbindelse 

med stengning av plankryssing ved Veflingstad og etablering av ny atkomst til Granheim 
fra undergangen ved Kausvol.  

6. Når dagens undergang ikke er nødvendig lenger, må det sikres bedre stigningsforhold 
opp mot fv. 222. Eiendomsforhold, ansvar for evt. Forurensninger i dagens jernbanefylling 
må avklares.  
Tas til etterretning. Endring av vegen må bli ivaretatt igjennom en egen søknadsprosess 
siden den ligger utenfor planområdet.  

c) Anleggsfase: Innspillshaver er opptatt av å få belyst hvordan støy i anleggsfasen blir 
håndtert. De savner også oversikt over driftsveger/anleggsveger i reguleringsplanen.  
Tas til etterretning. Støy og anleggsveger er ikke detaljert enda, men støy i anleggsperioden 
er ivaretatt i bestemmelsene.  

d) VA-anlegg: Det vises til eksisterende vannledning til Stangevegen 919 og 921, og at 
overvann må håndteres dersom det blir en forsenkning mellom bolighuset og jernbanen. 
Forholdet til dagens spillvannsanlegg må vurderes slik at det fungerer også i framtida.  
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Tas til etterretning, dette er ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
e) Fiber/strøm: Det ligger i dag ny jordkabel fra trafo ved Skjelve over jordet. Det er planer om å 

trekke fiber i kabelen og påkobling til innspillshavers eiendom. Fjerning av eksisterende veg 
og anlegging av ny vil føre til at fiberkabelen også må flyttes.  
Tas til etterretning. 

 

17. Lars Gløtvold, Katrine Gløtvold-Solbu, Christian Baardseth og Ellinor Ness, 17.11.2019, 
jnr. 162.  

Innspillet gjelder eiendommene Guaaker søndre, gnr/bnr 94/1 og Guåker Nordre, gnr/bnr 95/1.  

Innspillshavere viser til tidligere merknader. De understreker betydningen av at Bane NOR planlegger 
den nye banen og sideanlegg i et 100-årsperspektiv. Videre har de merknader om følgende punkter:  

a) Krysningspunkt Guåker- gårdene: Bane NOR bør se på plassering så nærme 
eiendomsgrensen som mulig. Innspillshaverne mener også det bør etableres undergang i 
stedet for den nå planlagte fyllingen med tilhørende skråning 1:2. Dersom dette ikke er mulig, 
bør det etableres helning slakere enn 1:8. Videre stilles spørsmål ved om det er gjort 
vurdering av risikoen for ulykker på krysningspunktet. De mener også det ikke er tatt høyde for 
breddeutvidelse i radien inn mot brua, til tross for innspill om dimensjonering for vogntog-
størrelse. Det bes om at dagens driftsveg erstattes av ny driftsveg og at eksisterende 
tilbakeføres til landbruksjord.  
Tas til følge, kryssingene er lagt om i revidert planforslag.  

b) Omlegging av Fokholgutua: Grunneier har full forståelse for at løsning ikke kan aksepteres 
av Næsten. Innspillshaver har ingen innvending mot at traseen for Fokholgutua legges med 
søndre fyllingsfot inn mot eiendomsgrensen. Det bes om at det ses på tilpasninger som bedre 
ivaretar Guåker nordre med hensyn til beslaglagt mark og arronderingsulemper. De mener 
krysset Fokholgutua x fv. 222 må flyttes lengre nord enn det som er vist i rådmannens forslag. 
For Guåker nordre er det ønskelig at Fokholgutua etableres som kulvert under banen.  
Tas delvis til følge, Fokholgutua er lagt om i revidert planforslag. Den ligger nå under banen 
og har kryss med fv.222 rett nord for dagens kryss. 

c) Drenering: Det forutsettes at ny drenering etableres slik at den ivaretar jordas 
produksjonsevne. Innspillshaver nevner forutsetninger for dreneringen og understreker at 
planlegging og etablering må gjøres i samarbeid med grunneier og landbrukskontoret.  
Tas til følge og sikret gjennom bestemmelsene. 

d) Anleggsfasen: Innspillshavere mener Bane NOR og entreprenør bør lage en plan for hver 
eiendoms tilgang til landbruksarealer under anleggsperioden.  
Tas til etterretning og vil bli gjort i forbindelse med grunnerverv og anleggsgjennomføring 

e) Tilrettelegging av infrastruktur: Det må legges til rette for framtidig teknisk infrastruktur i 
anleggsgjennomføringen, dette vil være svært kostbart å gjøre etter etablert dobbeltspor. Det 
forutsettes at grunneier ikke skal påføres ekstrakostnader ved behov for framtidig vedlikehold 
av kryssingene.  
Tas til etterretning, dette kan være tema i grunnervervet. Bane NOR ønsker å eie selve 
konstruksjonen. 

f) Forurensning: Ved tilbakeføring av eksisterende jernbanetrasé må denne undersøkes for 
eventuelle forurensede masser, og dette må fjernes før tilbakeføring til dyrket mark. Dette må 
tydeliggjøres i planen.  
Tas til følge. Forurensede masser i eksisterende bane er omtalt i miljøoppfølgingsplanen og vil 
bli håndtert i tråd med den. 

g) Matjord: Det forventes at matjorda fra eiendommen beholdes på eiendommen. 
Tas til etterretning, se felles kommentar i pkt. C.2.  

h) Anleggsfase offentlige arealer: Fv. 222 og undergang fra østsiden av jernbanen til Stange 
sentrum er skoleveg for mange. Det er viktig at det stilles krav til trafikksikkerhet i 
anleggsfasen.  
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Tas til følge. Trafikksikkerhet vil være et viktig tema i anleggsfasen og er sikret i 
reguleringsbestemmelsene. 

i) Andre forhold: Det vises til tidligere merknad fra Ottestad og Stange grunneierlag med 
hensyn til avsetning til et erstatningsfond.  
Tas ikke til følge. Det er ikke planer om å sette av erstatningsfond. For skade i anleggsområde 
er grunneiers interesser ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder skade på 
drenering av dyrket mark utenfor anleggsområdet er behovet for tilstrekkelig funksjonen i 
reguleringsbestemmelsene. Bestemmelsene angir Bane NOR sitt ansvar. 

j) Det gjøres også oppmerksom på at huset Birkeli på gnr/bnr 94/1 ikke er vist i støysonekartene 
utarbeidet av Bane NOR.  
Tas til følge ved at huset nå er inkludert på støykartene. 

 

18. Lars Alhaug og Lars Gløtvold, 17.11.2019, jnr. 155.  
Innspillet gjelder kryssing av ny jernbanetrasé for Fokholgutua fv. 1862 på eiendommene Næsten, 
gnr/bnr 61/1, og Guåker Nordre, gnr/bnr 95/1.   

Grunneierne på de to eiendommene har respektive innvendinger mot de to forslagene foreslått for 
Fokholgutua. Grunneierne har kommet fram til et kompromiss som ivaretar begges interesser. 
Forslaget er nærmere beskrevet i innspillet. Begge eiendommene ønsker kulvert under jernbanen.  

Tas delvis til følge ved at Fokholgutua er lagt under banen, men traseen er ikke lagt i eiendomsgrensa 
som innspillshaver ønsker. Fokholgutua er plassert i tilnærmet samme trase som dagens veg og i 
kulvert under banen. Det er gjort vurderinger av å legge kryssingen i eiendomsgrensa mellom Nordre 
Guåker og Nesten, men dette ble gått bort i fra bl.a. på grunn av funn av løsmasser med høye 
konsentrasjoner av sulfider og uran i dette området. Det er tatt prøver langs dagens veg også uten 
slike funn.  

 

19. Lars Alhaug, 17.11.2019, jnr. 150.  
Innspillet gjelder Næsten gård, gnr/bnr 61/1.  

Innspillshaver understreker utbyggingens inngrep i landskapet. Da banestrekningen er utpekt som 
pilotprosjekt for vern av jordbruksarealer må dette bety at dette skal prioriteres høyt. 

a) Omlegging av Fokholgutua: Innspillshaver støtter Stange kommunes løsning for 
Fokholgutua, og mener midtlinja for den nye vegen bør ligge i eiendomsgrensa mellom sin 
eiendom og Guaaker Nordre. Han ønsker også fortrinnsvis kulvertløsning for 
jernbanekryssingen.  
Tas delvis til følge ved at Fokholgutua er lagt under banen, men traseen er ikke lagt i 
eiendomsgrensa som innspillshaver ønsker. Fokholgutua er plassert i tilnærmet samme trase 
som dagens veg og i kulvert under banen. Det er gjort vurderinger av å legge kryssingen i 
eiendomsgrensa mellom Nordre Guåker og Nesten, men dette ble gått bort i fra bl.a. på grunn 
av funn av løsmasser med høye konsentrasjoner av sulfider og uran i dette området. Det er 
tatt prøver langs dagens veg også uten slike funn.  

b) Vestligere jernbanetrasé: Innspillshaver krever at jernbanetraseen blir flyttet vestover for å 
skjerme gårdstunet utendørs for støy.  
Tas ikke til følge. Det er ikke mulig på grunn av jernbanens stive kurvatur å trekke den lenger 
vest enn den er plassert med den hastighet som er ønsket for Intercity.  

