
   

  
Adresse 
Haakon VIIs gate 8 
4005 Stavanger 

haver.no T: +47 51 55 44 10  
E: post@haver.no  
NO 817 252 532 MVA 

 

Saksøkt: Bane Nor SF (org.nr. 917 082 308) 
 Postboks 4350, 2308 Hamar 
 
Prosessfullmektig:  

  

 
 
  

 Stavanger, 21. november 2022 
Saksansvarlig: Sindre Oftedal 
Vår referanse: 847346 

STEVNING  
TIL  
SØR-ROGALAND TINGRETT 

 

Sak nr:   

Saksøker 1 - 151: jf. bilag 1 
  
 
Prosessfullmektig: Advokat Sindre Oftedal 
for saksøker 1-126: Haver Advokatfirma AS 
 Haakon VIIs gate 8, 4005 Stavanger 
 
Prosessfullmektig  Advokat Solveig Løhaugen 
for saksøker 127-151: Wigemyr & Co DA 
 Postboks 716, 4666 Kristiansand 
 
 



 

2 
 

1. INNLEDNING 

Saken gjelder krav om fastsettelsesdom for at Bane Nor SF har gjerdeplikt langs jernbanelinjen på 
Sørlandsbanen. Stevningen tas ut på vegne av eierne av 151 landbrukseiendommer som grenser til 
Sørlandsbanen, fra Klepp i nord til Kristiansand i sør.  
 
Bilag 1: Partsliste - saksøkerne  
 
Bane Nor SF («Bane Nor») eier grunn, skinnegang og tekniske anlegg for jernbanen i Norge. Bane 
Nor har overtatt alle rettigheter fra Jernbaneverket, som igjen overtok rettighetene fra Norges 
Statsbaner (samlet omtalt som «jernbanen»).  
 
Da det på 1930- og 1940-tallet ble ervervet grunn fra saksøkernes eiendommer til anleggelse av 
Sørlandsbanen, ble det i ekspropriasjonsskjønnene oppstilt som skjønnsforutsetning at jernbanen 
gjerder langs linjen. I mange tiår har Bane Nor opprettholdt gjerdeplikten, herunder er det utbetalt 
erstatning til grunneiere som har fått påkjørt beitedyr langs linjen som følge av mangelfullt gjerdehold.  
 
De senere år har imidlertid Bane Nor endret praksis. Gjerdene langs linjen har forfalt og det er i stor 
grad behov for opprustning. 
 
Bane Nor har varslet at de ikke anser at de har en gjerdeplikt, men vil holde gjerde i en viss utstrekning. 
De er ikke erstatningsansvarlige for dyr som blir påkjørt på linjen.  
 
Det har over en lengre periode vært dialog mellom grunneierne og Bane Nor med sikte på å finne en 
akseptabel og varig løsning, uten at en har lykkes.  
 
Saksøkerne tar derfor ut søksmål for å få stadfestet Bane Nors gjerdeplikt langs jernbanelinjen.  

2. PROSESSUELT 

Saken gjelder rettigheter til fast eiendom i kommunene Klepp, Time, Hå, Eigersund, Lund, Flekkefjord, 
Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes og Kristiansand, hvor flertallet av eiendommene sogner til Sør-
Rogaland tingrett, rettssted Sandnes. Søksmålet tas ut for Sør-Rogaland tingrett, jf. tvl § 4-5 (1).  
 
Bane Nor har vært representert av konsernadvokater i saken, og behandling i forliksrådet er ikke 
nødvendig, jf. tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav a.  Forut for innsending av stevningen har en vært 
i kontakt med selskapets konsernadvokater og fått oppgitt at det foreløpig ikke er tatt stilling til hvem 
som vil være prosessfullmektig for selskapet ved behandlingen av saken for retten. Det er derfor ikke 
oppgitt prosessfullmektig for saksøkte i stevningen.  
 
I lovens tilfelle kreves avsagt fraværsdom, jf. tvisteloven § 16-10.  
 
Prosessvarsel etter tvisteloven § 5-2 ble sendt 8. april 2022, jf. bilag 9. 

3. FAKTISKE ANFØRSLER 

Sørlandsbanen omfatter i dag den samlede toglinjen fra Stavanger til Drammen.  
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Det første strekket fra Stavanger til Egersund (Jærbanen) ble bygd på 1870-tallet. I 1904 ble linjen 
utvidet med Flekkefjordbanen mellom Egersund og Flekkefjord.  
 
Både Jærbanen og Flekkefjordbanen ble opprinnelig bygget som smalsporet bane. I forbindelse med 
fullføringen av linjen til Kristiansand og videre østover på 1940-tallet, ble også strekningen mellom 
Flekkefjord og Stavanger opprustet og utvidet til en bredsporet bane. I den forbindelse ble det 
avhjemlet en rekke ekspropriasjonsskjønn på 1930- og 1940-tallet, for erverv av grunn og rettigheter 
til etablering av jernbanelinjen, fra Stavanger i nord til Kristiansand i sør.  
 
Bilag 2: Oversikt over ekspropriasjonsskjønn for Sørlandsbanen på 1930- og 1940-tallet 
 
I nevnte ekspropriasjonsskjønn ble det oppstilt både alminnelige og spesielle skjønnsforutsetninger. 
Fra 1928 har de alminnelige forutsetninger i tilslutning til cirkulære nr 50 fra 1902 §§ 5 og 12 blitt 
benyttet, også i nevnte skjønn. De alminnelige skjønnsforutsetningene fremlegges som  
 
Bilag 3: Alminnelige forutsetninger i tilslutning til Hovedstyrets anleggssirkulære nr. 66 §§ 5 og 9 

(1928) 
 
Fra punkt 3 hitsettes følgende:  

 
«Jernbanen gjerder for linjen. Eksisterende gjerdeplikt langs offentlig vei eller andre steder og ny 

gjerdeplikt som oppstår påhviler grunneierne. Hertil tas hensyn under taksten» (min 
understrekning) 

 
Store deler av områdene der jernbanen ble lagt, var i bruk til beite. Partene var enige om at bruken 
skulle fortsette, og at det var nødvendig med gjerder langs jernbanen. Enten måtte jernbanen påta seg 
forpliktelsen til å holde gjerde, eller så måtte grunneier få betalt for å holde gjerde selv. Jernbanen 
valgte å påta seg gjerdeplikt.  
 
Skjønnsforutsetningen fastsetter uttrykkelig at det er jernbanen som skal gjerde «for linjen». 
Saksøkerne anfører at når jernbanen har oppstilt en slik skjønnsforutsetning så har jernbanen påtatt 
seg en naturalforpliktelse til å holde gjerde langs jernbanelinjen.  
 
At jernbanen hadde påtatt seg gjerdeholdet langs linjen ble også lagt til grunn i erstatningsutmålingen, 
slik det fremgår i siste setning, «hertil tas hensyn under taksten». Grunneierne ble ikke tilkjent 
gjerdeerstatning for den ulempe og de kostnader som ville kommet ved å måtte holde gjerde inntil 
jernbanelinjen. Derimot ble de tilkjent erstatning for ulempen ved å måtte gjerde mot offentlig vei. Dette 
til tross for at behovet for gjerde var klart større mellom beitemark/skogsbeite og banen, enn mellom 
beitemark/skogsbeite og veier.  
 
Eiendommene langs jernbanelinja ble i stor utstrekning brukt til beite. At jernbanen satte opp og holdt 
gjerde var derfor viktig for grunneierne langs linja. De hadde et stort og konkret behov for dette gjerdet 
som kompensasjon for ulemper og utgifter som følge av utbyggingene.   

 
Gjerdeplikten ble lenge overholdt, og jernbanen satte opp nødvendig gjerde langs linjen i samsvar med 
at skjønnsforutsetningene er en naturalforpliktelse. Det var egne mannskaper som jobbet med 
gjerdehold, og når gjerder ble ødelagt satte jernbanen dem opp igjen raskt.  
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På 1970-tallet ble det reist spørsmål om jernbanens generelle gjerdeplikt langs jernbanen. I et brev fra 
NSB av 29. mars 1978 gis det uttrykk for at jernbanen ikke har noen generell gjerdeplikt etter loven, 
men at man satte opp gjerder for å unngå å måtte betale erstatning for dyrepåkjørsler, og der hvor 
man var forpliktet til det etter skjønnsforutsetningene praktisert etter 1928.  
 
Bilag 4: Brev fra Norges Statsbaner til Samferdselsdepartementet datert 29. mars 1978 
 
Fra brevet hitsettes:   
 

«Statsbanene har allikevel satt opp lovlige gjerde mot nabogrunn for å unngå å måtte betale 

erstatning for påkjørsel av dyr på linjen, og fordi det fra og med 1928 ved ekspropriasjon av 

linjegrunn har vært oppstilt som takstforutsetning at jernbanen gjerder for linjen. 

[…] 
Statsbanenes retningslinjer for vedlikehold av gjerder har vært og vil fortsatt være å ha 

tilfredsstillende gjerder i tettbebyggelse [...] videre gjerder mot beitende bufe tilhørende naboer. 
[…] 
For øvrig vil et tilfredsstillende gjerdehold bli opprettholdt i tettbebyggelse og der hvor jernbanen i 

henhold til skjønnsforutsetningene må opprettholde disse.» (min understrekning) 
 
Jernbanens gjerdeplikt langs Sørlandsbanen har også i senere tid blitt bekreftet ved at jernbanen har 
utbetalt erstatning for alle dyrepåkjørslene på linjen som kunne knytte seg til jernbanens mangelfulle 
vedlikehold. Som eksempel vises det til en sak fra Dalane herredsrett fra 1993, som fremlegges som 
 

Bilag 5: Dom fra Dalane herredsrett datert 29. april 1993 
 
Saken gjaldt erstatningsansvar for påkjørsel av to kviger langs toglinjen mellom Helleland og Ualand. 
I nevnte sak ville NSB ikke erkjenne erstatningsansvar, ikke fordi man bestred gjerdeplikten langs 
linjen, men fordi man mente at det i dette tilfellet gjaldt en offentlig vei og planovergang som ikke var 
del av gjerdeplikten.  
 
Bane Nor har forholdt seg som om de har en plikt til å holde gjerde langs Sørlandsbanen. De har hatt 
erstatnings- og kompensasjonsordninger for bønder som har mistet sine dyr fra påkjørsel langs 
Sørlandsbanen. Videre har Bane Nor holdt gjerdet i stand og utført vedlikehold av dette. Denne 
praksisen har Bane Nor holdt i flere tiår.  
 
I tråd med dette mottok en av grunneierne langs Sørlandsbanen brev fra Regjeringsadvokaten den 
18. juni 2001. Grunneier Mjåland hadde krevd erstatning etter påkjørsel av dyr. Hans krav ble ikke 
imøtekommet, men Regjeringsadvokaten skriver i brevet at staten erkjenner å ha gjerdeplikt.  
 
Bilag 6: Brev fra Regjeringsadvokaten av 18. juni 2001 
 
Fortsatt brukes eiendommene som grenser mot jernbanen til beite i stor utstrekning, og behovet for 
gjerder langs toglinjen er fortsatt aktuelt.  
 
