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Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal, 

Stange kommune 

Jordvernalliansen i Hedmark merker seg at framlagt plan fører til et stort beslag av høyproduktive jordbruksarealer i 

Stange. Infrastrukturutbygginger bør i utgangspunktet legges til eksisterende traseer for å minimere arealbeslag og 

arronderingsulemper. Vi erkjenner like fullt at for østlandsområdet i sin helhet er utbygging av høyhastighetsbane 

viktig. Vi anser jernbanetransport som en mindre arealkrevende transportform enn vegtransport, og ser derfor at 

utbygging av moderne og konkurransedyktig bane samla sett og over tid som regel sparer nedbygging av matjord. 

Siden kurvaturen på eksisterende bane gjennom Stange ikke er forenlig med høyhastighetsbanens krav til 

kurveradier, vil vi akseptere det framlagte forslaget til trasé. 

Vi mener at den foreslåtte traseen 2A kan aksepteres. Når det gjelder de uunngåelige inngrep i jordbruksarealene 

har vi følgende merknader: 

Planen må ta inn en bestemmelse om at jernbanegrunn som etter omlegging ikke lenger er i drift, må tilbakeføres 

til jordbruk. 

Planen må innta som prinsipp at dype skjæringer over dyrka mark konstrueres på måter som minimerer 

arealbeslaget. Kommende reguleringsplaner vil måtte spesifisere på hvilke skjæringsdyp det skal bygges 

betongtrau, eventuelt kulvert. Vi anser at utslaking av skjæringer, slik det er beskrevet i fagrapport til planen, ikke 

er forenlig med god jordbruksdrift.  

Planen må begrense det midlertidige arealbeslaget. Et midlertidig arealbeslag av fulldyrka jord på 818 da bare i 

Stange er ikke akseptabelt. Det må søkes etter løsninger i byggeperioden som krever mindre areal, både til 

deponiplasser og riggplasser. Det må videre nedfelles som prinsipp at landbruksrådgivningen og grunneiere skal ha 

avgjørende innflytelse på metoder og tidspunkt for reetablering av midlertidig beslaglagt kulturjord, for å unngå en 

langvarig forringelse av jorda. Det er også viktig å ta vare på jord som må fjernes, og søke å finne nye 

dyrkingsområder i samråd med, og som ivaretar den enkelte grunneier, på en slik måte at dette fører til rettferdige 

og naturlige arronderinger. 
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JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK ER DANNET AV FØLGENDE ORGANISASJONER: 

NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK – HEDMARK BONDELAG – HEDMARK NATUR OG UNGDOM – LO I HEDMARK – KOKKENES MESTERLAUG HEDOPP  
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND I HEDMARK – HEDMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG – HEDMARK BYGDEKVINNELAG 

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET AVDELING HEDMARK/OPPLAND – HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG 
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER INNLANDET – NORGES MILJØVERNFORBUND REGION ØSTLANDET 
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Planen anslår at arealbeslaget for omlegging av Brenneribekken i Ottestad kan bli på 109 da. Det kan ikke 

aksepteres. Det må søkes løsninger som reduserer forbruket av dyrka jord betraktelig. Om nødvendig må deler av, 

eller hele, bekken legges i rør under dyrket mark. 

 

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark, 

Elektronisk godkjent, uten underskrift  
 
Lars Opsal jr    Lars Mæhlum    Esten Segbø Løvaas 
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