c) Deponiområde Skjerden/Næsten: Det må tas inn bestemmelse i reguleringsplanen om at 
Bane NOR må sørge for drenering av det som skal bli dyrket mark. I deponiet må det kun 
deponeres steinfrie masser, og jorda må deles inn i A-, B- og C-sjikt etter anvisning av NIBIO. 
Det må i tillegg være et tykt matjordlag på toppen. Innspillshaver forutsetter at videre 
planlegging gjøres i tett dialog med grunneier. Bane NOR må også ivareta 
forurensningslovens § 23 for å håndtere det ekstra vannet som blir tilført Brenneribekken. Det 
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må også stilles som vilkår at Bane NOR skal ha ansvar for sikring mot skade på 
eiendommene bekken går gjennom. Bane NOR må også ta ansvar for forurensning som 
måtte oppstå som følge av deponering av masser. Dersom krav blir innfridd, må deponiet 
stilles til disposisjon for meg og klart til dyrking så raskt som mulig etter at anlegget er 
ferdigstilt.  
Tas til etterretning. Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

d) Landbrukskryssing ved Kausvol: Det er viktig at krysningen blir utformet slik at den gir reell 
tilgang til innspillshavers jorder vest for jernbanen.  
Tas til etterretning. 

e) Tilgang på jordvegen i anleggsfasen: Det må legges en plan for dette, slik at det er mulig å 
tilpasse driften. Innspillshaver trenger å få levert varer gjennom Fokholgutua gjennom hele 
anleggsfasen.  
Tas til etterretning, dette vil også være en del av grunnervervet. 

f) Anleggsperioden: Det må settes strenge krav til anleggsgjennomføringen, og gis tidlig 
informasjon om utfordrende perioder. Det må også stilles krav om tidlige analyser av 
konsekvenser og settes i verk midlertidige skjermingstiltak.  
Tas til etterretning, dette er sikret gjennom bestemmelsene og følges opp i anleggsperioden.  

g) Brenneribekken: Konsekvensen av at det etableres flomveger over dyrket mark er ikke 
tilstrekkelig belyst i planforslaget. Det er viktig at Brenneribekken blir håndtert på en god måte 
og at landbruksdreneringen og omkringliggende arealer nedstrøms ikke blir skadelidende. 
Berørte grunneiere bør kompenseres etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 
Tas til etterretning. I området ligger spor i hovedsak på oppfylling og det er generelt tenkt at 
alle eksisterende vannveier, stikkrenner og jordbruksdrenering videreføres i sine opprinnelig 
løp gjennom planlagt tiltak. Dette vil i utgangspunktet ikke medføre endringer i vannmengde/ 
vannføring, men alle nye tiltak for vannveier og drenering vil være oppdimensjonert til å takle 
en 200 års flomhendelse med en klimafaktor på 20%. 

h) Drenering: Det bør settes som forutsetning i reguleringsplanen at Bane NOR må sørge for at 
landbruksdreneringen blir ivaretatt i god dialog med grunneier.  
Tas til følge, er tatt inn i bestemmelsene. 

i) Avkjørsel: Ny avkjørsel til innspillshavers eiendom må dimensjoneres for modulvogntog.  
Tas til følge 

j) Andre anleggseiere på innspillshavers eiendom: Overvannsanlegg og høyspentledning 
bør legges om til samme trasé som jernbanen.  
Tas til etterretning. 

k) Andre forhold: Eksisterende jernbanetrasé og krattskog mellom Næsten og fv. 222/fv. 1862 
må tilbakeføres til dyrkbart jordbruksland og tillegges innspillshavers eiendom. Planering og 
utfylling av dyrket mark må gjøres for å bedre dyrkingsforholdene.  
Tas til etterretning, de områdene som ikke benyttes til nytt kryssområde er i 
kompensasjonsplanen lagt opp til at skal tilbakeføres til jordbruk.  

l) Det må settes av et fond hos Bane NOR til rådighet for grunneierne for å utbedre problemer 
som kan oppstå.  
Tas ikke til følge. Det er ikke planer om å sette av erstatningsfond. For skade i anleggsområde 
er grunneiers interesser ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder skade på 
drenering av dyrket mark utenfor anleggsområdet er behovet for tilstrekkelig funksjonen i 
reguleringsbestemmelsene. Bestemmelsene angir Bane NOR sitt ansvar. 

 

20. André Hundal, 17.11.2019, jnr. 161.  
Innspillet gjelder ønske om innløsning av Emil Nordbys veg 3, gnr/bnr 9/116.  

Innspillshaver er del av familie på tre som mener de er satt i en urimelig situasjon. Det er satt 
begrensninger på eiendommen i anleggsperioden, og dette i tillegg til framtidig utbygd jernbane, 
mener innspillshaver vil gjøre et evt. salg tidkrevende og gi et større verditap på boligen.  
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Tas til etterretning, og for å gjøre situasjonen noe bedre for eiendommen i permanent situasjon er 
formålsgrensa for annen veggrunn revidert plankartet og lagt i eiendomsgrensa, men unntak av en 
liten flik av sørvestre hjørne. Anleggsgrensa opprettholdes som tidligere for å kunne tilpasse ny veg til 
eiendommen. Deler av eiendommen ligger også innenfor restriksjonssonen rundt kulvert, men det er 
her ikke tenkt tiltak i anleggsperioden. Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.1.3 gir bestemmelser som 
angir begrensningene i denne sonen.  

 

21. Sissel og Jana Winderen, 17.11.2019, jnr. 158 og 160.  
Innspillshavere ønsker at det bygges kulvert gjennom hele Ottestad og stiller spørsmål ved støy, støv 
og lysforurensning. Innspillshavere bor på Gyrud, gnr/bnr 9/1 og 61.  

Innspillshavere viser til arkitekt Øystein Waags innspill vedrørende dette, og hans utredning om 
lønnsomhet ved kulvert hele veien. Det stilles spørsmål ved at NIBIO har utredet vern av matjord i 
Vestfold for Bane NOR og at dette ikke er gjort her.  

Tas ikke til følge. Viser til kommentar på Øysteins Waag innspill i pkt. 44 under. Det vises til at 
prosjektet har hatt et eget pilotprosjekt for kompensasjon landbruk.  

De etterlyser faktisk beskrivelse av støy- og vibrasjonstiltak. De er også bekymret for kvaliteten av 
jorda ved bygging av grøft og endring av vannløp. De mener også det er usikkerhet rundt støv fra 
jernbanespor, og at en kulvert ville filtrere bort støvet. Lysforurensning er ikke kommentert.  

Tas til følge. For støy- og vibrasjonstiltak vises det til reguleringsplanbeskrivelsen. For eiendommen til 
innspillshaver vil hele eiendommen ha støy under anbefalt grenseverdi for støy og avstanden til spor 
er for stor til at den vil overstige grenseverdier i gjeldende regler for vibrasjon og strukturstøy fra 
togpasseringer. Grenseverdier er også siket i bestemmelsene. Støv fra jernbanespor er ikke en 
konsekvens. Lysforurensning er ikke relevant i området siden banen ligger i en dyp skjæring og det 
ikke er tenkt belysning av banen. 

De mener også matjord må legges tilbake etter hvert som områder blir ferdige, og at det ikke må 
brukes tunge redskaper som kan ødelegge matjorda.  

Tas til etterretning. Dette håndteres i grunnervervet og bestemmelsene ivaretar istandsetting av dyrka 
mark.  

 

22. Anders Strand Vestjordet, 17.11.2019, jnr. 159.  
Innspillshaver bor i Jernbanegata 109, gnr/bnr 98/5.  

Innspillet gjelder sikring av atkomstveg til Jernbanegata 101-117, som også tjener som landbruksveg 
for eiendommene gnr/bnr 98/5 (106/12 og 107/28), 98/14 og 106/8. Innspillshaver understreker 
viktigheten av vegen. 

Tas til følge, adkomst er sikret i planforslaget. 

Videre vektlegger innspillshaver ivaretakelse av landskapsbildet og dyrket mark. Trafikksikre 
krysninger blir også fremhevet, og innspillshaver foreslår rekkefølgebestemmelser for å sikre 
krysningspunkt i anleggsfasen.  

Innspillshaver påpeker at dagens trasé for Jernbanegata ved gnr/bnr 97/54 vil bli senket, og at dette 
bør bli prioritert slik at konsekvensene for innbyggerne ikke blir store.  Vestjordet understreker også 
viktigheten av gjennomføring av g/s-veg eller fortau langs Jernbanegata. Det forventes også at Stange 
skole ikke glemmes i debatten rundt støyskjerming av skoler.  

Tas til orientering og Bane NOR vurderer dette til å være kommunens anliggende. 

Stange skole er med støyberegningene. 
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23. Ellen Kielland, ukjent dato, jnr. 157.  
Innspillet omhandler eiendom langs Sandvikavegen, gnr/bnr 7/141.  

Innspillshaver ønsker at hele eiendommen blir løst inn dersom deler av eiendommen blir berørt. 
Innspillshaver bor i Tønsberg og ønsker skriftlig informasjon om det som kan berøre hennes tomt.  

Reguleringsplanen angir hvilke arealer som det er nødvendig for Bane NOR å kjøpe permanent og 
leie midlertidig i anleggsperioden. Spørsmålet om Bane NOR kjøper hele eiendommen, vil kunne tas 
opp under grunnervervet. Innspillet tas derfor til etterretning og vil bli vurdert nærmere. 