De senere årene har imidlertid Bane Nor endret sin praksis både knyttet til gjerdevedlikehold og 
utbetaling av erstatning for påkjørte dyr. I brev sendt ut til grunneierne 10. januar 2019, varslet Bane 
NOR at de ville fjerne gjerdene innen året fordi de ikke hadde budsjettmidler til å holde gjerdene 
vedlike.  
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Bilag 7: Brev fra Bane NOR datert 10. januar 2019 
 
 
I tillegg til økonomiske forhold, begrunnet Bane Nor den endrede praksisen med anførsel om at 
Høyesteretts avgjørelse i Rt-2012-1003 (Dovrebanen) slår fast at jernbanen selv bestemmer – ut fra 
eget behov – hvor gjerder skal settes opp og i hvilken grad disse gjerdene skal vedlikeholdes.  
 
Bilag 8: Brev fra Bane Nor til berørte grunneiere datert 22. oktober 2020 
 
I motsetning til hva Bane Nor her synes å anføre, gjaldt Dovrebane-saken imidlertid skjønn forut for 
1928. De aktuelle skjønnsforutsetningene fra 1928 gjaldt derfor ikke i disse skjønnene. Saken gjaldt 
også spørsmålet om kommunen hadde rettskrav på at jernbanen skulle holde gjerde, ikke om en 
grunneier som har vært utsatt for ekspropriasjon vil ha et slik krav.  
 
Det har i ettertid vært en del kontakt mellom partene med sikte på å finne en minnelig løsning, uten at 
en har lykkes.   
 
På vegne av saksøkerne ble det sendt prosessvarsel etter tvisteloven § 5-2 den 8. april 2022. 
Prosessvarsel og Bane Nors svar fremlegges som  
 

Bilag 9: Brev fra Haver/Wigemyr datert 8. april 2022 
Bilag 10: Brev fra Bane Nor datert 15. mai 2022 
 
Bane Nor har i ettertid laget nye «retningslinjer» for hvordan selskapet vil forholde seg til gjerdehold 
fremover. Disse fremlegges som 
 
Bilag 11: Retningslinjer «Gjerder langs jernbanen og husdyrhold»  
 
I retningslinjene fastholder Bane Nor at de ikke har noen juridisk forpliktelse til gjerdehold langs 
jernbanen til vern for husdyr. Bane Nor påtar seg nå kun å sette opp nye gjerder etter den 
utbedringstakt og etablering de selv velger, og ikke gjerder dimensjonert for storfe eller hest.  
 
Saksøkerne fremmer derfor søksmål med krav om å få stadfestet Bane Nors gjerdeplikt langs 
jernbanelinjen. 

4. RETTSLIGE ANFØRSLER 

Saksøkerne gjør gjeldende at Bane Nor har en gjerdeplikt langs Sørlandsbanen fra Stavanger til 
Kristiansand. Gjerdeforpliktelsen ble stiftet ved ekspropriasjonsskjønnene i perioden 1930-1940 ved 
de skjønnsforutsetningene om gjerdehold som da ble oppstilt.   
 
Sakens kjerne er om skjønnsforutsetningene som ble lagt til grunn i disse skjønnene skal forstås slik 
at staten (senere Bane Nor) har påtatt seg en naturalforpliktelse til å holde gjerder langs jernbanelinjen.  
 
Skjønnsforutsetningene angir det grunnlaget skjønnsretten skal bygge sin erstatningsutmåling på. I 
den grad eksproprianten i skjønnsforutsetningene påtar seg konkrete forpliktelser overfor 
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ekspropriaten/grunneier, istedenfor å yte erstatning, vil eksproprianten være bundet til å oppfylle disse. 
Grunneier har da et rettskrav på at forpliktelsen oppfylles. 
 
At en skjønnsforutsetning kan pålegge en ekspropriant en plikt til naturaloppfyllelse er bekreftet i flere 
Høyesterettsavgjørelser, også i Rt-2012-1003 som gjaldt gjerdeplikt langs Dovrebanen. Høyesterett 
uttaler uttrykkelig i dommens avsnitt 89 at skjønnsforutsetninger kan gi krav på oppfyllelse in natura. 
At Høyesterett den gang kom til at skjønnsforutsetningene ikke påla jernbanen en naturalforpliktelse 
er ikke avgjørende for vår sak. Saken gjaldt skjønn avholdt fra 1909 til 1912, hvor det ikke var inntatt 
en uttrykkelig skjønnsforutsetning om gjerdehold, i motsetning til i skjønnene etter 1928. Dessuten 
gjaldt saken vurdering av om distriktsbidragene kunne gi kommunene et rettskrav på at jernbanen 
skulle holde gjerder, ikke om skjønnsforutsetningene i et ekspropriasjonsskjønn kan hjemle en slik 
forpliktelse. 
 
Ordlyden i skjønnsforutsetningene fra 1928, og som ble lagt til grunn for ekspropriasjonsskjønnene 
langs Sørlandsbanen, er klar – den tar uttrykkelig stilling til gjerdeplikt. Jernbanen har påtatt seg en 
naturalforpliktelse til å gjerde langs linjen («Jernbanen gjerder for linjen»).  
 
Skjønnsforutsetningen bærer videre et klart preg av å være en ytelse til fordel for eksproprianten. 
Gjerdeplikten må anses som en grunnbyrde, som forplikter den som til enhver tid eier jernbanegrunnen 
til å opprettholde nødvendig gjerde langs jernbanen.  
 
Jernbanens gjerdeplikt kan ikke tolkes innskrenkende til å begrense seg til slik gjerdehold som Bane 
Nor etter eget behov selv måtte vurdere som nødvendig. Dette underbygges av det faktum at 
grunneierne i de aktuelle ekspropriasjonsskjønnene ikke fikk erstatning for gjerdehold langs jernbanen. 
Grunneierne hadde rett på full erstatning, jfr Grl. § 105, da Jernbanen eksproprierte deres grunn. Bare 
hvis en forstår skjønnsforutsetningene som er grunnbyrde, og en plikt til naturalytelse på kort og lang 
sikt, vil grunneierne ha fått erstatning for den ulempen jernbanen innebar, og de utgiftene grunneierne 
ble påført. 
 
At gjerdeplikten var en naturalforpliktelse underbygges også av etterfølgende omstendigheter, både 
ved uttalelser og praksisen for opprettholdelse av gjerdene og utbetaling av erstatning for 
dyrepåkjørsler ved mangelfullt gjerdehold.   
 
Plikten vil gjelde så lenge ekspropriasjonstiltaket fortsatt finnes, og plikten er av aktuell interesse.   
  
Det foreligger heller ingen særlige omstendigheter som tilsier at forpliktelsen senere har bortfalt. 
Jernbanens økonomi er her ikke relevant. Behovet for gjerde langs linjen er også fortsatt aktuelt.  
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5. PÅSTAND 

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegge slik 
 

p å s t a n d :  

 

1. Bane Nor plikter å holde gjerder langs Sørlandsbanen på strekningen forbi saksøkernes 
eiendommer, samt å sette eksisterende gjerder i forsvarlig stand og vedlikeholde dem for 
fremtiden. Gjerdene må frede for husdyrhold i samsvar med grannegjerdeloven § 15 annet ledd.   
 

2. Bane Nor dømmes til å betale saksøkernes sakskostnader.  
 

Stavanger, den 21. november 2022    Kristiansand, den 21. november 2022. 

Sindre Oftedal       Solveig Lohaugen 
advokat   advokat 
 
 
 
(dokumentet er signert elektronisk via domstolenes aktørportal) 

 



 
Haver bilag 1

PARTSLISTE - SAKSØKERNE

Saksøker nr Kommune Gnr Bnr Navn Adresse Prosessfullmektig
1 Klepp 9 3 Bjørn Håland Orstadvegen 228 4353 Klepp st. Sindre Oftedal
2 Klepp 9 17 Gabriel Johan Edland Orstadvegen 156 4353 Klepp st. Sindre Oftedal
3 Klepp 9 20 Ole Johan Orstad Orstadvegen 224 4353 Klepp st. Sindre Oftedal
4 Klepp 10 4 Laurits Engelsvoll Jr Engelsvollvegen 93 4353 Klepp st. Sindre Oftedal
5 Klepp 15 12 Olaf Grude (Einar Grude) Tanger vegen 68 4353 Klepp st. Sindre Oftedal
6 Klepp 17 5 Siri Mossige Lalandsveien 352 4341 Bryne Sindre Oftedal

7 Time 6 3 Sven Steinsland Hauglandsvegen 156 4346 Bryne Sindre Oftedal
8 Time 7 11 Bjarne Haugland Hognestadveien 462 4346 Bryne Sindre Oftedal
9 Time 8 7 Pål Haugland Njølstadveien 230 4346 Bryne Sindre Oftedal

10 Time 8 11 Torbjørn Haugland Njølstadveien 283 4346 Bryne Sindre Oftedal
11 Time 9 3 Ivar K Hognestad Hognestadveien 316 4346 Bryne Sindre Oftedal

12 Hå 19 5 Trond Nærland Kviavegen 121 4365 Nærbø Sindre Oftedal
13 Hå 20 3 John Ove Motland Store Ring 172 4365 Nærbø Sindre Oftedal
14 Hå 24 5 Trygve Ødemotland Torlandsvegen 141 4365 Nærbø Sindre Oftedal
15 Hå 24 6 Jofrid T. Mjåtveit og Øyvind Mjåtveit Torlandsvegen 235 4365 Nærbø Sindre Oftedal
16 Hå 24 7 Jon Lende Torlandsvegen 251 4365 Nærbø Sindre Oftedal
17 Hå 24 13 Bjarte Nærland Torlandsvegen 143 4365 Nærbø Sindre Oftedal
18 Hå 25 3 Jørn Viste Torleandsvegen 81 4365 Nærbø Sindre Oftedal
19 Hå 26 20 Magne Dubland Gudmestadveien 71 4365 Nærbø Sindre Oftedal
20 Hå 39 9 Halvor Egeland Dysjalandsveien 231 4360 Varhaug Sindre Oftedal
21 Hå 39 10 Ole Morten Aanestad Dysjalandsveien 232 4360 Varhaug Sindre Oftedal
22 Hå 40 17 Sigmund Rangen Ånestadvegen 270 4360 Varhaug Sindre Oftedal
23 Hå 42 90 Annstein Varhaug Jr Nordsjøveien 2700 4360 Varhaug Sindre Oftedal
24 Hå 43 6 Ivar Voll Toppavegen 39 4360 Varhaug Sindre Oftedal
25 Hå 54 3 Kristin Søyland og Ingve Skretting Reiestad 83 4360 Varhaug Sindre Oftedal
26 Hå 54 21 Brian Reiestad Kyrkjevegen 62 4360 Varhaug Sindre Oftedal
27 Hå 55 1 Hans Jarle Hetland Nordsjøveien 2841 4360 Varhaug Sindre Oftedal
28 Hå 55 16 Oddgeir Aarsland Rådhusgata 2C 4360 Varhaug Sindre Oftedal
29 Hå 56 3 Arvid S og Tone Varhaug Kyrkjevegen 295 4360 Varhaug Sindre Oftedal
30 Hå 57 2 Kristine Skrettingland Haarr Odlandsvegen 81 4360 Varhaug Sindre Oftedal
31 Hå 57 3 Oddvar Ueland Kyrkjevegen 132 4360 Varhaug Sindre Oftedal
32 Hå 57 9 Lars Madland Odlandsvegen 120 4360 Varhaug Sindre Oftedal
33 Hå 57 10 Runar Odland Odlandsvegen 111 4360 Varhaug Sindre Oftedal
34 Hå 68 1 Finn og Katrine Mæland Kyrkjevegen 355 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
35 Hå 68 6 Martin Mæland og Annette Ueland Mæland Kyrkjevegen 365 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
36 Hå 68 7 Jarle Waldeland Kyrkjevegen 325 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
37 Hå 68 9 Ingebret Mæland Kyrkjevegen 337 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
38 Hå 69 2 Elling Aarsland Stavnheimsvegen 25 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
39 Hå 69 6 Morten Aarsland Stavnheimsvegen 20 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
40 Hå 69 7 Elin Sola Gimre Stavnheimsvegen 38 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
41 Hå 70 1 Rolf Fuglestad Stavnheimsvegen 106 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
42 Hå 70 3 Aksel Stavnheim Stavnheimsvegen 100 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
43 Hå 70 6 Bjørn Aarsland Kyrkjevegen 517 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
44 Hå 70 7 Mette Hegelstad Håland og Jonny Håland Vadlandsvegen 120 4362 Vigrestad Sindre Oftedal



