
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Kommunedelplan for nytt dobbeltspor 
Brumunddal – Moelv, høringsutkast 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

24.01.2023, kl.09.15 – 10.45 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Ringsaker kommune/ Bane NOR 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

ole.roger.strandbakke@ringsaker.kommune.no 
kjersti.sollerud.meland@ringsaker.kommune.no 
knut.runningen@banenor.no 
stine.rygg.fjorstad@banenor.no 
knut.oddvar.stene@banenor.no 
sverre.normann.setvik@banenor.no 
line.stabell.selvaag@banenor.no 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Kommunedelplan dobbeltspor Brumunddal - Moelv 

 

Skjema 
• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 
• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 
• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 
Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 
 
Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 
for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Behov for å øke kapasiteten samt korte ned 
reisetiden mellom Hamar og Lillehammer både for 
persontog og godstog. 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Forslag til kommunedelplanen ble oversendt fra 
Bane NOR til Ringsaker kommune 15.11.22, og 
1.gangsbehandlet i Planutvalget 07.12.22. Planen er 
sendt på høring med frist 15.02.23. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja. 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Planforslaget berører arealer med dyrka mark. 
Anbefalt linje vil medføre omdisponering av 127 
dekar fulldyrka areal. Gravfeltet ved Kjos har høy 
kulturhistorisk verdi og berøres av planforslaget. 
Også forvaltningsprioriterte naturtyper og 
funksjonsområder for rødlistearter vil berøres av 
forslaget. 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Det er ikke tatt stilling til videre planlegging 
(reguleringsplan), men det har vært forutsetning om 
parselldele på Rudshøgda. Det gir mulighet for at det 
settes i gang arbeid med reguleringsplan på kun 
deler av strekningen. Hvilken strekning skal avklares 
i pågående NTP-prosess. 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

Bane NOR har i forslaget til kommunedelplan forsøkt 
å balansere hensyn til kostnad, hastighet på nytt 
dobbeltspor og hensynet til ikke-prissatte fag. Det er 
utarbeidet to realistiske sporalternativer som er 
sammenlignet og hvor det i stor grad er kostnader 
som skiller alternativene. Bane NOR har anbefalt 
alternativet med lavest kostnad. 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Fylkeskommunen, Statsforvalter, NVE, DMF, 
Statens Vegvesen 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 
 

Bane NOR har anbefalt alternativ med 2 spor på 
Moelv stasjon, dvs lite ombygging av dagens stasjon 
og dermed lav kostnad. For å ta hensyn til kryssing 
og forbikjøring av godstog forlenges dobbeltsporet til 
Vea. Pga lengre utstrekning av spor nord for Moelv, 
berøres i større grad ikke prissatte fag enn alternativ 
med 3 spor på Moelv st.  
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