 

24. Kjell-Arne Andreassen, 14.11.2019, jnr. 156.  
Innspillet gjelder Musli, gnr/bnr 32/1 i Stange.  

Det vises til innspill sendt inn ved arbeid med kommunedelplan, og punktene gjentas med 
kommentarer:  

1. Ubrukt trase skal fjernes, og tilbakeføres til jordbruksareal. Eventuell forurensning fjernes, og 
ferdig areal dokumenteres forurensningsfri før overtakelse av grunneier. 
Tas til følge. Forurensede masser i eksisterende bane er omtalt i miljøoppfølgingsplanen og vil 
bli håndtert i tråd med den. 

2. Innspillshaver mener det er positivt at ny trase følger dagen trase. 
Tas til orientering. 

3. Eksisterende stikkrenner erstattes, med kommer på hver side av traseen. Disse legges dypt 
nok for fremtidig behov. Merk. Det må legge dreneringsgrøft fra disse kummene og ut i 
bekken. 
Tas til etterretning og detaljeres i forbindelse med detaljprosjekteringen. 

4. Det etableres midlertidig anlegg for drenering, kloakk, og vanningsanlegg både internt for 
Musli og hovedledning for Ottestad Vatningslag. Ved skade (f.eks. bruddskader eller tiltetting) 
under bane eller veg langs banen er Bane Nors ansvar for all fremtid. Det er et krav at dette 
blir tinglyst slik at dagens eier og fremtidige eiere av Musli og Ottestad Vatningslag ikke kan 
stilles til ansvar for framtidig skader under traseen.  
Tas til etterretning. Det vil bli lagt varerør under nytt spor for å enkelt kunne bytte rør ved 
fremtidige behov.  

5. Ny grøfting av alle områder som blir berørt Hverven anleggsarbeid. 
Tas til følge. Drenering og istandsetting av anleggsområder er ivaretatt i bestemmelser. 

6. Eiendommen er floghavrefri. Renkant mot Hverven floghavrebefengt, og jord må ikke dras 
med inn på Musli. 
Tas til følge, dette er ivaretatt i bestemmelsene, gjennom miljøoppfølgingsplanen, samt 
forskrift om floghavre. 

7. Det kreves i størst mulig grad makeskifte av dyrket mark til erstatning for avgitt grunn.  
Tas til etterretning, dette kan være tema i grunnervervet. 

8. Overflødig matjord fjernes ikke fra eiendommen, men ut der grunneier anviser område. 
Tas til etterretning, se felles kommentar pkt C.2. 

 

25. Roy og Anine Wollebæk, ukjent dato, jnr. 154.  
Innspillet gjelder Skjerden gård, gnr/bnr 51/1. 

a) Ny adkomstveg mellom Skjerden Østre og Skjerden Vestre: Det må stilles krav om at denne 
bygges i samme standard som eksisterende adkomstvei.  
Tas til følge. Adkomstvegen vil bli bygd i tråd med vegnormal fra Statens vegvesen. 

b) Det bør stilles krav om at massedeponiet må systemgrøftes 3-5 år etter etablering.  
Tas til etterretning, nødvendig drenering av området er sikret i bestemmelsene. 

c) Det vises til pkt. 3.3 i forslag til reguleringsplan. Innspillshaver mener dyrkbare masser i 
deponiområde må kreves lagt til side og senere brukes som topplag. Videre også at NIBIO må 
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være med i arbeidet med opparbeiding av deponiområdet, og at deres tilrådning må være 
bindende for Bane NOR. Det vises til at banestrekningen er ment å være pilotprosjekt for vern 
av jordbruksområder. 
Tas til etterretning. Bestemmelsene ivaretar dette bl.a. gjennom krav til massehåndteringsplan 
som vil beskrive hvordan dette gjøres.  

d) Det må kreves at Bane NOR tar ansvar for den forurensning som måtte oppstå som følge av 
deponering av masser.  
Tas til følge ved at det ikke skal legges masse på deponiet som har høyere verdier av naturlig 
forurensning enn de massene som allerede er i området. Miljøoppfølgingsplanen setter krav til 
overvåkningsprogram for å følge opp forurensning i anleggsfasen. Dette tema vil også bli 
omfattet av utslippssøknaden etter forurensningsloven.    

e) Innspillshaver ønsker et skråningsutslag på 1:8 til jernbanen og at dette må presiseres i 
bestemmelsene.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 

f) Låve/fjøs ligger i støysone. Støyskjerming og støvskjerming for grasbeite må hensyntas. De 
ber om at det redegjøres for hvordan støvproblematikk knyttet til tørking av korn vil ivaretas i 
anleggsperioden.  
Støyskjerming for husdyr tas ikke til følge. Det er ikke eget regelverk for støyskjerming av 
grasbeite eller låver i Norge. I Norge er det bare gjennomført studier av husdyr i forbindelse 
med kampflybasen på Ørlandet. Der var det snakk om mye høyere støynivåer enn for 
togtrafikk og det ble påvist at noen husdyr reagerte på dette, men at de relativt raskt fortsatte 
normal atferd. I forskrift om hold av storfe og forskrift om velferd for småfe er det satt grense 
om varig støy over 65 dB i dyrerommet (låven). Varig støy i låven vil ligge langt under dette.  
Støvproblematikk tas til etterretning og vil bli vurdert i anleggsperioden. 

g) Det er opparbeidede jorder på begge sider av jernbanen og dreneringen må ivaretas.  
Tas til følge. Se felles kommentar i pkt. C.2. 

h) Deler av jorder blir inneklemt mellom ny og gammel jernbanetrasé. Disse vil være 
utilgjengelige i anleggsperioden og må håndteres slik at jorda vil være like produktiv når 
tiltaket er ferdigstilt.  
Tas til etterretning. Dette vil være tema i grunnervervet og er også ivaretatt i bestemmelsene. 

i) Veirett til eiendommen Titerud må opprettholdes.  
Tas til følge, veirett er ivaretatt i planforslaget. 

j) Uttalelse fra grunneierlaget støttes. 
Tas til orientering. 

 

26. Eiliv Austlid, 15.11.2019, jnr. 152.  
Innspillet gjelder Hosmestad, gnr/bnr 52/1.  

a) Adkomst og vegløsninger:  
Innspillshaver mener ny adkomstveg foreslått over vedkommendes eiendom tas unødvendig 
mye dyrket mark, og krever at skråningsutslag 1:8 blir brukt. Det bes om at eiendomsgrensen 
mellom Dangelbu og Hosmestad fjernes og terrengtilpasses mot ny tilførselsveg. På vestsiden 
ønsker innspillshaver at vegen fjernes slik at stykkene til begge eiendommene er 
sammenhengende.  
Tas delvis til følge, ved at vegen mot Dangelbu legges nærmere jernbanen.  
1:8 skråninger tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 

b) Terrengtilpasning og bruk av jord:  
Innspillshaver har fått godkjent 9 områder for planering og oppfylling. Innspillshaver ønsker å 
dra nytte av masseoverskudd i prosjektet, og ønsker et tett og godt samarbeid med Bane 
NOR.  
Tas til orientering. 

c) Krysningspunkt:  
Det må legges vekt på at høyden utlignes i lengderetning. Ny jernbane vil krysse to uttrekker 
som må erstattes. Den vil også krysse høyspentledning som går til gården vatningsanlegg, og 
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det forutsettes at dette holdes ved like i anleggsperioden slik at gården har nødvendig 
vannforsyning. Vatningsanlegg på gården må fornyes, og det må forutsettes at dette skal 
være klargjort til anleggsarbeidene starter. Innspillshaver vil ha 2 trekkerør på 300 mm i ny 
jernbane med 1 meters avstand og 2 trekkerør på 300 mm gjennom Karl Johan mot Skjerden 
vestre/Olav Austlid.  
Tas til etterretning. Vanningsanlegg er ivaretatt i bestemmelsene. Se felles kommentar i pkt. 
C.2. Detaljer rundt rekkefølge og trekkerør blir tema i grunnervervet.  
Innspillshaver påpeker at skiløpere og gående må også hensyntas i krysningspunktet. Det 
påpekes og at det er viktig at Karl Johan består/bygges ny helt til Ottestad stasjon, og i 
forlengelse på adkomstveg til Dangelbu/Sameien.  
Tas ikke til følge, Karl Johan vil ikke bli forlenget etter en totalvurdering etter flere forhold.  

d) Hensyn til omgivelsene:  
Kjøring utenfor anleggsområdet skal ikke forekomme, og bør tas inn i planbestemmelsene 
eller som krav Bane NOR sørger for at entreprenøren holder. Innspillshaver er bekymret for at 
vibrasjoner kan påvirke kunstig vatningsdam på eiendommen negativt. Dette må redegjøres 
nærmere for.  
Tas til etterretning. Entreprenør vil ikke ha tilgang til å kjøre utenfor offentlige veger eller 
utenfor anleggsbeltet (uten avtale). Naboloven gjelder dersom anlegget fører til skade.  
Det vil bli utført undersøkelser av bygningsstrukturer i forkant av anleggsstart innenfor et 
område for å sikre at ikke nærliggende konstruksjoner får skader som en følge av anlegget. 
 
 

27. Halvor Kielland- Gyrud og Cathrine Kielland, ukjent dato, jnr. 149.  
Innspillet gjelder Tokstad, gnr/bnr 7/1 og 9/59.  

a) Flomveger:  
1. Traséen for flomveg #3.3 må flyttes ved tunet på Tokstad. Flomvegen er i sin helhet lagt 

gjennom hagen, som er opparbeidet og representerer et parkområde som er en sentral 
del av gårdsanlegget. Hagens verdi som rekreasjonsområde antas å kunne bli større. I 
tillegg er ikke hovedhuset drenert. Muligheten for å legge flomvegen utenom hagen og 
område #1.54 på planen må utredes. Alternativt kan den legges i rør under hagen, og da 
må Bane NOR stå for kostnaden knyttet til utredning av dette.  
Tas til følge ved at flomvegen er endret og nå ligger i et smalere belte ned mot 
jernbanetraseen. 