45 Hå 70 9 Arvid Jensen Kyrkjevegen 489 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
46 Hå 70 14 Linda Iren Jellestad Stavnheimsvegen 78 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
47 Hå 70 17 Lars Ove Løge Stavnheimsvegen 108 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
48 Hå 72 1 Grete Waldeland Høiland og Ole Morten Høiland Vadlandsvegen 125 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
49 Hå 72 2 Ole og Marit Waldeland Kyrkjevegen 521 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
50 Hå 72 3 Harald Aarsland Kyrkjevegen 520 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
51 Hå 72 5 Reidar Waldeland Langgata 1 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
52 Hå 76 28 Siri Haga Stavnem og Richard Nøttveit Langgata 3E 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
53 Hå 76 89 Marta Siqveland Småhaugveien 3 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
54 Hå 77 1 Einar Vigrestad Rundvegen 19 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
55 Hå 77 65 Sigmund Nesvik Haugstadvegen 10 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
56 Hå 78 1 Frank Haugland Haugland 21 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
57 Hå 79 6 Arnfinn Ødegård Haugstadvegen 103 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
58 Hå 80 3 Henning Ødegård Aniksdalsveien 22 4362 Vigrestad Sindre Oftedal
59 Hå 84 3 Rune Moi Vatnamot 41 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
60 Hå 84 4 Ole og Tove Frøyland Vatnamot 30 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
61 Hå 84 6 Karl-Johan og Trude Mattingsdal Vatnamot 36 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
62 Hå 95 49 Kai Stokkeland Nordsjøveien 4254 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
63 Hå 95 58 Johan Skoran Sandhelleren 11 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
64 Hå 95 66 Terje Nygård Løedalen 2 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
65 Hå 95 69 Norunn Irene O Hegrestad Lindtjørn 48 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
66 Hå 100 1 Tor Olsen Varden 44 4364 Sirevåg Sindre Oftedal
67 Hå 101 1 Laurits Stokkeland Veggjabergveien 60 4363 Brusand Sindre Oftedal
68 Hå 107 1 Tom Steinsland Stokkalandsvegen 175 4363 Brusand Sindre Oftedal
69 Hå 107 3 Aud Tove Matnisdal (Leif) Fuglestadveien 178 4363 Brusand Sindre Oftedal
70 Hå 108 1 Pauline Grødem og Nikolay Valheim Stokkalandsvegen 60 4363 Brusand Sindre Oftedal
71 Hå 108 39 Roy Helge Kverme Sandve 22 4363 Brusand Sindre Oftedal

72 Eigersund 44 1 Norleiv Gudmestad Krossmoveien 636 4373 Egersund Sindre Oftedal
73 Eigersund 44 4 Hans Petter Bøgh Hafsø Jærveien 14 4373 Egersund Sindre Oftedal
74 Eigersund 44 5 Tor Henning Sleveland Krossmoveien 634 4373 Egersund Sindre Oftedal
75 Eigersund 45 15 Sigmund Slettebø Krossmoveien 264 4373 Egersund Sindre Oftedal
76 Eigersund 45 13 Kirsti og Per J Puntervoll Krossmoveien 246 4373 Egersund Sindre Oftedal
77 Eigersund 59 4 Marianne Netland Skåra og Leif-Eirik Skåra Netlandsveien 89 4375 Hellvik Sindre Oftedal
78 Eigersund 60 18 Christina og Svein Erik Helvig Helviksveien 21 4375 Hellvik Sindre Oftedal
79 Eigersund 78 2 Oddny Sandstøl Frisk Sørlandsveien 1141 4376 Helleland Sindre Oftedal
80 Eigersund 78 3 Svein Arne Østrem Sørlandsveien 1222 4376 Helleland Sindre Oftedal
81 Eigersund 78 6 Anbjørn Grønning Sørlandsveien 1402 4376 Helleland Sindre Oftedal
82 Eigersund 78 8 Terje Taule Grøndølveien 99 4376 Helleland Sindre Oftedal
83 Eigersund 79 1 Ove Østrem Brattevollveien 22 4376 Helleland Sindre Oftedal
84 Eigersund 79 5 Ken Rune Birkeland Årrestadveien 78 4376 Helleland Sindre Oftedal
85 Eigersund 79 12 Helge Krohn Gamle Årestadveien 54 4376 Helleland Sindre Oftedal
86 Eigersund 81 17 Håkon Øgreid Moksnes, Anne Helene Moksnes, Knut Erling Moksnes Mogata 4B 0464 Oslo Sindre Oftedal
87 Eigersund 92 1 Jarl Berge Bergeveien 20 4376 Helleland Sindre Oftedal
88 Eigersund 93 3 Terje Haugstad Sørlandsveien 766 4376 Helleland Sindre Oftedal
89 Eigersund 95 1 Ståle Svalestad Sørlandsveien 672 4376 Helleland Sindre Oftedal
90 Eigersund 99 1 Torger Birkeland Birkelandsveien 52 4376 Helleland Sindre Oftedal

91 Eigersund 100 1
Rune Strømstad, Nikolei Bråta Strømstad, Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta 
Strømstad Orredalsveien 15 4376 Helleland Sindre Oftedal



92 Eigersund 100 2 Oddvar Arne og Solveig Bjørg Bjerkreim Eiaveien 299 4376 Helleland Sindre Oftedal
93 Eigersund 107 2 Leif Arne Løvold Løvollsveien 33 4376 Helleland Sindre Oftedal
94 Eigersund 111 1 Hallgeir Klungland Krossmoveien 980 4376 Helleland Sindre Oftedal
95 Eigersund 112 5 Håkon Øglend Lomelandsveien 18 4376 Helleland Sindre Oftedal
96 Eigersund 115 1 Jostein Sleveland Slevelandsveien 65 4373 Egersund Sindre Oftedal
97 Eigersund 115 4 Janne S Søyland Slevelandsveien 42 4373 Egersund Sindre Oftedal
98 Eigersund 115 10 Leif Petter og Arvid Sleveland Slevelandsveien 98 4373 Egersund Sindre Oftedal
99 Eigersund 115 11 Morten Sleveland Lomelandsveien 34 4376 Helleland Sindre Oftedal

100 Lund 20 1 Sivert Surdal Hamreveien 9 4460 Moi Sindre Oftedal
101 Lund 20 2 Kurt Georg Hamre Myrbekken 9D 4460 Moi Sindre Oftedal
102 Lund 20 4 Odd-Magne Hamre Lindlandsveien 48 4460 Moi Sindre Oftedal
103 Lund 20 7 Tanja M Th Hamre Lindlandsveien 28 4460 Moi Sindre Oftedal
104 Lund 22 1 Nils Skår Skår 20 4460 Moi Sindre Oftedal
105 Lund 22 3 Henrik Hamre Nedre Stranda 56 4460 Moi Sindre Oftedal
106 Lund 28 3 Stein Moen Hovsheradveien 39 4460 Moi Sindre Oftedal
107 Lund 29 1 Anne Berit Ersdal og Harald Ersdal Skolegata 29 4790 Lillesand Sindre Oftedal
108 Lund 29 3 Kristian Skjeggestad Skjeggestad 3 4460 Moi Sindre Oftedal
109 Lund 58 16 Eivind Handeland Gamleveien 14 4463 Ualand Sindre Oftedal
110 Lund 59 2 Arild Refsland Gamleveien 79 4463 Ualand Sindre Oftedal
111 Lund 59 3 John Kjetil Refsland Sævik Gamleveien 92 4463 Ualand Sindre Oftedal
112 Lund 59 5 Ivar Refsland Tekseveien 27 4463 Ualand Sindre Oftedal
113 Lund 60 9 Kristine Marie B Sætevik og Jostein Sætevik Hellerenveien 1 4463 Ualand Sindre Oftedal
114 Lund 66 1 Morten Hammarsmark Gamleveien 693 4463 Ualand Sindre Oftedal
115 Lund 66 2 Øyvind S. Ueland Hetlelandsvegen 2 4463 Ualand Sindre Oftedal
116 Lund 60 11 Inger Berge Bilstad v/ Natasha Villemo Wiik Bilstadvegen 35 4463 Ualand Sindre Oftedal
117 Lund 60 12 Morten Høyland Legåveien 96 4463 Ualand Sindre Oftedal
118 Lund 60 14 Brita Solvor Bilstad Hovland Bilstadveien 80 4463 Ualand Sindre Oftedal
119 Lund 61 1 Helge Larsen Vasshusveien 46 4463 Ualand Sindre Oftedal
120 Lund 63 1 Sven Marius Ollestad Gamleveien 487 4463 Ualand Sindre Oftedal
121 Lund 63 3 Birger G Tjørn Gamleveien 495 4463 Ualand Sindre Oftedal
122 Lund 64 1 Ståle Ueland Ualandsveien 51 4463 Ualand Sindre Oftedal
123 Lund 64 4 Stian Ueland Ualandsveien 53 4463 Ualand Sindre Oftedal
124 Lund 67 1 Olav Skjærpe Gamleveien 797 4463 Ualand Sindre Oftedal
125 Lund 67 5 Ole Martin Leirflåt Gamleveien 770 4463 Ualand Sindre Oftedal
126 Lund 67 13 Regine Heskestad Gamle Kyrkjeveg 36 4463 Ualand Sindre Oftedal

127 Flekkefjord 162 1 Arnfinn M Bjørkevoll Ersdalsveien 57 4406 Flekkefjord Solveig Løhaugen
128 Flekkefjord 162 2 Trude Birgitte Grønning Ersdalsveien 55 4406 Flekkefjord Solveig Løhaugen
129 Flekkefjord 162 4 Ingve Nilsen Ersdalsveien 49 4406 Flekkefjord Solveig Løhaugen
130 Flekkefjord 163 2 Kim Rune Netland og Gabrielle Bruli Netland 20 4406 Flekkefjord Solveig Løhaugen
131 Flekkefjord 163 4 Steinar Netland Netland 18 4406 Flekkefjord Solveig Løhaugen
132 Flekkefjord 163 7 Leif Netland Netland 14 4406 Flekkefjord Solveig Løhaugen
133 Flekkefjord 183 2 Leif Gunnar Vøllestad Postboks 30 4367 Nærbø Solveig Løhaugen

134 Kvinnesdal 93 1 Martha Irene Dugan Espeland 32 4480 Kvinnesdal Solveig Løhaugen
135 Kvinnesdal 93 2 Abraham Espeland Espeland 27 4480 Kvinnesdal Solveig Løhaugen
136 Kvinnesdal 94 9 Torbjørn Moi Årliveien 111 4480 Kvinnesdal Solveig Løhaugen
137 Kvinnesdal 94 14 Keven Solberg Moisveien 312 4480 Kvinnesdal Solveig Løhaugen



