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JERNBANEVERKETS(JBV) INTERCITY-PROSJEKTDOVREBANEN
Høringsuttalelser

til fremlagt forslag til kommunedelplan

med konsekvensutredning

for Stange,

Hamar og Ringsaker.

GENERELTOM PL.ANSTADIETPR. 16.09.16.
Som ansvarlig tiltakshaver

og planlegger har JBV i inneværende

motvilje til kommunenes
JBS's trenering,

anmodninger

nedprioritering

planfase i viktige enkeltsaker

om utredning/dokumentasjon

om stenging av Stangebrua i

Den dramatiske konsekvensen ved alt. 3 oppstår ved at JBV har vist en løsning der ny

østgående dobbeltspor
vegtrafikken

løsninger.

og fraråding av åpenbare fordeler ved eksempelvis alt. 3 for ny

stasjon ved Vikingskipet (Øst), medfører en massiv feilinformasjon
anleggstiden.

av alternative

utvist

krysser under en ny hevet Stangebru og ikke omvendt

frittflytende

på markplan mot byen og med togsporene

og perrongen hevet opp en

etasje for plass til skysstasjon med fri adkomst for busser, taxi, privatbiler,
stasjonenes fulle lengde. Felles parkering legges i frigjorte
JBV har tilsvarende

kompliserende

Åkersvika på yttersiden/vest

og antatt ureflektert

eksisterende spor i anleggsperioden

vil være konfliktfylt

syklende og gående i

områder mot byen.

foreslått

for bestående jernbanebru.

løsning med gate- og

å føre nytt dobbeltspor

Unødige komplikasjoner

over

med krysning av

og foreslås løst med omvendt

posisjonering

av spor.
Ovenstående kompliserende
forventes

STANGE

bearbeidet/rettet

—

planforhold

ved en mulig ufullstendig/feilaktig

fremstilling

av alt. 3

opp i neste planfase.

folkemøte 31.08.16.

Ordfører Røhne åpnet møtet med å påpeke at denne planprosessen
midt i væla" slik også ordfører
sentrale og attraktive

Ihle i Ringsaker har uttrykt.

har minnet oss om at "vi bor

De tre nabokommunene

har med i sin

beliggenhet langs Mjøsas østbredde hatt markert vekst i befolkning og

økonomi i de senere år. Veksten utløser økt behov for oppgradering

av offentlig

kommunikasjon

—

veier og jernbane som igjen kan sikres lønnsomhet gjennom økt bruk.
Delplanen for Stange er fremlagt og bearbeidet
innledende
forhandlinger

planfaser. Gjennom uformelle
med JBV er det fremkommet

bestående sporområde.

for lokale trasevalg/linjeføring

i

innspill fra 2013 og grunneiernes/kommunens
enighet om prinsipper for gjenbruk/tilbakeføring

Det vestre planalternativet

mellom Sandvika og Gubberud/Ottestad,
Toscana" er forlatt.

med alternativer

av

2a er av hensyn til bruk, landskap og miljø valgt

mens alt. la (øst) med større terrenginngrep

i "Vestbygdas

2

VIDERE OPTIMALISERING —AVHENGIGHETER TIL ØVRIGE DELPLANER
å ivareta generelle og lokale plankrav for planfri

fra Sørli til Ottestad (st.) fortsetter

Linjeføringen

krysning av sporområde,

ved stasjonen på Stange. Det foreslås at tidligere stasjons-

samordnes med annen sentrumsparkering

og videreføres

ved Ottestad og Gubberud utføres som miljøkulverter

og krysningsområder

over Tokstad og

forbi skolene fra Rudolf Steiners vei. Nedre sporområde

sammenhengende
Sandvika/Åkersvika

fordelt mellom Jernbaneverket,

kommunen

veien til ny stasjon ved Vikingskipet

gevinst forslås kostnader for miljøkulvert
av nye boliger.

og grunneier/utbygger

foreslås lagt på Østsiden av eksisterende

Nytt dobbeltspor

i gangavstand til Hamar

utgjør et potensialt sentralt nytt bolig/boområde

(øst). Av hensyn til samfunnsmessig/privat

jernbanestasjon

at parkering for reisende

tiltak etc. Det forutsettes

støybegrensende

spor, slik at unødig krysning unngås på
til ny

foreslås gjenbrukt

i anleggstiden. Gammel jernbanefylling

veg rettet mot Stangevegen i Hamar og ny stasjon. øvrig del av gammel linje fra Sandvika til Ottestad
forslås gjenvunnet

av eksisterende

med

sykkel, bil, buss, landbruk etc. I kombinasjon

til ny lokalveg for fotgjengere,

gjenbruk til landbruk/utvidelse

bebyggelse ved Gubberud og på Tokstad. Samlet

prosjekt for de tre kommunenes delplaner antas samlet i et felles budsjett ved innbyrdes
avhengigheter

er stasjonsalternativer

I denne gjennomgangen

her mens alt. 1(3Vikingskipet
alternativ
prosjektet

K2 (midt) etter folkemøte

motstrid etter forventet

25.08.16 i Hamar sløyfet

og støttet som mulig vedtatt

i motsetning til JBV's anbefaling prioritert

i Hamar kommune, eventuelt

Med en fortsatt

provisorier etc.

hva angår valg av trase, fremdrift,

i strid med JBV's anbefaling av Kl og innsigelser mot K3.
reguleringsvedtak

innen 21.12.16, vil den videre fremdrift

kunne være usikker.