2. Konsekvensene av flomveg på dyrket mark må utredes bedre. Det etterlyses mer detaljer 
rundt hvor flomvegen skal legges, hvordan den skal opparbeides og konsekvensene for 
landbruksdrift. Det må foreligge en klar avtale om ansvarsfordelingen for flomvegen.  
Tas til følge, se felles kommentar i pkt. C.4. 

b) Sporveksler/teknisk hus: Det bør utredes et alternativ med sporveksler/teknisk hus på 
vestsiden av traséen, for å skåne tunet på Tokstad og forenkle å legge flomvegen utenfor 
hagen.  
Tas ikke til følge. Flytting av teknisk hus er vurdert, men det er ikke gjennomførbart. 

c) Driftsveger: Forutsatt nåværende planforslags plassering av sporveksler/teknisk hus, bør det 
utredes alternativer for driftsveg til sporveksler/teknisk hus og HIAS pumpehus (o_BVA5).  
Tas ikke til følge, både teknisk hus og Hias sitt pumpehus må ha adkomstveg. 

d) Støy fra trasé: Usikkerhet med tanke på støy rundt hovedhus. Innspillshaver ber om at det 
blir gjort grundigere undersøkelser i form av innendørs støyvurdering som tar hensyn til husets 
alder og konstruksjon, for å avgjøre om huset likevel bør ha støytiltak. Det må også gjøres en 
beregning for sumstøy. Støy i hageanlegget fra traséen må også hensyntas.  
Tas til følge, støy og også sumstøy er ivaretatt i bestemmelser. Etter at reguleringsplanen er 
vedtatt vil det bli gjort nærmere vurderinger og befaringer for å finne løsninger for hver enkelt 
eiendom/bolig. 
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e) Anleggsperiode: Det etterlyses en fremdriftsplan for ulike tiltak under anleggsperioden for 
midlertidige ulemper og støy. Det bes også om informasjon rundt erstatning for ulemper i 
anleggsperioden.  
Tas til etterretning. Prosessen rundt nærmere planlegging av anleggsfasen settes i gang når 
planen er vedtatt og en vet når oppstart av anlegget er. Erstatning blir en del av 
grunnervervet. 

f) Kulvert: Løsning med lang kulvert jfr. rådmannens forslag, bør velges. 
Tas delvis til følge, kulverten forlenges til 200 meter. Se felles kommentar i pkt. C.3. 

g) Sandvikavegen: Løsning med Sandvikavegen under dobbeltsporet må velges.  
Tas til følge. 

h) Skjæringer: Skjæringer langs traséen må begrense beslaget av dyrket mark. Støttemur og 
1:8 skjæring må i størst mulig grad benyttes. Det bør også legges fram arealregnskap for ulike 
skjæringsalternativer.  
Tas ikke til følge. Se felles kommentar i pkt. C.1, notat med arealregnskap er utarbeidet. 

i) Annet: Det bør fremlegges en uttømmende liste over områdene som må 
eksproprieres/overtas av Bane NOR i forbindelse med traséen.  
Tas til følge. Dette vil bli fremstilt i W-tegninger som benyttes i forbindelse med grunnervervet. 

 

28. Karoline Finstad Vold/Røhne nedre, ukjent dato, jnr. 148.  
Innspillet gjelder Røhne Nedre, gnr/bnr 112/5.  
 

a) Ny trase for jernbanen: Innspillshaver legger til grunn at eksisterende trasé tilbakeføres til 
dyrket mark.  
Tas til følge, dette er ivaretatt i planforslaget. 

b) Ny trase for bru og omlegging av Tallbergrovegen: Overgang/ny bru for Tallbergrovegen 
må utformes slik at det blir god adkomst og dimensjonert for minimum totalvekt på 72 tonn for 
store kjøretøy inkl. skurtrøsker og tømmerbil.  
Tas til følge. Vegkryssingen er dimensjonert i henhold til Statens vegvesens vegnormaler og 
med min. 10 tonns aksellast.   

c) Makeskifte: Røhne nedre mister dyrka mark på østsida av dagens jernbanetrase i forbindelse 
med omlegging av jernbane og omlegging av Tallbergrovegen. Det foreslås makeskifte 
mellom Asplund og Røhne nedre i denne sammenheng.  
Tas til etterretning, det vil være tema i grunnervervet. 

d) Matjord: Innspillshaver ønsker at all matjord fra dyrka mark på østsida blir tilført eiendommen 
på vestsida der de mener det er behov for det.  
Tas til etterretning, se felles kommentar i pkt. C.2. 

e) Drenering: All avrenning og drenering fra eiendommen som i dag drenerer gjennom 
jernbanen må tas hånd om med godt dimensjonerte stikkrenner og inspeksjonskummer på 
hver side av banen. Videre drenering og sikring av god vannstrømming i åpen bekk ut i 
Våletjernet er viktig for å sikre at vann ikke stuver opp noe sted. Dette gjelder også under 
anleggsperioden.  
Tas til følge. Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

f) Uttørking: Innspillshaver er opptatt av hvilke konsekvenser senking av grunnvannstanden 
ved så dyp skjæring vil få forbi deres eiendom. Det forutsettes at jernbanens drenerende 
effekt blir vurdert med avbøtende tiltak.  
Tas til følge. Reguleringsbestemmelsene sikrer at grunnvannsnivået overvåkes og det settes 
inn avbøtende tiltak dersom endringen gir negative konsekvenser for eiendommer og 
infrastruktur. Dette følges også opp i miljøoppfølgingsplanen. 

g) Dyp skjæring: Den dype skjæringa bør bli så smal som mulig, med evt støttemur, slik at tap 
av dyrket mark blir minst mulig og at det kan dyrkes så nær ny trase som mulig.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 
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29. Hanne og Olav Vold, 17.11.2019, jnr. 147.  
Innspillet gjelder Gaustad, bnr/bnr 18/1 og 19/1.  

a) Jernbanetraséen vil påføre innspillshaverne et betydelig tap og gi eiendommen redusert 
jordbruksmessig verdi. Det forventes at det gjennomføres avbøtende tiltak som reduserer 
skaden mest mulig. Det forventes at kommunen stiller strenge krav til tiltak for vern av 
jordbruksarealer, ettersom strekningen skal være pilotprosjekt for dette temaet.  
Tas til orientering. 

b) Innspillshaver ber om arealregnskap for gnr/bnr 18/1 og 19/1, og at nok bør gjøres for alle 
landbrukseiendommene. Denne informasjonen må foreligge før reguleringsplanen vedtas for 
alle eiendommene.  
Tas til følge. Arealregnskap for tiltaket framkommer av planbeskrivelsen. For den enkelte 
eiendom vil W-tegning vise eksakt areal som Bane NOR skal kjøpe eller bruke midlertidig i 
anleggsperioden. Vedtatt reguleringsplan danner grunnlag for W-tegning. 

c) Denne er i reguleringsplanen omtalt som bruløsning på Jemli, men ifølge innspillshaver ligger 
den i helhet på Gaustad gård. Arealet er registrert som skog, men innspillshaver mener det er 
innmarksbeite. Den tegnede brua legger beslag på unødvendig mye skog, og det bes om at 
Bane NOR planlegger brua på nytt, slik at tap av dyrket mark reduseres mest mulig.  
Tas til følge. Krysningspunktet er flyttet sørover til eiendomsgrensa mellom Gaustad og Jemli. 

d) Det forutsettes at kryssing for Ottestadstien over jernbanesporet ivaretas.  
Tas til følge i planforslaget, kryssing for Ottestadstien er ivaretatt i samme krysningspunkt som 
landbruks- og viltkryssing.  

e) Innspillshaver krever at det planlegges skråningsutslag på 1:8 kombinert med støttemur der 
det er behov for dette, for å unngå beslag av dyrket mark.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 

f) Innspillshaver krever forsikring om at grunnvannstand minimum blir på dagens nivå, og mener 
hensynet og konsekvensene for grunnvannstand må redegjøres nærmere.  
Tas til etterretning. Reguleringsbestemmelsene sikrer at grunnvannsnivået overvåkes og det 
settes inn avbøtende tiltak dersom endringen gir negative konsekvenser for eiendommer og 
infrastruktur. Dette følges også opp i miljøoppfølgingsplanen. 

g) Vannføring i Brenneribekken må ivaretas og det må redegjøres for hvilke konsekvenser 
anlegget vil ha for vannføringen i bekken. Det stilles spørsmål ved om NVE har vurdert behov 
for eventuelle tillatelser til tiltak som kan ha konsekvenser for bekken.  
Tas til følge. Her ligger sporet i delvis skjæring og til dels i terrengnivå. Det er i hovedsak også 
her tenkt at alle eksisterende vannveier, stikkrenner og jordbruksdrenering videreføres i sine 
opprinnelig løp gjennom planlagt tiltak. Dette vil i utgangspunktet ikke medføre endringer i 
vannmengde/ vannføring. Men alle nye tiltak for vannveier og drenering vil være 
oppdimensjonert til å takle en 200 års flomhendelse med en klimafaktor på 20 %. 
Reguleringsbestemmelsene har bestemmelser som sikrer at dette er ivaretatt. NVE har gitt 
uttalelse til planforslaget.  