138 Lyngdal 429 14 Torbjørn Helle Hunsdalveien 36 4525 Konsmo Solveig Løhaugen
139 Lyngdal 438 1 Bente Fidje Neseveien 154 4443 Tjørhom Solveig Løhaugen
140 Lyngdal 438 2 Jan Viblemo Konsmoheiveien 400 4525 Konsmo Solveig Løhaugen
141 Lyngdal 438 3 Tove Espeland Konsmoheiveien 349 4525 Konsmo Solveig Løhaugen
142 Lyngdal 439 1 Pål Sveinall Konsmoheiveien 528 4534 Marnadal Solveig Løhaugen

143 Lindesnes 643 13 Åsmund Rygnestad Laudalsgarden 7 4534 Marnadal Solveig Løhaugen
144 Lindesnes 652 5 Eivind Årstad Hedland Høyeveien 93 4534 Marnadal Solveig Løhaugen
145 Lindesnes 661 13 Trine Ruud Brelandsveien 912 4534 Marnadal Solveig Løhaugen
146 Lindesnes 684 18 Kari Lauvdal Marnarveien 2013 4534 Marnadal Solveig Løhaugen
147 Lindesnes 685 2 Trond Ågedal Bue Marnarveien 2232 4534 Marnadal Solveig Løhaugen

148 Kristiansand 588 2 Jan og Anne Skisland Stokkelandsveien 2 4645 Nodeland Solveig Løhaugen
149 Kristiansand 601 1 Torbjørn Høye Gjervoldstad 22 4645 Nodeland Solveig Løhaugen
150 Kristiansand 601 2 Tarald Fuskeland Gjervoldstad 20 4645 Nodeland Solveig Løhaugen
151 Kristiansand 601 11 Halvar Bjerland Gjervoldstad 3 4645 Nodeland Solveig Løhaugen



OVERSIKT OVER EKSPROPRIASJONSSKJØNN FOR ETABLERING AV SØRLANDSBANEN FRA 

STAVANGER TIL KRISTIANSAND 

- Stavanger
o Hetland underskjønn 13.06.1942, overskjønn 14.10.1942

- Sandnes kommune
o Sandnes, underskjønn 22.06.1942 og overskjønn 20.10.1942
o Høyland, underskjønn 15.06.1942

- Klepp: underskjønn 26.05.1945, overskjønn 27.09.1943
- Time: underskjønn 29.05.1943
- Hå kommune

o Nærbø herred: underskjønn 01.06.1943, overskjønn 29.09.1943
o Varhaug: underskjønn 09.06.1943, overskjønn 02.10.1943
o Ogna: overskjønn 25.09.1943

- Eigersund og Egersund: underskjønn 18.06.1943
- Moi til Eigersund (Lund, Heskestad, Helleland, Eigersund): underskjønn 28.06.1939,

overskjønn oktober 1943
- Flekkefjord

o Østre Kvinesdal: underskjønn 20.06.1933, overskjønn 02.11.1933
o Bakke: underskjønn 11.09.1933
o Gyland: underskjønn 6.9.1933

- Lyngdal
o Hægebostad herred: underskjønn 05.05.1941, overskjønn 19.10.1946
o Lyngdal herred: overskjønn 27.05.1942

- Mandal
o Øyslebø
o Laudal
o Konsmo

For Mandal herredsrett har Statsarkivet i Kristiansand kun tilgjengelig
anleggsskadeskjønn/etterskjønn i perioden hvor de andre underskjønnene og
overskjønnene ble holdt.

- Torridal
o Vennesla: underskjønn 24.08.1928
o Greipestad: underskjønn 03.06.1933
o Oddernes: overskjønn 09.11.1928
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N. S. B. 

Form, nr. 1O2 

Janren herredsrett, sak 
DOl& I 1 1/ 

Alminnelige forutsetninger 
I tilslutning til Hovedstyrets anleggssirkulære nr. 86 §§ 5 og 9, 

1. Takstene omfatter enhver erstatning som jernbanen plikter i anledning av ekspropriasjo-
nen også erstatning for de ulemper som jernbanedriften vil medføre (røyk, larm o.s.v.). De 
erstatningsberettigede må derfor under forretningen framkomme med alle sine krav. Til til-
feldig og uberegnelige skade og ulempe ved selve anleggsarbeidet, f, eks. steinsprut fra 
fjellskjæringer, tas ikke hensyn. Slik skade og ulempe blir erstattet etterpå enten ved 
minnelig overenskomst eller ved ettertakst. 

2. Jernbanen sørger alltid for avledning av vann i nødvendig dybde fra det høyere liggende 
terreng ved stikkrenne gjennom jernbanelegemet eller på annen måte. Derimot blir det 
grunneierens egen sak å sørge for vannets videre avløp over det lavere liggende terreng. 
Til de ulemper som oppstår herav tas hensyn under taksten. Drensgrøfter (åpne og luk-
kede) kan føres ut i jernbanens overvannsgrøfter og fram til nærmeste stikkrenne, men 
ikke direkte ut i de alminnelige sidegrøfter. 

Eksisterende vannledninger og kloakkledninger besørger jernbanen ført gjennom lin-
jen, men reparasjoner og vedlikehold påhviler eierne. Intet arbeide må utføres på jernba-
nens grunn uten etter forut innhentet tillatelse. 

3. Jernbanen gjerder for linjen. Eksisterende gjerdeplikt langs offentlig vei eller andre steder 
og ny gjerdeplikt som oppstår påhviler grunneierne. Hertil tas hensyn under taksten. 

4. Jernbanen påtar sig intet arbeide utenfor sin egen grunn undtagen hvor det uttrykkelig 
blir anført i forutsetningene. Vedlikeholdsplikten er i så fall under enhver omstendighet 
grunneierens. 

5. Enhver som berøres av jernbanen får sitt særskilte takstnummer. De spesielle forutset-
ninger for de enkelte takstnummer vil bli nevnt og notert under befaringen for senere 
enten å bli ført til protokolls eller framlagt som dokument. 

Grunnen eksproprieres i nødvendig bredde for jernbaneanlegget og påvisning kan 
skje under befaringen. Hvor linjen går gjennom nåleskog, eksproprieres etter regler som 
vil bli tilført protokollen. 

Når jernbanen eksproprierer til vann eller elv, eksproprieres ikke fiskerett eller rett 
til utnyttelse av vannkraften. Grunneieren har dog ikke rett til å betrede jernbanens grunn 
for utøvelse av sine rettigheter. 

Sjøgrunn og elvegrunn måles ikke med mindre det blir utrykkelig bestemt. Land-
grunn regnes til gresskant ved bredden. 

6. Hvor noen får privat planovergang over linjen, er han for planovergangers benyttelse 
underkastet de gjeldende regler (Lov av 7. september 1854 § 11). 

Jernbanen vedlikeholder planovergangene tillikemed tilhørende stikkrender for jern-
banens grøfter. Jernbanen vedlikeholder også underganger, men ikke veier gjennom 
undergangene med tilhørende grøfter. Ved bruoverganger overtar jernbanen vedlikehol-
det kun forsåvidt angår bruens konstruktive deler. Snørydning av vei er jernbanen uved-
kommende både ved planoverganger, underganger og bruoverganger. 

Haver bilag 3



7. Ved ekpropriasjo'n a4-3rebevokset grunn er det — hvis intet motsatt forlanges av jernba-
nen eller ekspropriaien — forutsetningen, at trærnes eier feller og beholder dem. De felle-
de trær må være fjernet tit den tid det for anleggsarbeldets skyld forIanges av jernbanen; 
I motsatt fall foretar jernbanen hugst og bortkjøring på eierens bekostning. 

8. Forsåvidt ikke annerledes bestemmes, vil jernbanens sakfører ved forretningens slutning 
forlange kjennelse, som gir jernbanen rett  WI  å ta de takserte grunnstykker m.v. I besid-
delse etter en for hvert enkelt takstnummer bejtemt frist (fravikelseskjennelse). 

9. Hvis noen ønsker overtakst, må begjæring derom være innkommet til forretningens besty-
rer (som regel distriktets sorenskiver) innen 14 dager fra erstatningssummens fastset-
telse. Dette gjelder også forsøks.- og alternativtakster. 

10. Oppmerksomheten henledes på anleggssirkulære nr. 68 § 5 d, hvoretter grunneieren først 
blir fri for skatter og andre offentlige avgifter av den avståtte grunn, når denne er fraskilt 
eiendommen ved skylddelingsforretning. Fraskilling kan først skje, når endelig oppmåling 
har funnet sted, altså ikke allerede etter den i sirkulære nr. 86 § 7 omhandlede, foreløbige 
oppmåling. Skatter, som allerede er utlignet, blir å bære av grunneieren, selv om de for-
faller etterat skylddelingen er holdt. Jernbanen besørger skylddeling avholdt snarest 
mulig etterat gjerde er satt langs linjen, den endelige oppmåling av grunnen har funnet 
sted og de endelige målebrever er utferdiget. 

Jernbanen får i henhold til kgl. resolusjon skattefrihet for grunn som den erverver. 
Skattefriheten omfatter dog ikke alle offentlige avgifter. Somme avgifter vedblir å hefte 
på jernbanens grunn, hvis jernbanen ikke eksproprierer sig fri for dem. Dette gjelder 
f. eks. leding (jordeboksrettigheter), tiende, landskyld, jordavgift, utredsler til presteembe-
der i henhold til lov av 1.897. Når slike avgifter (grunnbyrder) påhviler en eiendom, 
skjer ekspropriasjonen derfor under den forutsetning at de I sin helhet framtidig blir hvi-
lende på grunneierens gjenværende del, og hertil må skjønnsmennene ta hensyn ved 
teksten. 

11. Hele den fastsatte erstatning forfaller til betaling samtidig med at jernbanen tiltrer det 
eksproprierte, medmindre noe annet uttrykkelig blir bestemt eller avtalt. Dette gjelder 
også erstatningsbeløp for øket ildsfarlighet (lov av 7. september 1854 § 3). 

Dersom jernbanen med grunneierens samtykke tiltrer det eksproprierte uten samtidig 
å betale eller deponere erstatningen, blir erstatningsbeløpet å forrente med 4% p. å. 

Magne Sehjødt 
Jernbaneanleggenes sakfører. 

N.8.}t Chita' vd. 1V. 42. 100G. 
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Eget saknr. og ref. 

5800/0 B/ALO 
Datum 

RAR. 1578 

Sak 

VEDLIKEHOLD AV GJERDER LANGS JERNBANEN 

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 11.10.77 med kopi av 
Norges Bondelags brev av 26.8.77 til Samferdselsdepartementet. 

L

Når det gjelder Norges Bondelags uttalelse on at det er Norges Statsbaner 
som skal sette opp og vedlikeholde gjerder langs jernbanelinjene i Norge, 
kan generelt opplyses at lovbestemmelser om grannegjerde (lov av 5.5.1961) 
og tidligere lov am jords fredning (lov av 16.5.1860) ikkr. gjelder for 
Norges Statsbaner. Heller ikke jernbanelovene, pålegger Statsbanene 
noen gjerdeholdsplikt. Statsbanene- har allikevel satt opp lovlig gjerde 
,t nabogrunn for å unngå å måtte betale erstatning for påkjørsel av dyr 
' linjen, og fordi det fra og med 1928 ved ekepropriasjon av linjegrunn 

vart oppatilt som takstforutsetning at jernbanen gjerder for linjen. 

