Oppstart av planarbeid
dobbeltspor InterCity Espa – Sørli
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og
12-14 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for
strekningen Espa – Sørli i Stange kommune.

jernbaneutbygging i InterCity-triangelet på Østlandet.
Videre utbygging av sammenhengende dobbeltspor til
Hamar er et viktig element i denne satsingen.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til
rette for bygging av et nytt dobbeltspor på strekningen
gjennom Stange kommune. Det skal planlegges ny
stasjon på Tangen. Reguleringen er en oppfølging av
kommunedelplanen for Dovrebanen Eidsvoll – Sørli.
Etter at kommunedelplanen ble vedtatt er det besluttet
at banen, så langt mulig, skal dimensjoneres for 250
km/h, noe som krever en rettere linje på nordre del av
strekningen. Justeringen av traseen utløser ikke nye
problemstillinger enn det som var kjent og avklart i
kommunedelplanen. Jernbaneverket mener derfor at
reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om
konsekvensutredning.
Planen skal utformes med nødvendige tilpasninger til
verdifulle natur- og kulturmiljøer, naturressurser samt
lokalmiljøet. Planavgrensningen er satt romslig for å få til
en god tilpasning av massedeponier og behandling av
sideterreng.
Registreringer
Det vil i tiden fremover foregå registreringer og tekniske
undersøkelser som innmålinger og grunnundersøkelser
i planområdet. Berørte grunneiere gjøres herved kjent
med at personale fra Jernbaneverket vil utføre
oppmålingsarbeider i medhold av signalloven av 9. juli
1923 og oreigningsloven av 23. oktober 1959.
Det vil også bli gjennomført kulturminneregistreringer
av Hedmark fylkeskommune. Grunneiere vil bli
kontaktet i forkant.
Kontaktinformasjon
Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.
De som har synspunkter og opplysninger som kan få
betydning for planarbeidet, bes henvende seg skriftlig til
Jernbaneverket, Postboks 217, Sentrum, 0103 OSLO, eller
som e-post: postmottak@jbv.no innen 2. mai 2015.

Planarbeidet settes i gang og gjennomføres av
Jernbaneverket med Aas-Jakobsen, ViaNova og Asplan
Viak som utførende konsulenter.
Jernbaneverket følger opp Nasjonal transportplan 2014
– 2023 med omfattende planlegging av

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jernbaneverket
på telefon 400 27 501 og på Venjar.Soerli@jbv.no.
Informasjonsmøte
Det vil bli arrangert åpent informasjonsmøte i Tangen
Brenneri tirsdag 24. mars klokken 18:00.
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