h) Bane NOR må utarbeide en plan for hvordan nytt vatningsanlegg og driftsveger skal 
planlegges. Dette må omtales og legges føringer for i planen.  
Tas til følge, dette er ivaretatt i bestemmelsene og nærmere detaljprosjektering vil bli utført før 
bygging. 

i) Innspillshaver er avhengig av spredeareal for husdyrgjødsel og benytter slangesprederanlegg 
for gjødselhåndtering. Jernbanetraseen vil dele eiendommen i to, og Bane NOR må utrede en 
løsning for hvordan håndtering av husdyrgjødsel skal gjennomføres i anleggsfasen og etter 
ferdigstilling.  
Tas til etterretning, avtales i forbindelse med grunnerverv. 

j) Drenering må kartlegges og tilbakeføres etter anleggsperioden og Bane NOR må lage en plan 
for drenering i anleggsperioden. Krav må tas inn i reguleringsplanen.  
Tas til følge. Se felles kommentar pkt. C.2. 

k) Det forutsettes at gammel trasé og eventuell forurenset grunn fjernes og tilbakeføres til 
landbruk.  
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Tas til følge. Gammel trase er forutsatt tilbakeført til landbruk og forurensede masser i 
eksisterende bane er omtalt i miljøoppfølgingsplanen og vil bli håndtert i tråd med den. 

l) Innspillshaver frykter redusert mulighet for grønnsaksproduksjon og kraftfôrproduksjon i 
anleggsperioden på grunn av støv og redusert dyrkningsareal. De forutsetter at det blir gitt 
mulighet til makeskiftearealer som erstatning. De er også bekymret for om støy under 
anleggsperioden kan påvirke dyrene. Det må redegjøres for hvordan Bane NOR vil hensynta 
slike forhold.  
Tas til etterretning. Ulemper i anleggsperioden og makeskifte vil være tema i grunnervervet. 
Støy er ivaretatt i bestemmelsene. Det er ikke eget regelverk for støyskjerming av grasbeite 
eller låver i Norge. I Norge er det bare gjennomført studier av husdyr i forbindelse med 
kampflybasen på Ørlandet. Der var det snakk om mye høyere støynivåer enn for togtrafikk og 
det ble påvist at noen husdyr reagerte på dette, men at de relativt raskt fortsatte normal atferd. 
I forskrift om hold av storfe og forskrift om velferd for småfe er det satt grense om varig støy 
over 65 dB i dyrerommet (låven). Varig støy i låven vil ligge langt under dette. 

m) De forutsetter at de får beholde egen matjord på egen eiendom.  
Tas til etterretning, se felles kommentar i pkt. C.2. 

n) Innspillshaver kan tilby deponi fra jord- og stenmasser fra anleggsperioden etter nærmere 
avtale.  
Tas til etterretning. 
 

30. Elisa Granly, Pål Tvete og Inger Johanne Nordengen, 14.11.2019, jnr. 141.  
Innspillet gjelder løsning for kulvert ved Steinerskolen. 

Kulverten foreslått av Bane NOR vil medføre en støybelastning som ikke kan aksepteres. 
Innspillshaverne støtter Rådmannens alternative forslag og ber Bane NOR bygge en 300 meter lang 
kulvert.  

Tas ikke til følge. Støyberegninger viser at støy holdes innenfor gjeldende grenseverdier. Se felles 
kommentar pkt. C.3. 

 

31. Sven Anker Hognestad, 15.11.2019, jnr. 140.  
Innspillet gjelder Kongsvegen 69, gnr/bnr 95/104.  

Innspillshaver viser til teknisk anlegg planlagt på hans eiendom, og har markert et område han heller 
mener det tekniske anlegget bør etableres. Alternativt å flytte anlegget ca. 25 meter og bare innløse 
én eiendom.  

Tas ikke til følge. Flytting av det tekniske huset er vurdert, men det er ikke mulig å flytte det lenger 
nordover på grunn av avstand mellom radiomaster som her har en kritisk avstand. Flytting på andre 
siden av sporet er også vurdert, men her er det utfordringer i forhold til avstand til fylkesvegen og 
adkomstløsninger.  

 

32. Helene Sørlie, 03.12.2019, jnr. 188.  
Innspillet gjelder innløsning av Falck-Ytters veg 103 (Navneberget 103 inntil 1. november), gnr/bnr 
100/24.  

Innspillshaver ber om at boligen hennes blir innløst av Bane NOR og peker på ulike årsaker til dette. 
Flere av naboene til innspillshaver har blitt innløst i løpet av prosessen. Det vises til kontakt med Bane 
NOR, og at representanter derfra har stilt seg uforstående til at det aktuelle huset ikke skal innløses. 
Det vises også til at det er lagt opp til veksling til 3 spor rett ved innspillshavers hus. Innspillshaver 
viser til at eventuelt behov for støyskjerming og tiltak vil være kostbart. Hun oppfatter at hun er «låst» 
til eiendommen. Innspillshaver har en opplevelse av å bli henvist videre fra en person til en annen og 
håper rette vedkommende kan ta ansvar for å hjelpe henne.  
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Tas ikke til følge. Eiendommen har ikke slik beliggenhet at Bane NOR har anledning til å løse inn 
eiendommen. Eiendommen er ikke direkte berørt og ligger utenfor planområdet. Det er planlagt 
støyvoll langs banen og eiendommen skal vurderes nærmere for støytiltak.  

 

33. Tom Sagbakken, ukjent dato, jnr. 138.  
Innspillet gjelder Våleødegården, gnr/bnr 101/1.  

Det vises til tidligere innspill, og understrekes at det forventes at de merknader som tidligere er kvittert 
ut fortsatt gjelder og hensyntas.  

a) Grytbekken: Det presiseres at Grytbekken ikke må tilføres mer vann som følge av tiltaket enn 
det som er tilfelle i dag, da dette kan føre til økt problematikk med flom i Våletjernet.  
Tas til etterretning. Her ligger sporet i delvis skjæring og til dels i terrengnivå. Det er i 
hovedsak også her tenkt at alle eksisterende vannveier, stikkrenner og jordbruksdrenering 
videreføres i sine opprinnelig løp gjennom planlagt tiltak. Dette vil i utgangspunktet ikke 
medføre endringer i vannmengde/ vannføring. Men alle nye tiltak for vannveier og drenering 
vil være oppdimensjonert til å takle en 200 års flomhendelse med en klimafaktor på 20 %. 
Reguleringsbestemmelsene har bestemmelser som sikrer at det ikke skal bli økt 
flomproblematikk som en følge av tiltaket.  

b) Matjord: Matjord som fjernes midlertidig, tilbakeføres og den som berøres av permanent 
beslag ønskes benyttet på eiendommen til bedret arrondering.  
Tas til etterretning. Se felles kommentar i pkt. C.2. 

c) Bruforbindelse til fv. 234 Jernbanegata: Tidligere merknad strykes, den løsningen som nå 
ligger inne i nåværende plan virker å være en god løsning.  
Tas til orientering. 

d) Varerør for fremtidig tilknytning til kommunalt VA-nett: Det bes om at Stange kommune 
v/kommunalteknikk følger opp at den tekniske løsningen gir den nødvendige fleksibilitet i 
forhold til framtidig tilknytning av husstandene øst for jernbanen.  
Tas til orientering. 

e) Gang- og sykkelveg langs Jernbanegata: Innspillshaver oppfatter at g/s-veg langs 
Jernbanegata kun er avsatt som areal, uten videre planer om etablering. Innspillshaver mener 
det bør settes rekkefølgekrav for etablering av g/s-veg.  
Tas til orientering, Bane NOR anser dette som kommunes anliggende.  
 

34. Oddmund Lauvdal, 15.11.2019, jnr. 137.  
Innspillet gjelder Grøtholm, gnr/bnr 103/1.  

Innspillshaver presiserer at kommunen må stille seg positiv til oppføring av nye hus der kårboliger 
saneres for framføring av dobbeltspor. Innspillshaver bor i kårbolig på gnr/bnr 103/1 og det forutsettes 
at kommunen stiller seg velvillig når det søkes om oppsetting av ny kårbolig.  

Tas til orientering av Bane NOR. 

 

35. Ole Gjestvang, 15.11.2019, jnr. 134.  
Innspillet gjelder Hverven, gnr/bnr 31/1.   

Innspillshaver viser til tidligere innsendte uttalelser og trekker frem sentrale krav:  

a) Egen matjord skal brukes på egen eiendom.  
Tas til etterretning. Se også felles kommentaret i pkt. C.2. 

b) Andre masser brukes til oppfylling.  
Tas til etterretning, og vurderes konkret senere. 

c) Terrenget må utformes med skråningsutslag ikke brattere enn 1:8.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 
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d) Jordet på vestsiden av det nye sporet må utformes så det er en fullverdig erstatning for det 
som blir borte på oversiden. Herunder senkning av vannstanden i Åa og nødvendig nygrøfting.  
Tas ikke til følge, da dette jordet ligger utenfor planområdet. 

e) Vegen Karl Johan blir ikke nyetablert. Innspillshaver mener deres interesse av å spare dette 
arealet må tillegges mye større vekt enn andres svært sporadiske bruk.  
Tas til orientering. 

f) Nødvendig ny grøfting på oversiden, da sporet skjærer gjennom flere grøftefelt.  
Tas til følge, dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

g) Ny 160 mm trykkrør fra eksisterende vatningsanlegg under det nye sporet.  
Tas til følge, vanningsanlegg er ivaretatt i bestemmelsene. 

h) Det som blir igjen av beitet i sør er foreslått dyrket opp. Det er en bratt skrent og en forsumpet 
bekkedal og vil kreve store masseforflytninger, samt legging av en bekk med stor vannføring i 
rør. Om dette er en faglig fornuftig prioritering er diskutabelt. Massene kan ha større verdi til 
heving av terrenget andre steder på eiendommen.  
Dette medfører ikke riktighet. Bane NOR har ikke foreslått oppdyrking i dette området, jf. plan 
for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for tap av jordbruksareal. 

i) Innspillshaver påpeker at han ikke har blitt oppsøkt under utarbeidelsen av forslaget til 
reguleringsplan, noe han hadde etterspurt. Befaring i marken ville gjort de riktige løsningene 
på terrengutformingen åpenbare. 
Tas til orientering. 
 