'Mr det gjelder klager fra forskjellige kanter som Norges Bondelag skal 
ha mottatt, om dårlig vedlikehold av gjerder  ken  opplyses at det etter de 
undersøkelser man har foretatt, bare unntaksvie er registrert klager innen-
for våre jernbanedistrikter i de aktuelle fylker. Mån har heller ikke 
registrert at det i løpet av de senere år har vært noen markert økning 
i antall påkjørsler av husdyr. 

Det forekommer av og til at det skjer uhell hvor husdyr blir påkjørt. 
Det har imidlertid viet seg at den direkte foranledning til disse  then 
ofte skyldes dårlig gjerding fra husdyrholdere med eiendommer beliggende 
langt fra jernbanen eller manglende lukking av grinder ved private plan-
overganger. Videre har det hendt at beitende dyr her brutt seg gjennom 
jernbanens gjerder. 

På grunn av vanskelig tilgang på arbeidskraft og dermed streng prioritering 
av arbeidene, vil det fra Statsbanenes side Tare nærliggende å peke på 
ønsket om en aktsomhetsdeling, idet den grunneier som skal slippe bufe på 
beite på et område som støter opp mot linjen, på forhånd gir varsel om 
dette til nærmeste stasjon eller til linjevisitøren på vedkommende 
strekning. Sammen med vieitøren kan gjerde og grinder gås over på den 
aktuelle strekning slik at mangler i tilfelle kan bli utbedret i god tid. 
Jfr, i denne forbindelse lov om ymse beitespørsmål av 16.6.1961 kap. 11. 

Statebanenes retningslinjer for vedlikehold av gjerder har vamt og vil 
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fortsatt ve å ha tilfredsstillende gjerder i tettbebyggelse, slik at 
uvedkommende ikke kommer inn på skinngangen, - videre gjerder mot beitende 
bufe tilhørende naboer.  Met  kan her opplyses at  /forges  Statsbaner har ca. 6000 
km gjerder langs våre jernbanelinjer, og det er benyttet store beløp på drifts-
budsjettet til årlig vedlikehold av gjerder, grinder og fast oppmerking. 
Eksempelvis kan nevnes at det i 1975 medgikk 7,8 mill, kr, i 1976 10,7 mill, kr 
og noe tilsvarende i 1977. 

Sett på bakgrunn av de store årlige utgifter til vedlikehold og fornyelse av 
gjerder Lange linjen, vil spørsmålet om jernbanen kan gå til sløyfing av 
gjerdehold i enkelte områder eller over visse strekninger  were  av betydelig 
økonomisk interesse. Det siktes særlig til områder og strekninger hvor drifts-
forholdene i landbruket eller andre forhold har endret karakter siden vedkommende 
bane ble anlagt. Våre distrikter er derfor anmodet om i samarbeid med grunn-
eiere på naboeiendommer å forsøke å oppnå overenskomst am å fjerne gjerder over 
slike strekninger hvor gjerdehold ikke lenger har noen fornuftig mening. 

Por øvrig vil et tilfredsstillende gjerdehold bli opprettholdt i tettbebyggelse 
og der hvor jernbanen i henhold til ekjønnsforuteetningene må opprettholde disse, 
såfremt ikke en annen avtale som ovenfor skissert kan inngås med grunneieren. 

Por Generaldirektøren 

 

J. Jarnæs Øivinn Løvseth 



Dalane herredsrett 
Sak nr. /19 
Dok. nr. 1! 

Dalane herredsrett 

gjør vitterlig: 

År 1993, den 29. april ble rett holdt i Dalane herredsrett 

Dommer: Dommerfullmektig Hogne Skjerpe 

Sak nummer: 92-00165 A 

Saksøker: Anders Refsland 
Prosessfullmektig: Advokat Kåre Vierdal v/adv.fullm. Terje 

Gjertsen 

Saksøkt: Norges Statsbaner v/Hovedadministrasjonen 
Prosessfullmektig: Advokat Ingun E. Medhus 

Til stede: Dommeren 

Det ble avsagt slik 

DOM: 

Saken gjelder erstatning for tap av to kviger ved påkjørsel av 

tog nr. 73 mellom Helleland og Ualand den 15.06.91. 

Om bakgrunnen for saken nevnes: 

Anders Refsland eier og driver gårdsbruk med betegnelse gnr. 

59 bnr. 5 og 6 på Refsland ved Ualand i Lund kommune. 

Gårdsbruket deles av Sørlandsbanen. Gården grenser i nord-øst 

mot fylkesvei som krysser jernbanen ved planovergang ca. 500 - 

600 meter øst for Anders Refslands tun. Overgangen er idag 
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sikret ved en grindanordning, lyssignal og halvbommer. 

Grindene ble rundt århundreskiftet oppsatt i forbindelse med 

anleggelse av jernbanelinjen. Veien over linjen hadde på den 

tid status som privat vei. På 1950-tallet ble veien kommunal, 

og senere i 1964 overtok Rogaland fylke veien, slik at den 

idag er fylkesvei og fører frem til ca. 8 husstander øst for 

Anders Refslands bruk. 

NSB Stavanger distrikt foretok sammen med Rogaland Bondelag, 

hvor også grunneierne/brukerne av de enkelte overgangene ble 

kontaktet, befaring den 16.- 17. august 1983 av 

jernbaneovergangene på strekningen Gandal - Sira. 

Planovergangen i denne saken ble kommentert som følger: 

"45. Planovergang fylkesvec. 

Overgangen er sikra, men problem med dyr som forserer gjerde 

langs fylkesvegen og så kjem over på lina. 

Grunneigarane som grensar opp mot fylkesvegen skal ta kontakt 

med vegstellet for å koma fram til ei løysing med ferist. 

Jernbanen kan halda skinnar." 

På østsiden av jernbanelinjen, grensende opp mot denne og den 

kryssende fylkesvei, har Anders Refsland utmarksbeite. 

Lørdag den 15. juni 1991 hadde saksøker 8 kviger beitende i 

denne utmarken. Om kvelden, ca. kl. 2100, ble Anders Refsland 

kontaktet av en nabokone som fortalte at kvigene var kommet ut 

på fylkesveien og inn på jernbanen. Grinden ved planovergangen 

hadde stått oppe, og hun hadde heller ikke villet lukke denne 

av redsel for at dyrene skulle bli stående i en felle. Anders 

Refsland løp ned til jernbanen og påtraff 5 av kvigene. Han 
fikk sikret de fem kvigene akkurat idet klokken begynte å slå 

og varslet at tog var ventendes. De resterende 3 befant seg 

400 - 500 meter fra planovergangen i nordlig retning på 

jernbanesporet. Toget klarte ikke å bremse tidsnok, og 

resultatet var at to av Anders Refslands kviger ble 

ihjelkjørt. Det er ikke påstått at det ble utvist uaktsomhet 

av togføreren i forbindelse med selve påkjørselen. 
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Kort tid etter ulykken kom baneformann  Edmund  Birkeland til 
stedet. Hvorvidt det ble foretatt en befaring av ham sammen 
med Refsland av sistnevntes gjerde og grind mot fylkesveien er 
uklart, og retten vil i sine bemerkninger i nødvendig 
utstrekning komme tilbake til dette. Anders Refsland hevdet at 
grinden/leet mot fylkesveien var sprengt av kvigene, antakelig 
fordi de var blitt skremt av et eller annet. Baneformann 
Birkeland hevdet at det ca. 4 meter brede leet var trampet ned 
av kvigene. Baneformann Birkeland avgav følgende rapport fra 
ulykkesstedet den 17.06.91: 
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Saksøkte Anders Refsland søkte 03.08.91 erstatning av NSB for 

tapet av to kviger på tilsammen kr. 20.000,-. Saksøkte har 

ikke hatt innvendinger mot denne fastsettelsen av det 

Økonomiske tapet. 

NSB innhentet i forbindelse med søknaden ny rapport fra 

baneformann E. Birkeland datert 14.08.91, og som lyder: 

.-._...---  . 

Etter omfattende korrespondanse mellom NSB og saksøkers 

forsikringsselskap og prosessfullmektig, ble endelig avslag på 
anmodning om erstatning gitt av NSB den 12.06.92. 

Ved stevning av 24.08.92 har saksøker v/adv. Kåre Vierdal 



v/adv. fim. Terje Gjertsen gått til sak mot Norges Statsbaner 

y/Hovedadministrasjonen og krevd at sistnevnte skal dekke 

saksøkers tap i forbindelse med at to av hans kviger ble 

ihjelkjørt av toget. 

I tilsvar av 17.09.92 har saksøkte v/adv. Ingun E. Medhus 

påstått seg frifunnet. 

Hovedforhandling ble holdt 15.02.93. Anders Refsland møtte og 

avgav forklaring. Bjørn Kyrref jord møtte på vegne av NSB, men 

avgav ikke forklaring. 2 vitner ble avhørt, og det ble ellers 

foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser. Retten var 

på befaring på den angjeldende planovergang. 

Saksøker har i det vesentlige gjort gjeldende at NSB er 

erstatningsansvarlig både under synspunktet objektivt ansvar 

for uforsvarlig ordning og etter skyldansyarsregelen, og at 

ansvarsgrunnlagene delvis griper over i hverandre. 

Fylkesveien som krysser jernbanelinjen er sterkt trafikkert. 

Grindene som NSB selv hadde satt opp og beholdt som ledd i 

deres oppfyllelse av gjerdeplikten, stod til stadighet oppe, 

og dette var NSB kjent med. NSB har erkjent sin gjerdeplikt 

gjennom vedlikeholdet av grindene, og plikten ble ikke 

overholdt i og med at grindene hele tiden ble satt åpne. 

NSB's forskrifter vedrørende private planoverganger 

foreskriver at bruksberettigede skal varsles hvis grinder står 

åpne. Disse må få analogisk anvendelse på denne offentlige 

planovergangen i og med at den er utstyrt med grinder, 

iallefall må en utlede en likeens plikt for NSB i dette 

tilfellet hvor gjerdeplikten ikke ble overholdt og hvor 

saksøker ikke hadde noen innvirkning på at veien ble 

oppgradert fra privat vei til fylkesvei. 

Den aktuelle planoverganen var ikke sikret tilstrekklig mht. 

dyr. Den er ikke i tråd med det som kreves sett i sammenheng 

med biltrafikk, toghyppighet og toghastighet. NSB har utvist 

uaktsomhet i sin unnlatelse av å hindre mulige risikomomenter. 
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Anleggelse av ferist som Anders Refsland hadde ønsket, ville 

eliminert hele problemet, ettersom NSB kjente til at det 

tidligere hadde kommet dyr inn på linjen, jfr. rapport fra 

NSB's befaringen sammen med Norges Bondelag. 

Den nødvendige årsaksammenheng er tilstede ved at NSB's 

sikkerhetsforanstaltninger ikke var tilfredstillende til å 

unngå ulykken og ved at det er utvist klanderverdig 

passivitet. 