36. Olav Austlid, 11.11.2019, jnr. 131.   
Innspillet gjelder Vestre Skjerden, gnr/bnr 50/1. 

Innspillshaver mener at dersom Brenneribekken og Nordvibekken skal belastes med mer vann, må 
Brenneribekken over hans eiendom rettes ut og legges i rør. Innspillshaver rensker i dag bekken hvert 
år for å redusere oversvømmelse. Uønskede arter som kjempespringfrø vil også bli borte dersom 
bekken legges i rør. 

Tas ikke til følge ved at bekken ikke vil bli lagt i rør. Her ligger spor i hovedsak på oppfylling og det er 
generelt tenkt at alle eksisterende vannveier, stikkrenner og jordbruksdrenering videreføres i sine 
opprinnelig løp gjennom planlagt tiltak. Dette vil i utgangspunktet ikke medføre endringer i 
vannmengde/ vannføring. Men alle nye tiltak for vannveier og drenering vil være oppdimensjonert til å 
takle en 200 års flomhendelse med en klimafaktor på 20 %. Reguleringsbestemmelsene har 
bestemmelser som sikrer at dette er ivaretatt.  

 

37. Olav Austlid 2, 11.11.2019, jnr. 131.  
Innspillet gjelder Vestre Skjerden, gnr/bnr 50/1.  

a) Adkomstveg: der ny adkomstveg er foreslått i reguleringsplanen er det store høydeforskjeller. 
Dette innebærer at ny veg må bygges slik at den tilfredsstiller de krav som stilles til standard 
for offentlig veg, i tillegg til at det må tas hensyn til trafikk av tyngre kjøretøy samtidig som 
gående bruker vegen daglig.  
Tas til følge, adkomstvegen vil bli bygd i tråd med vegnormal fra Statens vegvesen. 

b) Ved ny undergang: her må det legges ned et trekkerør ø300mm videre gjennom Karl Johan 
for fremtidige gjennomføringer.  
Tas til etterretning, sikring av varerør kan være tema i grunnervervet. 

c) Eksisterende bane: tilbakeføring av eksisterende bane til dyrket mark. Innspillshaver mener 
dette ikke er hensyntatt der hans eiendom grenser inntil eksisterende bane. Den skal fjernes.  
Tas til følge, området blir regulert til landbruk i reguleringsplanen. 
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38. Bror Atle Heimdal, 13.11.2019, jnr. 130.  
Innspillet gjelder gnr/bnr 31/7 og 31/11, nord for Ottestad stasjon.  

a) Innspillshaver ønsker svar på hva det betyr at gnr/bnr 31/7 og 31/11 er skravert lyst brunt, og 
at deler av eiendommene er skravert rødt med kode H320. Det stilles spørsmål ved hva 
kommunen og Bane NOR tenker å gjøre med dette.  
Tas til følge, svaret er som følgende: Arealene som er avsatt som SAA (skravert lyst brunt) på 
eiendommen er avsatt til anleggsområde og bruken av området for øvrig er detaljert i andre 
reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel. Det betyr at arealene midlertidig kan bli 
brukt i anleggsperioden, men at bruken etter at dobbeltsporet er bygget, blir som tidligere. Den 
røde skravuren merket med H320 er flomsone langs Brenneribekken for en 200-årsflom. 

b) Innspillshaver ber om at veg til gnr/bnr 31/7 og 31/11 og framtidig adkomst til åker på 32/1 blir 
lagt om på nedre og nordre del av 31/6 fra uthus og frem til høyre side av kloakk 
pumpestasjon på 31/34. Når denne veg er bygget kan rørfylling i Brenneribekken ved 
pumpestasjon fjernes.  
Tas ikke til følge, dette ligger utenfor det som er plangrensen og innebærer en større endring 
av vegen. 

c) Når utbygging av dobbeltsporet er ferdig, kan gammel sportrasé fjernes og veg til gnr/bnr 32/1 
bygges. Når dette er utført kan 2 stk rørfyllinger fjernes og dagens veg til gnr/bnr 31/7, 31/11 
og 32/1 tilbakeføres til landbruksforhold. Innspillshaver håper dette, med eventuelle inngrep 
på gnr/bnr 31/6, kan være mulig.  
Tas delvis til følge, men det er ikke lagt opp til inngrep på gnr/bnr 31/6. 

 

39. Pål V. Tvete og Elisa Granly, 13.11.2019, jnr. 177.  
Innspillet gjelder Gubberudvegen 90, gnr/bnr 14/2. Innspillshaverne ønsker å få innløst eiendommen. 

Eiendommen til innspillshavere blir sterkt berørt i anleggsperioden i forbindelse med senkning av 
Fjetrebekken. Innspillshavere ser på kartet at bygningene ikke skal bli berørt, men at resten av 
eiendommen kan benyttes til anleggsformål. De har ikke fått noen klar informasjon om hvordan 
permanent utforming av eiendommen blir. Innspillshaverne mener det vil bli en stor belastning å bo på 
eiendommen, og at de vil bli sterkt berørt, i anleggsperioden. Prosessen vil påvirke eiendommens 
økonomiske verdi i anleggsperioden, og det er derfor ikke aktuelt å selge før prosessen er ferdig. 
Innspillshaverne ber om å få innløst eiendommen så tidlig som mulig i prosessen, og å bli kontaktet så 
raskt som mulig.  

Tas ikke til følge. Store deler av eiendommen er berørt pga. at det skal foregå flere tiltak rundt 
eiendommen på både Gubberudvegen, Brenneribekken og i forbindelse med selve utbyggingen av 
nytt dobbeltspor, nærmere planlegging vil avklare hvordan anleggsarbeidene skal utføres. For 
anleggsgjennomføring gjelder regler for støy som Bane NOR og entreprenør må forholde seg til. 

Bane NOR har ikke anledning til å løse inn eiendommen. Kriteriene for innløsning av boliger er et at 
de må rives for å bygge jernbanen eller infrastruktur som bygges i forbindelse med 
jernbaneutbyggingen eller av andre årsaker ikke kan anses å være beboelig grunnet 
jernbaneutbyggingen. Detaljer rundt istandsettingen etter endt anleggsperiode avtales i forbindelse 
med grunnervervprosessen. 

 

40. Leif Mevik, 18.11.2019, jnr. 170. 
Innspillet omhandler Østby gård, 113/1, Jernbanegt. 328.  

a) Kryssing: Innspillshaver er fornøyd med at kryssing på egen eiendom nå ligger inne i planen. 
Tas til orientering. I endelig planforslag er kryssingen på Østby tatt ut, men løsningen for 
kryssing av nytt dobbeltspor for landbruksdriften skal allikevel være tilfredsstillende. 

b) Skråningsutslag: Innspillshaver ønsker skråningsutslag på sidene av sporet på 1:8 på egen 
eiendom, som samlet gir et bespart areal på 3,7 daa.  
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Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 
c) Anleggsveg langs sporet på vestsiden: Innspillshaver ønsker ikke at anleggsveg på 

vestsiden av tomten skal være permanent etter anleggsperioden, men at den skal tilbakeføres 
til dyrket mark. Dersom den allikevel skal være permanent, ønsker innspillshaver bruksrett til 
vegen, men at den lukkes med bom ved brua på Østby. 
Tas til etterretning. Det er planlagt en permanent driftsveg fra Sørli og nordover, noe innpå 
eiendommen. Bruksrett til vegen kan være tema i grunnervervet.  

d) Vann og grøftinger: Gjennom eiendommen går det store mengder vann og det ligger flere 
grøftinger. Innspillshaver ber om at dette blir tatt hensyn til.  
Tas til etterretning. 

e) Gjennomføring for vann og strøm: Grunnet driftsbehov må trekkrør for vann, strøm og evt 
spredning av husdyrgjødsel dimensjoneres stort nok. 
Tas til etterretning. 

f) Tilførselsveg til jordene: Grunnet store fyllinger blir dagens tilførselsveger til dyrka mark 
borte. Innspillshaver ber om at det legges nye tilførselsveger til dyrka mark både på øst- og 
vestsiden av sporet. Innspillshaver ber om at det blir lagt en ny dyre-kve som er stor nok i 
tilknytning til krysning for dagens dyrebiler.  
Tas til etterretning. Ny adkomst til jordene fra vegen over kulverten vil bli tilrettelagt. Dyre-kve 
vurderes i forbindelse med grunnervervet. 
 
 

41. Jens Nordstad Johansen m.fl, 14.11.2019, jnr. 178.  
Innspillet gjelder jernbaneanlegget over Nordstad gård, 15/1 i Stange.  

a) Innspillshaver ønsker støyvurdering av kårbolig nord for hovedbygningen, som ble etablert i 
2019.  
Tas til følge, kårboligen ligger nå inne på støykartene. Boligen er markert med rød prikk på 
støykartene, noe som betyr at den skal få en mer detaljert vurdering og befaring etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  

b) Innspillshaver er redd brua som Bane NOR har dimensjonert 5m bred og 43m lang blir for 
smal. I dag krysses jernbanen med en 6m bred undergang. Brua må derfor få større bredde, 
og ikke være for bratt å kjøre opp, og den må dimensjoneres for minimum 10 tonns aksellast. 
Den må også bygges samtidig med dobbeltsporet, slik muligheten for atkomst til jordene på 
andre siden av sporet opprettholdes.  
Tas ikke til følge. Ved dimensjonering av kryssingen er det lagt til grunn veiklasse 2 – Helårs 
landbruksbilvei – iht. normal for landbruksveier. Føringsbredden mellom kantdragene er 5m 
og dimensjonerende aksellast skal minimum være på 13 tonn.  

c) Innspillshaver mener følgende må løses før anleggsstart:  
- Dobbeltsporet skjærer av felles vanntilførsel for fire gårder. Gårdene må ha mulighet for 

vanning også i anleggsperioden.  
- Sporet «klipper av» strømskabelen til drenspumpe som går kontinuerlig for å holde tørt et 

myrområde som er grøftet ut. Dette må også fungere i anleggsperioden.  
- Drensgrøfter må fungere i anleggsperioden.  
Tas til etterretning. Dette vil være tema i grunnervervet. 

d) For å minske arealtap foreslår innspillshaver rette vegger langs traseen på østsiden, og slak 
skråning 1:8 langs traseen på vestsiden.  
Tas ikke til følge, se felles kommentar i pkt. C.1. 

e) Innspillshaver ber om at flomveger anlegges slik at minst mulig dyrket areal går tapt. 
Tas til følge, flomvegen er plassert for å minimere tapet av dyrka mark mest mulig. Se felles 
kommentar i pkt. C.4. 

f) Innspillhaver ønsker ikke å beholde hele den midlertidige anleggsvegen på vestsiden av 
dobbeltsporet, kun den delen som går mellom deres to driftsveger  
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Tas til etterretning. Det er kun regulert inn selve kryssingen og anleggsområdene for øvrig 
planlegges å settes tilbake til opprinnelig stand. 

g) Innspillshaver ønsker at hele den gamle jernbanetraseen over eiendommen tilbakeføres til 
jordbruk, ikke kun den biten hvor det går jorde på begge sider.  
Tas ikke til følge. Tilbakeføring av eksisterende bane til jordbruk har blitt vurdert av en egen 
arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av Plan for avbøtende, restaurerende og 
kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal. Det er gjort en konkret vurdering av egnethet for 
tilbakeføring langs hele strekningen. Det er særlig lagt vekt på å prioritere tilbakeføring til 
jordbruk der eksisterende bane har jordbruksarealer på en eller begge sider, og hvor man ved 
tilbakeføring vil oppnå en betydelig arronderingsmessig forbedring. Tilbakeføring til 
jordbruksformål er videre sett i sammenheng med Stange kommunes utbyggingsmønster og 
arealplan. Der det er vurdert å være spesielt ressurskrevende, samt der det er vurdert å være 
større samfunnsmessig nytte å tilbakeføre til andre formål, er det ikke prioritert tilbakeføring til 
jordbruk. Eksisterende jernbane mellom Nordstad og Sandvika er plassert i en 
skjæring/helling, og i randsonen mot boligområdet. Det er vurdert at det totalt sett vil være 
behov for stor masseforflytning og oppfylling på eksisterende bane for å skape tilfredsstillende 
hellingsforhold for jordbruksproduksjon her, og at gammel banetrasé heller bør fjernes og 
inngå som en del av grønnstrukturen som skiller boligområdene ved Sandvika og jordene på 
Nordstad. 

h) All jernbaneteknisk infrastruktur og eventuell forurensing i grunnen må fjernes uten kostnader 
for innspillshaver, og området tilbakeføres til gården. 
Tas til følge for jernbanetraseen som skal tilbakeføres gården i tråd med plan for avbøtende, 
restaurerende og kompenserende tiltak for tapt jordbruksareal (UEH-55-A-25125). 
Forurensede masser i eksisterende bane er omtalt i miljøoppfølgingsplanen og vil bli håndtert i 
tråd med den. 

i) Miljøkulverten ved Emil Nordbys veg bør forlenges sørover inn på jordet så langt det lar seg 
gjøre, og gjøres om til landbrukskulvert. En slik løsning vil ha følgende fordeler:  
- Innspillshaver vil få et dyrkbart jorde oppå kulverten og vil kunne krysse banen uavhengig 

av bruløsning.  
- Det blir en bredere passasje for skiløype. 
- Mindre støyplage for nærmiljøet. 
Det skal gjenoppbygges en lekeplass her, og kulvertåpningen bør legges lengst mulig unna 
denne.  
Tas ikke til følge. En forlengelse av kulverten vil gi en betydelig kostnad som ikke kan 
forsvares.  

j) Kulverten forbi Steinerskolen bør være en landbrukskulvert, og forlenges sørover og bindes 
sammen med kulvert ved Skolevegen/Emil Nordbys veg. Deretter bør den videreføres inn på 
Nordstadjordet så langt det lar seg gjøre.  
Tas delvis til følge, kulverten forlenges til 200 meter. Se felles kommentar i pkt. C.3 

k) Innspillshaver lurer på om tiltaket fører til endring i grunnvannstanden, noe som vil ha 
konsekvenser for deres bergvarme-fyringsanlegg anlagt på tomten. Dersom dette er tilfelle 
krever innspillshaver å bli holdt skadeløse og at Bane NOR dekker eventuelle kostnader.  
Tas til følge. Det forventes lokal grunnvannssenking langs banen der denne ligger i skjæring, 
men på grunn av at de omkringliggende massene er relativt tette forventes ikke 
grunnvannssenkingen å strekke seg langt ut fra skjæringene og nytt dobbeltspor. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at grunnvannsnivået overvåkes og det settes inn 
avbøtende tiltak dersom endringen gir negative konsekvenser for eiendommer og 
infrastruktur. Dette følges også opp i miljøoppfølgingsplanen.  

l) Innspillshaver lurer på om gamle bygninger på tunet, blant annet et gammelt steinfjøs, vil tåle 
vibrasjon og rystelser i anleggsperioden.  
Tas til etterretning. Anleggsperioden skal planlegges slik at arbeidene ikke medfører skader 
utenfor anleggsområdet. For vibrasjoner er dette også nedfelt i bestemmelsene. Dersom dette 
allikevel skulle oppstå vil grunneier ha rett på erstatning i tråd med naboloven.  
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m) Innspillshaver ber om at anleggstrafikken holdes langs med jernbaneanlegget og ikke slippes 
inn i Gubberudvegen av hensyn til barns sikkerhet og folks trivsel.  
Tas til etterretning. Noe anleggstrafikk i Gubberudvegen må påregnes, men hovedtyngden av 
anleggstrafikk vil gå i trase for ny jernbanelinje. Sikkerhet i forhold til SHA, tredjeperson og 
trafikkavvikling i anleggsperioden vil ha stort fokus i anleggsperioden og 
reguleringsbestemmelsene gir også bestemmelser for å ivareta trafikksikkerheten i 
anleggsperioden.   

n) Innspillshaver viser til at de slutter seg til uttalelsen fra Ottestad og Stange grunneierlag. 
Tas til orientering. 
 

42. Espen Langebraaten, 13.12.2019, jnr. 193.  
Innspillet omhandler videre trasevalg gjennom Hamar i form av «Plan C».  

Innspillet omhandler ikke denne reguleringsplansaken direkte, og tas til orientering. 

 

43. Øystein Waag, 14.11.2019, jnr. 200 (1) 
Innspillet omhandler forslag til alternativ plan dobbeltsporet i Stange sentrum.  

Innspillshaver foreslår å heve dobbeltsporet med en etasje i stasjonsområdet. Innspillshaver mener 
dette vil muliggjøre: 

- Fri kryssing i gateplan for myke trafikanter og bil/busstrafikk samt parkering 
- Utnyttelse av frigjort gateplan til overdekket personadkomst til tog/overgang til buss, 

taxi/møtende biler 
- Frigjøring av byggegrunn langs togsporet 
- Forbedring av prosjektets klimaregnskap 

Innspillshaver mener en slik løsning kan spare inntil 18 millioner kroner, og foreslår at det innarbeides 
som eget planalternativ.  

Tas ikke til følge. Sporet og tilliggende jernbanetekniske anlegg er planlagt etter Bane NOR teknisk 
designbasis for Intercity, som angir stramme rammer for stigning, kurvatur osv. Å heve 
stasjonsområdet vil derfor medføre store endringer i høyden på sporet i stor utstrekning sør og 
nordover. Dette er ikke i tråd med de signalene som prosjektet har fått fra overordnede myndigheter. 
En heving av sporet vil også medføre større arealbeslag i de områdene der det ikke er aktuelt å legge 
sporet på en konstruksjon, som det kan være inne på stasjonsområdet. Det vil ha betydning både for 
bebyggelse og infrastruktur i Stangebyen og for dyrka mark for øvrig. 

Stasjonsområdet som ligger inne i forslag til reguleringsplan er planlagt i tråd med Bane NOR’s 
føringer.  