Saksøker fremholdt videre at det går for langt å påstå at han 

har medvirket til skaden. Det har ingen betydning at saksøker 

har satt opp et gjerde som dyrene klarte å sprenge. Det 

oppsatte gjerde var i god stand. Saksøker er bruksberettiget 

til planovergangen idet jernbanen deler bruket i to, og 

Refsland har gjort det som kan kreves av ham for å minke 

faren ved å sette opp gjerde mot fylkesvei mot hvilken han 

ikke har gjerdeplikt. Refsland kan heller ikke ha kontinuerlig 

tilsynsplikt med overgangen. 

Saksøker har lagt ned slik påstand: 

Norges Statsbaner dømmes til å betale Anders Refsland kr. 

20.000,- med tillegg av 15 % rente fra 15.06.91 til betaling 

skjer. 

Norges Statsbaner tilpliktes å betale Anders Refsland sakens 

omkostninger. 

Saksøkte har i det vesentlige gjort gjeldende at 

varslingsplikten bare gjelder private overganger, således at 

NSB's forskrifter på dette punkt ikke kan få anvendelse på 

denne offentlige overgangen, heller ikke analogisk. Alle, 

inkludert saksøker var kjent med at grindene stod åpne, 

hvoretter noe varsel ikke ville hatt noen betydning. 

Når det gjelder NSB's handlingsalternativ am anleggelse av 

ferist er dette kravet aldri fremført av Refsland overfor NSB. 



Det er heller ikke NSB's ansvar, men veimyndighetenes, og er 

omhandlet i befaringsrapporten fra 1983. 

Hovedårsaken til at NSB nekter å erkjenne erstatningsansvar 

er fordi dette gje:der offentlig vei og derigjennom offentlig 

planovergang. Det er ikke mulig å holde et slikt område 

inngjerdet slik at det ville sikret Refslands behov og det er 

heller ikke vanlig å operere med bruksberettigede i en slik 

sammenheng idet bruken av overgangen er en rett for alle. 

Planovergangen er sikret forskriftsmessig og fremstår ikke som 

en uforsvarlig ordning. 

Ved offentlige planoverganger er ikke grinder en del av 

gjerdeplikten. Grindene er bare blitt stående ved denne 

planovergangen fra tiden da jernbanen ble anlagt, og en må se 

bort i fra grindene når en skal avgjøre ansvarsspørsmålet. 

Risikoen fremstod ikke som ekstraordinær fra skadelidtes side. 

Han hadde en oppfordring til å sikre seg ved et bedre gjerde 

samt tatt kontakt med veimyndighetene vedrørende ferist. 

Refsland har ingen begrunnet forventning om å bli holdt 

skadesløs, således at begrunnelsen for objektivt ansvar ikke 

slår til i dette tilfellet. 

Saksøkte avviste videre at det forligger årsakssammenheng 

mellom de ansvarsbetingende forhold og skaden, idet den 

påstått unnlatte varlingsplikten ikke hadde noen betydning 

fordi ingen tok notis av grindene allikevel. Videre var det 

ikke ovenfor NSB at kravet om ferist måtte rettes slik denne 

saken fremstår. 

Det ble subsidiært fremholdt fra saksøkte at ansvaret uansett 

må falle bort eller reduseres fordi Refslands gjerde var 

uforsvarlig sett i sammenheng med risikoen. Det var i denne 

sammenheng ingenting som tydet på at dyrene ulykkeskvelden ble 
skremt. 

Saksøkte har lagt ned slik påstand: 



Norges Statsbaner, Hovedkontoret frifinnes og tilkjennes 

saksomkostninger. 

Rettens bemerkninger: 

Saksøkers gårdsbruk deles i to av sørlandsbanen. Deler av 

Refslands utmarksbeite befinner seg på østsiden av linjen, 

mens gårdsbygningene befinner seg på vestsiden. I nord grenser 

bruket mot fylkesvei som krysser jernbanen ved offentlig 

planovergang. Fylkesveien fører østover frem til ca. 8 

husstander i et område dominert av landbruksinteresser, og 

veien nyttes således stort sett bare av denne brukergruppen. 

Opprinnelig var overgangen privat og sikret med grinder. 

Etterhvert som trafikken skiftet karakter og planovergangen 

ble offentlig i samband med at veien fikk status som 

fylkesvei, ble overgangen sikret med lysanlegg, halvbommer og 

opprettholdelse av den eksisterende grindanordning. Når det 

gjelder grindene er retten, på bakgrunn av både Refslands og 

baneformann Birkelands forklaring, av den oppfatning at disse 

de senere år ikke har hatt noen reell nytte ut over at 

saksøker når han har hentet dyrene hjem fra beite via 

fylkesveien, har hatt nytte av grindene til å samle dyrene før 

forsering av jernbanen. 

Planovergangen fremstår idag som meget godt sikret når det 

gjelder ferdsel av mennesker og kjøretøy. Sikringsanordninger 

når det gjelder dyr, slik overgangen hadde da grindene ble 

holdt lukket før lys- og bomanlegg ble etablert, har 

overgangen i realiteten ikke. Det fremkom under forklaringene 

i retten at alle parter var inneforstått med at grindene ikke 
lenger ble holdt lukket. Refsland finner ikke at Refsland er 

noe å klandre i denne sammenheng. Baneformann Birkeland 

uttalte at han aldri hadde sett at grindene var lukket. NSB's 
prosessfullmektig uttalte at hun ikke kjente den reelle 

begrunnelse for at grindanordningen var opprettholdt etter at 

lys- og bomanlegg ble montert og at man således kunne se bort 



i fra grinden. Retten er enig i dette og finner ikke grunn til 

å ta standpunkt til om NSB har overholdt sin av saksøker 

påståtte varslingsplikt. 

Retten finner at NSB's erkjente gjerdeplikt langs jernbanen i 

dette tilfellet også må innebære at det må sørges for 

tilfredsstillende sikringsanordninger for å hindre at dyr 

kommer inn på linjen. Det er da lagt vesentlig vekt på at 

denne planovergangen befinner seg i et ensidig jordbruksområde 

hvor den dominerende brukergruppe har en klar interesse i at 

overgangen sikres slik at dyr ikke kommer inn på 

jernbanelinjen. Retten kan ikke se at overgangens status som 

offentlig kan endre på dette. I denne sammenheng finner retten 

ikke avgjørende momenter i Gulating lagmannsretts dom av 16. 

mai 1973 hvor påstått erstatningsansvar for påkjørsel av dyr 

inne på et stasjonsområde ble avvist. Retten er ikke enig i at 

det nødvendigvis er en parallell mellom et stasjonsområde og 

en offentlig planovergang slik denne fremstår i denne saken, 

jfr. det som er nevnt ovenfor. Overgangen slik den fremstår 

idag besitter en betydelig skaderisiko mht. dyr noe den ikke 

gjorde tidligere da grinden var en fungerende ordning. 

Retten finner således at NSB's gjerdeplikt langs jernbanen 

også må innebære at det blir etablert en tilfredstillende 

sikringsanordning vedrørende dyr til erstatning for den 

ordningen som tidligere var etablert til beskyttelse mot denne 

risiko, men som i dagens situasjon viste seg ikke å være 

effektiv. I vurderingen av risikoen er det lagt vekt på at det 

flere ganger tidligere har kommet dyr inn på jernbanelinjen, 

noe NSB har vært fullt klar over, jfr. befaringsrapporten fra 

1983 redegjort for innledningsvis. Det legges vekt på at 

anleggelse av ferist fremstår som en rimelig og enkel løsning. 

NSB har fremholdt at spørsmålet om ferist må rettes til 

veimyndighetene og at det således ikke er NSB's ansvar å 

anlegge slik. Retten er dog av den oppfatning at NSB er 

nærmest til å sørge for tilfredstillende sikring. Den 

arbeidsfordelingen vedrørende videre sikring som er nedfelt i 
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befaringsrapporten fra 1983 finner ikke retten avgjørende. NSB 

har ved selvsyn observert at situasjonen ved overgangen forble 

den samme i den tiårsperioden som er gått. Saksøker forklarte 

i retten at rapporten hadde han aldri sett, noe som synliggjør 

at en slik rapport utarbeidet etter initiativ av NSB og Norges 

Bondelag neppe ensidig kan plassere ansvaret for etablering av 

sikringstiltak hos tredjemann, grunneier. 

En viss kritikk er det grunn til å rette mot saksøker i det 

han ikke på noe tidspunkt overfor kompetent hold i NSB har 

reist spørsmålet om ferist. Saksøker forklarte at han overfor 

linjepersonell som arbeidet langs jernbanen hadde reist 

spørsmålet. Retten er av den oppfatning at saksøker burde ha 

utvist en større grad av aktivitet overfor NSB når han over 

flere år var kjent med at grindanordningen ikke lenger hadde 

noen funksjon og at dyr således flere ganger hadde kommet inn 

på linjen. 

Retten finner også etter bevisføringen at saksøkers gjerde 

neppe kan sies å ha vært fullt ut tilfredsstillende under de 

konkrete omstendigheter, hvor den offentlige planovergangen 

bare befant seg i en avstand av ca. 50 meter fra leet. Retten 

har da lagt til grunn at det under de rådende omstendigheter 

må stilles strenge krav til kvaliteten og utførelsen av 

Refslands gjerdehold. Retten har lagt vekt på baneformann 

Birkelands vitneprov om at han og Refsland etter ulykken 

inspiserte leet mot fylkesveien. Retten finner at det har 

formodningen mot seg at man ikke ulykkesdagen inspiserte det 

stedet hvor dyrene hadde sluppet igjennom, slik som fremholdt 

av Refsland. Birkeland forklarte i retten at leet hadde en 

lengde på 3-4 meter med stolper i hver ende. Det var ikke 

fagmessig utført, og lå flatt mot fylkesveien. Saksøkte hevdet 

at leet var sprengt av kvigene som var skremt av et eller 

annet. Retten finner ikke holdepunkter for at det denne 

kvelden inntrådte ekstraordinære begivenheter som var årsak 

til at kvigene enten tråkket ned eller sprengte leet. Retten 

observerte selv ved befaringen at leets lengde gjør at det 

lett vil oppstå en viss slark, og retten må anta at det var 
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slike omstendigheter som medførte at det var mulig for kvigene 

å komme seg ut på fylkesveien. På bakgrunn av dette finner 

retten at Refsland selv må bære halvparten av sitt økonomiske 

tap. 

Refslands påstand om at han ikke har gjerdeplikt mot 

fylkesveien, og som også begrunner hans påstand om at det ikke 

er relevant å ta hensyn til leets tilstand, er det ikke 

nødvendig å ta standpunkt til, idet dette spørsmålet uansett 

burde vært nærmere avklart med vegmyndighetene, jfr. veglovens 

§ 44. Påstandens innhold i sin konsekvens ville være at han 

skulle kunne la dyrene beite i utmarken uten gjerde mot 

fylkesveien hvilket under de rådende omstendigheter ville vært 

i høyeste grad uaktsomt . 

På bakgrunn av ovennevnte finner retten at det økonomiske tap 

Anders Refsland ble påført ved at to av hans kviger ble 

ihjelkjørt 15. juni 1991 av toget bør deles mellom saksøker og 

saksøkte med en halvdel på hver. 

Når det gjelder saksomkostninger skal partene med et slikt 

utfall bære egne omkostninger, jfr. tvml. S 174. 1. ledd. 