  

44. Øystein Waag, 15.11.2019, jnr. 200 (2) og 17.9.2019, jnr. 114 
Denne oppsummeringen tar for seg uttalelsen datert 15.11.2019, men det er også registrert inn en 
uttalelse datert 17.09.2019. Uttalelsen fra 15.11.2019 er en mer utdypet versjon av den som er datert 
17.09.2019. 

Innspillet omhandler alternativ plan for istandsetting av traseen gjennom Ottestad («alternativ 2»).  

a) Innspillshaver foreslår et alternativ der større deler av traseen gjennom Ottestad senkes og 
legges i kulvert med full jordoverdekning for å spare store jordbruksarealer. Innspillshaver 
mener dette vil kunne spare inntil 300 mål jordbruksarealer. Innspillshaver anbefaler Stange 
kommune å avslå Bane NORs planforslag, og heller kreve et samfunnsøkonomisk og 
miljømessig komplett alternativ 2 slik beskrevet over.  
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b) Det påpekes at reguleringsplanen for parsellen Sørli-Åkersvika må samordnes tett med videre 
planlegging av Intercity gjennom Hamar som et enhetlig prosjekt hva angår linjeføring, 
ressursbruk, bevaring av jordbruksarealer, bærekraftig gjenbruk av anlegg, samfunnsøkonomi 
og transparent rapportering der alternative løsninger inngår.  

c) Innspillshaver mener det må vurderes en løsning over Åkersvika med bru med bæresøyler 
istedenfor fylling for å minimere inngrep. Vedlagte tegninger viser hvordan dette kan løses.  
Det påpekes at en heving av sporhøyden på ny bru over Åkersvika vil kunne redusere 
overskuddsmasser med ca. 100 000 m3. Hevingen vil også kunne slake ut og normalisere 
stigningsforhold som igjen vil kunne redusere energibruk og driftskostnader.  

d) Innspillshaver har gjort et kostnadsoverslag mellom Bane NORs planforslag og eget 
«alternativ 2» og mener det kan spare 71 millioner kroner.  

e) Innspillshaver mener at alternativ 2 med nøkternt jordforbruk muliggjør aktivering av tidligere 
og nye restarealer for boligformål med økt fortetting i et nært samarbeid mellom grunneiere og 
Stange kommune.  

f) Innspillshaver presiserer at «alternativ 2» er utarbeidet på eget initiativ og i samarbeid med 
grunneiere, med bistand fra relevante rådgivere og eksperter, grunneiere og beboere.  

g) Innspillshaver mener Bane NOR kan ha begått feil i sin behandling av reguleringssaker hva 
angår lovforståelse, slik at arbeidsinstrukser har blitt hensyntatt fremfor oppfyllelse av norsk 
lov og internasjonale standarder og gjeldende konvensjoner. Innspillshaver foreslår av Stange 
kommune krever dette klargjort.  

Tas ikke til følge. Planforslaget tar utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan. I kommunedelplanen er 
det lagt inn to kulverter under boligene ved Emil Nordbys veg og ved Steinerskolen, og ikke en lang 
kulvert som innspillshaver foreslår.  

Reguleringsplanen for Sørli-Åkersvika gir ingen føringer for trasevalg gjennom Hamar basert på de 
alternativene som Bane NOR har lagt frem. 

Bane NOR mener at planforslaget er i tråd med de føringene Bane NOR har å forholde seg til der 
norsk lov, aktuelle standarder og konvensjoner er inkludert. 

 

 

G. Uttalelser innkommet etter fristen 
Etter den utsatte fristen som ble gitt til Fylkesmannen i Innlandet 23.12.2019 er det kommet inn 
følgende uttalelser: 

• Øystein Waag, 13.01.2020, jnr. 198 
• Øystein Waag, 28.01.2020, jnr. 202 

 

Disse er ikke oppsummert i merknadsbehandlingen, og omhandler forhold utenfor planområdet. 

 

H. Uttalelser til utvidelse av planområdet 
Ved utvidelse av planområdet varslet Stange kommune berørte grunneiere og relevante myndigheter i 
brev datert 12.03.2020. Følgende uttalelser kom inn: 

 

1. Fylkesmannen i Innlandet 17.03.2020, jnr. 206 

Har ingen vesentlige merknader 
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2. Lars Alhaug 19.03.2020, jnr. 207 

Innspillet gjelder Næsten gård, gnr/bnr 61/1.  

Uttalelser gjelder endring av av Fokholgutua med en noe endret trase og med vegen under jernbanen. 
Innspillshaver er fornøyd med at Fokholgutua er lagt under jernbanen. Ønsker at Fokholgutua flyttes 
noe sørover for å kunne beholde adkomst til Næsten gård der den ligger i dag. 

Tas ikke til følge. Fokholgutua er i stor grad lagt i dagens vegtrase, men pga senking av vegen blir 
adkomst til Næsten endret noe. Bane NOR mener at planforslaget beslaglegger mindre landbruksjord 
enn forslaget til innspillshaver.  

 

3. Lars Gløtvold 22.03.2020, jnr. 208 

Innspillet er felles for eiendommene Guaaker søndre gnr./bnr. 94/1 og Guåker Nordre, gnr/bnr 95/1. 

Innspillshaver mener at løsningen tilfredsstiller driftskryssing for eiendommene. Bredden på vegen 
framgår ikke av planen, det er viktig at vegen har tilstrekkelig bredde, særlig gjelder dette ved 
avkjøring mot fv. 222 slik at kjøretøy kan møtes. 

Tas til orientering. Driftsvegen er planlagt ihht gjeldende vegnormaler for landbruksveg og med 
breddeutvidelse ved avkjøring mot fv.222. 

Innspillshaver ber videre om at løsning for drenering i bunn av kulvert klargjøres da dette ikke framgår 
av oversendt dokumentasjon. Stigning på vegen framgår ikke. Det er viktig at dekket etableres på en 
måte som er bestandig og tåler nedbør og store vannmengder uten at det oppstår erosjon. Det må 
etableres sandfangkummer inn mot kulvert for å hindre at vann ikke renner ukontrollert inn i kulverten. 

Tas til etterretning. Vegen er planlagt ihht vegnormal for landbruksveg mtp stigning på vestsiden av 
nytt dobbeltspor, mens stigningen på østsiden vil være 12-13 % grunnet kort avstand mellom fv.222 
og nytt dobbeltspor. Løsning på dekke samt drenering og håndtering av nedbør/overvann vil avklares i 
god tid før bygging av vegen.  

Det forventes at eksisterende driftsveger til dagens planoverganger på begge eiendommer 
tilbakeføres til landbruksareal. 

Tas til følge. 

 

4. Statens vegvesen 27.03.2020, jnr. 210 

Innspillshaver har kommentert foreslåtte endringer på kryss mellom fv.222 og Fokholgutua. Disse er i 
tråd med innspill som er gitt. 

Tas til orientering. 

 

5. Innlandet fylkeskommune 01.04.2020, jnr. 211 

Innspillshaver har følgende merknader: 

Vilthensyn 

Flerbrukskryssing ved Jemli er utvidet fra 8 til 12 meter. Dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta en 
funksjon som forflytningskorridor for vilt. I Statens vegvesen sin håndbok V134 Veger og dyreliv, er det 
beskrevet at en slik overgang bør være minimum 20 meter. 

Tas ikke til følge. Bane NOR har vurdert det slik at det ikke foreligger faglig argumentasjon for å bygge 
en fullskala viltovergang her. Flerbrukskryssingen er planlagt for landbruket og skal samtidig 
tilrettelegges for friluftsliv og fauna (mindre hjortevilt). Bredden tar også hensyn til å begrense inngrep i 
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landbruksjord. Foruten å undersøke om det finnes kjente hjortevilttrekk i området blir også antall 
påkjørte dyr brukt som indikasjon på omfanget av kryssinger av jernbanesporet. Til orientering viser 
statistikken (fallviltregister og Bane NOR’s database) at det er blitt påkjørt en elg ved Jemli, en ved 
Ottestad og en litt lengre nord for Jemli i løpet av de siste 20 årene. 

Bane NOR imøtekommer minimum åpenhetsindeksen på 0.8 oppgitt i SVV håndbok V134 ved å 
utvide bredden på kryssingen til 12 meter. Da møter dyret en kryssing med bredde på 12 meter og en 
lengde på 15 meter over dobbeltsporet (forholdet blir da 12/15= 0.8). 

Undersøkelsen av faunapassasjer fra 2019 i Akershus (Elgens bruk av faunapassasjer og 
barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike) viste at overgangen som ble mest brukt av 
elg hadde en åpenhetsindeks på 0.5, Det påpekes også at utformingen (åpenhetsindeksen) og 
plasseringen kanskje er det som har mest å si for bruken av passasjen. 

Kulturvern 

Det er potensiale for kulturminner ved vestligste del av landbruksveg for Guåker. Området er såpass 
begrenset at dette kan løses ved at Kulturhistorisk Museum undersøker vegstubben samtidig som 
utgraving av frigitte kulturminner. Videre er innspillshaver fornøyd med at landbruksvegen er lagt 
under jernbanen. Landbruksvegen har nærføring til gravhaug på vestsiden av jernbanen, men dette er 
akseptabelt. For øvrig vil fylkeskommunen nå igangsette dispensasjonsprosessen for kulturminner 
som må frigis som følge av planforslaget. Endelig uttalelse vil foreligge så snart Kulturhistorisk 
Museum sin uttalelse foreligger. 

Tas til orientering. 
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