NSB's prosessfullmektig har opplyst at NSB før 

hovedforhandling har foreslått forlik, uten at det er gjort 

kjent for retten hva dette tilbudet gikk ut på. Retten har 

valgt å se bort i fra dette i sin saksomkostningsavgjørelse, 

hovedsaklig ut i fra den betraktning at det må antas å ha vært 

av betydning for saksøker å få fastslått at det foreligger 

ansvarsgrunnlag for NSB. 
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SLUTNING: 

1.Norges Statsbaner v/Hovedstyret dømmes til å betale Anders 

Refsland kr. 10.000,- kronertitusen 00/100 med tilleg av 15 

% rente fra 15.06.91 til betaling skjer. 

2.Hver av partene dekker egne saksomkostninger. 

RETTEN HEVET 

(1-Y \ 
Hogn Skjerp lk.( 

dfm. 

sivsak/165.92A.d.rk 
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Advokat Ole Andreas Bryge 
Postboks 737 
4666 Kristiansand 

Deres ref 

REGJERINGSADVOKATEN 

Vår ref 
2000-0270 AB/AHC 

Dato 
18.06.2001 

ERSTATNINGSKRAV FRA HELGE MJÅLAND - PÅKJØRSEL AV VILLSVIN 

Undertegnede, som bistår staten v/Samferdselsdepartementet, har blitt meddelt at D,e . 
representerer Helge Mjåland. 

Jernbaneverket · erkjenner , at det foreligger en gj_erdeplikt. Bakgrunnen for dette er Mandal 
herredsretts sak B9/33 av 14. juli 1933 hvor det ~~for i skjønnsforutsetningene ai "Jembane;,,_ 
gjerder for linjen". Jernbaneverket erkjenner imidlertid ikke at gjerdeplikten går så langt som å 
sørge for at(villsvin ikke kommer inn på skinnegangen. -

Jernbaneverket erkjenner heller ikke erstatningsplikt. Jeg nøyer meg her med å vise til at det 
ikke er grunnlag for objektivt ansvar og at det ikke. er utvist uaktsomhet. For øvrig er det et 
poeng i saken at Helge Mjåland selv har utvist uaktsomhet ved ikke å sørge for forsvarlig 
inngjerding aY villsvinene. 

' .• 

Eventuelle spørsmål i anledning saken kan rettes til und~rtegnede. 

POSTADRESSE: 
POSTBOKS 8012 DEP 
0030 OSLO 

TELEFON: 22 99 02 00 
DIREKTE INNVALG: 22 99 02 55 
TELEFAKS: 22 99 02 50 

BESØKSADRESSE: 
PILESTREDET 19 

Haver bilag 6



Haver bilag 7

Tove Marie Høyland 
Legåveien 102 
4463 Ualand 

Gjerder langs Sørlandsbanen Vest 

Dato: 10.01.2019 

Gjerdene langs Sørlandsbanen Vest er av dårlig forfatning. Bane NOR har ikke budsjettmidler til å 

vedlikeholde disse gjerdene. P.t. gir gjerdene falsk trygghet og innebærer at dyr kan sette seg fast. 

Bane NOR vil derfor sette i gang arbeid med å få gjerdene våre fjernet. 

For at grunneierne langs Sørlandsbanen Vest skal få mulighet til å vurdere eget behov for gjerde, 

og eventuelt planlegge, finansiere og bygge egne gjerder på sin eiendom, så varsler vi om at Bane 

NORs gjerder vil bli fjernet etter 1. desember 2019. 

Bane NOR har ingen gjerdeplikt jf. lov om grannegjerde§ 1. At Bane NOR ikke har en alminnelig 

gjerdeplikt og at gjerdeplikt heller ikke følger av de alminnelige skjønnsforutsetningene i forbindelse 

med etablering av jernbanen i Norge, ble stadfestet i høyesterettsdom inntatt i Rt. 2012 s. 1003. 

Eventuelle spørsmål sendes til ; Bane NOR, postboks 4350, 2308 Hamar eller til vår mailadresse 

postmottak@banenor.no 

Med vennlig hilsen 

Atle Havnerås 

Banesjef 

Sørlandsbanen Vest 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor. no 
Org nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 



BANE NOR 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste Dato: 22.10.2020 
nedenfor. Saksref: 202010386-2 

Deres ref.: 
Side: 1 / 4 

Vår saksbehandler: Trine Hete Simmenes 
Telefon: +47 94156538 
E-post: Trine.Helle.Simmenes@banenor.no 

Gjerder for husdyr langs Sørlandsbanen 

Bane NOR og naboer langs jernbanen har et felles ønske om at dyr ikke skal bli påkjørt av 
toget. Bane NOR forstår frustrasjonen over at gjerdene for husdyr flere steder langs jernbanen er i 
dårlig forfatning og at det har  bligjwyeligere å få erstatning for påkjørte nge har gitt 
uttrykk for at de har fått for lite  i~jon  Ira  it OR om enciF Wad 
og utbetalin9.averstatrikog for påkjørte dyr. 

Formålet med dette brevet er å informere om hva Bane NOR har beslutilrå bidra med i et 
samarbeid om bedre gjerder for husdyr langs Sørlandsbanen, samt å imøtekomme deres ønske 
om tydeligere informasjon fra oss. 

TILBUD OM GJERDER FOR HUSDYR 
• På strekninger der gjerdet er så dårlig at det må skiftes ut, tar Bane NO alle kostnader 
med å sette opp nytt gjerde for husdyr niiit at grunneier ov.etap t . Vi har 
valgt et gjerde med høy kvalitet og lang levetid: 

- Flettverksgjerde, 120 cm høyt 
2,7mm tråd med galvanisering i henhold til EN10244-2  Class  A 
50x50 mm maskevidde 

- T40-stolper. galvanisert min 80 My 
Stolpeavstand 250 cm 
04 mm strekktråd i topp og bunn 

• Etter avtale med Bane NOR kan annen gjerdetype velges. 
• Den nøyaktige plasseringen av gjerdet blir bestemt i samråd med grunneier. 
• Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan bytte ut alle dårlige gjerder på en gang. Det er Bane 
NOR som avgjør hvilke gjerder som skal prioriteres, men vi tar imot innspill til hvor behovet er 
størst. 
• Dersom grunneier ikke ønsker nytt gjerde, vil de de dårlige gjerdene bli fjernet med ett 
års varsel. 
• Bane NOR vil fortsette å vedlikeholde egne gjerder, det vil si gjerder som ikke trenger å 
skiftes ut. 
Om du ønsker nytt gjerde, kan du kontakte Bane NOR på postmottak@banenor.no.  

Bane NOR SF postmottak@banenor.no Bankgiro: 1503.74.00537 

Postboks 4350, NO-2308 Hamar banenor.no IBAN-ni.: N04115037400537 

Sentralbord: 05280 Org.nr.: NO 917 082 308 MVA BCC:  DNBNOKK 
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BANE NOR 
Side: 2 / 4 

SPØRSMÅL OG SVAR 

HAR BANE NOR GJERDEPLIKT? 

Bane NOR har ikke generell gjerdeplikt. Bane NOR er ikke omfattet av grannegjerdelova. 

Setningen «Jernbanen gjerder for linjen» som står i de alminnelige skjønnsforutsetningene fra 

1928, har vært gjenstand for mye diskusjon. I Sør-Trøndelag tingrett i 2009 og i Høyesterett i 2012 

ble det slått fast at jernbanen bestemmer — ut fra eget behov — hvor det skal settes opp gjerder og 

i hvilken grad disse gjerdene skal vedlikeholdes. Dette innebærer også at Jernbanen bestemmer 

hvilke gjerdetyper som skal benyttes, og at jernbanen også kan fjerne egne gjerder. 

HVORFOR VEDLIKEHOLDER IKKE BANE NOR GJERDENE LIKE GODT SOM FØR? 

På 1950- og 60-tallet ble det brukt betydelige midler og mannskap på gjerder fra jernbanens side. 

Der trådgjerdene ikke holdt dyr ute, ble det satt opp nettinggjerder i tillegg, og materiellet var av 

beste kvalitet for å minimalisere senere vedlikehold. Det er mange av disse gjerdene som nå er 

blitt dårlige. 

Etter dette har jernbanen i mange år slitt med manglende vedlikehold, og vi har i dag en sårbar 

infrastruktur som er kostbar å drive og vedlikeholde. Selv om det nå blir investert store beløp i 

jernbanen, står vi overfor store utfordringer når vi skal prioritere bruken av midlene. Vår oppgave 

er å bruke midlene så effektivt som mulig der de trengs mest, og vi kan ikke lenger ta oss råd til å 

bruke like mye ressurser på gjerder som det ble gjort tidligere. 

HVA ER REGLENE FOR ERSTATNING FOR PÅKJØRTE DYR? 

Bane NOR behandler erstatningskrav for påkjørte dyr etter bestemmelsene i 

skadeerstatningsloven. Tidligere har erstatning gjerne blitt betalt ut «med rund hånd», og nesten 

alle som har søkt om erstatning har fått det. Bane NOR har strammet inn praksisen i 

erstatningssaker, slik at vi jobber mer i henhold til lovverket, noe vi også er pliktet til å gjøre fordi 

vi forvalter fellesskapets midler. Det er ingen automatikk i at påkjørte dyr erstattes, og krav om 

erstatning må behandles individuelt. 

Naboer av jernbanen kan ikke nødvendigvis basere seg på Bane NORs gjerder. Dyreeiere i 

nærheten av jernbanen må alltid sørge for at dyrene ikke kommer seg inn på jernbanens 

eiendom, og i den grad det er behov for det, supplere Bane NORs gjerde med andre tiltak som 

f.eks. strømgjerde. Dette følger av jernbaneloven og beitelova. 

For at Bane NOR skal være erstatningsansvarlig må ansatte i Bane NOR ha opptrådt 

uaktsomt/klanderverdig. Hvis dyreeier ikke har ivaretatt sine forpliktelser (som beskrevet 

ovenfor), kan erstatningen bli redusert eller falle bort i sin helhet. 

Den som krever erstatning, har bevisbyrden både for at det er grunnlag for kravet og det 

økonomiske tapet. Det betyr at du må forklare og dokumentere med bilder hvordan dyret kom 

inn på sporet. Det økonomiske tapet kan dokumenteres med takst, kvitteringer mv. 

Erstatningskrav kan sendes til postrnottakPbanenor.no.  

HVA GJØR MAN NÅR DET ER DYR PÅ JERNBANEN? 

Når dyr blir oppdaget av lokfører: 

• Lokfører varsler Bane NORs togleder som får stoppet togtrafikken på strekningen. 

• Togleder varsler banevakten hos Bane NORs entreprenør (telefon 488 64 110), som 

håndterer saken lokalt for Bane NOR. 

• Banevakten varsler husdyreier. 
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• Togleder kan gi tillatelse til ettersøk av skadet dyr i sporet. Det skal alltid være 

hovedsikkerhetsvakt til stede ved ettersøk. 
Når dyreeier eller andre oppdager dyr i sporet: 

• Dersom det er akutt, ring 112. 

• Varsling skjer til banevakten hos Bane NORs entreprenør, telefon 488 64 110. 

• Ingen må på egen hånd gå i sporet og jage dyr eller prøve å stoppe toget! 

PÅGÅENDE OG PLANLAGT VEDLIKEHOLD PÅ SØRLANDSBANEN 

Bane NOR utfører regelmessig vegetasjonsrydding og dreneringsutbedringer langs Sørlandsbanen. 

Vi er ferdige med å rydde skog fra Nordagutu til Egersund, og skal videre på strekningen, men plan 

for oppstart og framdrift er ikke klar. På dreneringsarbeider blir 2021 et relativt rolig år på 

Jærbanen, men i 2022 og 2023 skal vi ha høy aktivitet. Vi begynner på Bryne og jobber oss mot 

Egersund, men vet ennå ikke hvor lang tid det vil ta å bli ferdig. 

Der er viktig å understreke at planene kan forandre seg underveis, men vi vil varsle deg som 

grunneier før vi igangsetter arbeid, slik at vi kan ta imot eventuelle innspill. Du kan også når som 

helst kontakte postmottak@banenor.no dersom du har problemer du ønsker å melde fra om. 

HAR DU SPØRSMÅL ELLER INNSPILL TIL BANE NOR? 

Ta kontakt! Når du bruker postmottak@banenor.no er du sikker på at henvendelsen din kommer 

fram der den skal. 

Med vennlig hilsen 

Tony Dæmring 
Områdedirektør 
Område Sør-Vest 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 



Bane Nor 

Att: Tony Dæmring 

postmottak@banenor.no 

Deres ref.: Vår ref.: 166552/27916/ Kristiansand, 08.04.2022 

E-mail: sl@wigemyr.no 

SVAR PÅ BREV TIL GRUNNEIERNE LANGS SØRLANDSBANEN, 

VARSEL OM SØKSMÅL - TVISTELOVEN § 5-2 

Undertegnede advokater representerer sammen om lag 150 grunneiere langs 

Sørlandsbanen. Vårt oppdrag er å bistå dem i sak om Bane Nor sin gjerdeplikt 

langs banen.  

Forhandlinger  

Det har over år vært dialog mellom Bane Nor og grunneierne om gjerdehold 

og gjerdeplikt. Dialogen har det siste året vært konstruktiv, men det foreligger 

fortsatt ingen løsning. 

Grunneierne mottok den 09.03.2022 et brev fra Bane Nor. Brevet inneholder 

sentrale elementer som kan gi grunnlag for videre drøfting av saken. 

Grunneierne har et ønske om en minnelig avtale i denne saken og vil bidra til 

forhandlinger. Det er mulighetene for å kunne bruke arealene langs linja til 

beite og hensynet til dyrevelferden for dyr på beite som er viktig for dem.  

Det er imidlertid ett forhold som er av avgjørende betydning for grunneierne, 

og som brevet ikke adresserer, nemlig at løsningen må være varig. For 

grunneierne som vi representerer er det viktig at den avtalen som nå eventuelt 

forhandles frem, slår fast at Bane Nor må holde gjerder langs jernbanelinjen, 

på varig basis. Gjerdet må dessuten frede for både sau og storfe (evt også 

hest).  

Varsel om søksmål 

For det tilfellet at forhandlingene ikke fører frem, varsles med dette at 

grunneierne vil fremme søksmål med krav om å få fastsatt at Bane Nor er 

rettslig forpliktet til å holde gjerde langs Sørlandsbanen. Det vises til dialog 

også om det rettslige grunnlaget for vårt krav.  

Vi anfører at Bane NOR er forpliktet til å holde gjerde langs linja på grunnlag 

av de skjønnsforutsetningene som ble lagt til grunn da Jernbanen ervervet 

grunn til å bygge Sørlandsbanen.   
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Vedlagt følger kopi av utskrift av skjønnsforutsetningene. Som vedlegg 2 følger kopi av utskrift av 

sak fra Mandal herredsrett. Punkt 3 i de alminnelige skjønnsforutsetningene har slik ordlyd: 

 

«Jernbanen gjerder for linjen. Eksisterende gjerdeplikt langs offentlig vei eller andre steder og ny 

gjerdeplikt som opstår påhviler grunneierne. Hertil tas hensyn i taksten.»  

 

Skjønnsforutsetningene angir det grunnlag skjønnsretten skal bygge sin erstatningsutmåling på. I 

den grad eksproprianten i skjønnsforutsetningene, på samme måte som for eksempel forutgående 

avtaler om tiltredelse, påtar seg forpliktelser overfor ekspropriaten/grunneier vil eksproprianten 

være bundet til å oppfylle disse.  Grunneier har da et rettskrav på at forpliktelsen oppfylles. 

Eksproprianten kan ikke i et slikt tilfelle unnlate å oppfylle forpliktelsen f.eks. gjennom å begjære 

skjønn for ytt skjønn til fastsettelse av tilleggserstatning (tilleggsskjønn).  

 

Ordlyden i skjønnsforutsetningen er klar – den tar uttrykkelig stilling til gjerdeplikten. Jernbanen 

har påtatt seg en naturalforpliktelse til å gjerde langs linjen («Jernbanen gjerder for linjen»). 

 

Grunneier har på sin side pålagt gjerdeplikt langs offentlig vei, og ny gjerdeplikt som eksempelvis 

kan oppstå som fordi dyr må ledes på en annet sted enn der de har kunnet gå tidligere. Det er kun 

den sistnevnte gjerdeplikten pålagt grunneier som er hensyntatt i erstatningsutmålingen.  

 

At det er tale om en naturalforpliktelse underbygges av de etterfølgende omstendigheter, hvor 

Jernbanen over lang tid har holdt gjerde langs linjen.  

 

Det foreligger heller ingen særlige omstendigheter som tilsier at forpliktelsen senere har bortfalt. 

Jernbanens egen økonomi har ingen betydning for innholdet i den forpliktelsen Bane NOR har 

overfor naboene som har rettigheter i henhold til det skjønnet som ble avholdt. 

 

Behovet for gjerde langs linja er også fortsatt aktuelt. Dette sammen med den klare ordlyden, fast 

og langvarig praksis for å holde gjerde og det forhold at grunneiere som fikk jernbanen over sitt 

bruk ikke fikk erstatning for å måtte gjerde i fremtiden, tilsier at det foreligger en rettslig 

forpliktelse overfor grunneierne. Det er ikke en rett til å gjerde for jernbanen ut fra egen vurdering 

av hensiktsmessighet.  

 

På denne bakgrunn ber vi om at Bane NOR tar stilling til vår anførsel om at selskapet fortsatt har 

gjerdeplikt i henhold til avholdt skjønn. Grunneierne mener det foreligger en slik rettslig 

forpliktelse, og de vil prøve dette for retten hvis Bane Nor ikke erkjenner at det foreligger en 

gjerdeplikt langs Sørlandsbanen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Advokatfirma Wigemyr & Co DA    Haver Advokatfirma AS  

 

 

Solveig Løhaugen      Sindre Oftedal  
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Kopi: Grunneierlaget langs Sørlandsbanen,v/ Bernt Terje Høyland 

Veggjabergveien 60, 4363 BRUSAND 

laurits@stokkeland.no 

be-terj@online.no 

torbjørn.helle2@gmail.com 

l-madl@online.no   
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Vår saksbehandler: Trine Helle Simmenes 
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Mobil: +47 94156538 
E-post: Trine.Helle.Simmenes@banenor.no

Prosessvarsel av 08.04.2022 - Grunneierlaget langs Sørlandsbanen 

Vi viser til deres brev av 08.04.2022. 

Bane NOR har forståelse for at det er viktig for grunneiere å kunne bruke arealene sine langs linja 
til beite, og at det ønskes forutsigbarhet rundt bruken av beitene i framtiden.  

Bane NOR erkjenner ikke gjerdeplikt, noe vi hele tiden har vært tydelige på i vår kommunikasjon 
med grunneierlagene langs Sørlandsbanen. At jernbanen ikke har gjerdeplikt – men en fleksibilitet 
til å prioritere gjerder der hvor behovet er størst,- ble stadfestet i høyesterettsdom inntatt i Rt. 2012 
s. 1003. Bane NOR gjerder for å søke å unngå dyrepåkjørsler. Bane NOR prioriterer fornyelse og
vedlikehold av gjerder der det går husdyr på beite langs Sørlandsbanen. Nye retningslinjer som
skal sikre enhetlig praksis i Bane NOR for gjerder for husdyr skal være klare 1. juli og vedtas fra
sentralt hold. Også retningslinjene for erstatning er under vurdering.

Vi ønsker at midlene til husdyrgjerder skal brukes der behovet er størst. Innspill fra grunneiere og 
bønder om hvor dyr beiter, kombinert med egne analyser av hvor det blir påkjørt dyr og hvor 
gjerdene er dårlige, er viktige for å kunne prioritere riktig. Vi ønsker å ha et godt forhold til våre 
naboer. 

Vedlikehold og fornyelse av gjerder er en kontinuerlig prosess. I disse dager settes nye 120 cm 
høye flettverksgjerder av høyeste kvalitet opp i grensen til flere av våre naboer, og dette arbeidet 
vil fortsette. Disse gjerdene har lengre levetid og kraftigere dimensjon enn standard husdyrgjerder, 
og vil gi trygghet for beitende dyr i et langsiktig perspektiv.    

Med vennlig hilsen 

Tony Dæmring 
områdedirektør 
Område Sør-Vest 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Gjerder langs jernbanen og husdyrhold

Det skjer dessverre påkjørsler av husdyr på jernbanen. Sammen
med våre naboer har vi et felles ønske om at dyr ikke skal bli
påkjørt, og at husdyra skal kunne beite side om side med
togtrafikken.

Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Bane NOR har ikke en juridisk plikt til å sette opp og vedlikeholde gjerder langs jernbanen til vern for husdyr.
Bane NOR ønsker likevel å prioritere vedlikehold og bytte av gjerder der det er husdyr (produksjonsdyr) på beite.

Hva betyr dette for deg som er husdyreier langs jernbanen?

Gjerdenes dimensjonering

Der Bane NOR setter opp gjerder benytter vi per i dag primært 120 cm flettverksgjerder. Gjerdene er
ikke dimensjonert for å holde ute store dyr, som for eksempel storfe og hest. 
Selv om Bane NOR setter opp/reparerer gjerder har dyreeier et selvstendig ansvar jf. eksempelvis
beitelova og jernbaneloven. Dersom det er fare for at dyrene kan trenge gjennom gjerdet må dyreeier
gjøre nødvendige tiltak, som for eksempel å sette opp strømgjerde i tillegg. 

Der det er husdyr på beite

Der det i dag er husdyr på beite ønsker Bane NOR å vedlikeholde gjerder som ikke trenger å skiftes.
Der Bane NOR vurderer at gjerdene er så dårlige at de bør skiftes, setter vi opp nye gjerder.

Nye beiteområder

Dersom dyreeier/grunneier ønsker å ta i bruk nye områder eller gjenoppta tidligere brukte beiteområde
må du henvende deg til oss. 
Vi vurderer om og eventuelt når vi kan vedlikeholde/sette opp gjerder. 

Utbedringstakten og nyetablering av gjerder, styres av våre årlige

budsjetter og prioriteringer
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Bane NOR har en egen handlingsplan for husdyrpåkjørsler, som er planlagt revidert høsten 2022. Den
omhandler ulike tiltak for å unngå påkjørsler av husdyr, tamrein og vilt. De beste resultatene i arbeidet med å
redusere dyrepåkjørsler, oppnår vi gjennom godt samarbeid med dyreeierne og grunneierne langs jernbanen.

Dersom du har spørsmål, send gjerne en henvendelse til postmottak@banenor.no.

Les også

Kompensasjon for dyrepåkjørsel

Publisert av: Baneavdelingen | Bane NOR 28.06.2022

mailto:postmottak@banenor.no
https://www.banenor.no/nabo/kompensasjonsordning-for-dyrepakjorsler/
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