Dersom JBV eventuelt

ikke oppgir sitt prosjekt med sin anbefalte kulvertløsning

i Kl under

Hamarbukta og Hamar Vest, vil dette påføre prosjektet sannsynlig ekstra tidsforbruk
merkostnader

til omfattende

Stange til Brumunddalen.

provisorier,

driftsstans og tap av inntekter

Omfang av driftsforstyrrelser

for hele strekningen

fra

i JBV's overslag

og stans i anleggstiden eller ekstra kostnader for dette kunne ikke JBV

klargjøre nærmere. Ulempene ved valg av K1 (vest) vil også ramme nabokummunene,
holdt orientert/bli

planmyndighet

og betydelige

I møtet kunne JBV opplyse om at drift med provisorisk stasjonsanlegg var

mulig og at ekstra kostnader for dette var innkalkulert

forutsettes

av

og disse

gjort delaktig i valg av plassering av ny stasjon på Hamar, av ansvarlig

snarest.

Hamars klassiske byplan fra 1848 er med sin vakre og klassiske struktur kalt "Sommerfuglbyen"
Mjøsa. Byen med sin sydovervendte

jevne skråning, gjennomgående

ved

gateløp med mange vakre

siktlinjer på langs og tvers av landskapet, som sammen med god skala og store innslag av grønt i
parker og trerekker gjør Hamar til et vakkert og attraktivt

bysentrum,

som innlandshovedstaden

i

Norge.
JBV's siste illustrasjon av alt. 1 viser at forslagsstiller
gjenbruk av sitt fragitte sporområde
tildekke miljø- og utviklingsmessige

har en mulig underliggende

på den gamle stasjonen med en voldsom utnyttelse.

For å

dramatiske og uheldige konsekvenser ved det særs uheldige alt.

Kl, har JBV også gått ut over vanlig varslingsplikt
—8 dager før utløp av fristen for høringsuttalelser

ved sine presentasjoner

i avisen. 8. sept. 2016

den 16. sept. 2016. Planutkastet før viser en ny

sentrum bebyggelse med antatt 1000 nye boliger i Hamarbukten
barrieren mot Mjøsa maksimeres.

intensjon for

over/oppå

kulverten i Kl slik at

3

JBV benytter i det samme oppslaget anledningen til å tilbakevise arkitekt Peter Butensjø's påstand
om at JBV ikke har nok kompetanse på "byutvikling".
I dette prosjeketet

har JBV postulert og søkt å forfølge plangrep og konsepter som hver for seg og

samlet virker faglig og samfunnsmessig
JBV's bruk av velrenomerte
kritikkverdige

programmering

Tjuvholmen,

strandpark med funksjoner
utviklingsplass/expo,
Medregnet

konfliktskapende

og unødig dyre.

av disses oppdrag.

K3 med stasjon øst v/Vikingskipet
metersplanet,

kontroversielle,

rådgivere har i denne planprosessen ikke kunne bøte på JBV's

vil frigjøre nåværende sporområde

fredet jernbaneverksted

fra Koigen ved Hamarbukta,

som badepark (utvidet Koigen), utvidet båthavn, Skibladnerhavn,

Hamarmarten,

strandpromenade

til Domkirkeodden

nærliggende sannsynlig potensiale for videre sentrumsutvikling

kort tid ha et større brukergrunnlag

i nærområdet

JBS' siste innspill med ny illustrasjonsplan
massive nybygg over jernbanekulvert
karakteriserte

"byfronten"

8-

til Vikingskipet til en sammenhengende

og Åtlungstad

(golf etc.).

i Bekkelaget vil 1(3 innen

enn alt. Kl

presentert

8.09.16 viser i tillegg til sterk utnyttelse

i Kl også en kontroversiell

utretting/utvisking

i

av den

mot Mjøsa. Sett i forhold til den klassiske og stadig grunnleggende

byplanen fra 1848 er dette et betydelig antikvarisk og miljømessig overgrep som forventes
kommentert

av rette myndighet. Som et modererende

forrige århundre, er forslag til oppdatert

forslag til oppdatering

plan innarbeidet

i

i vedlagte samleplan. Med valg av K3

unngås den situasjon at toget til Hamar stasjon skal fortsette
"kjellerløsning"

også av byutviklingen

ned og under bakken i en

på vegen til Brumundalen.

RINGSAKER —Folkemøte i Brumunddal 30.08.16.
Ordfører Ihle gjennomgikk
Stangeordføreren
alternative

hovedpunktene

honnør for kommunens

korridorer

Fra kommunegrensen
hevet over bytrafikken

for samarbeidet

med JBV og fikk i likhet med

positive medvirkning

i planprosessen.

Planforslaget

har tre

gjennom Hamar.
til Ringsaker er linjeføringen
over Brumunddal.

videre samlet i en korridor frem til ny stasjon

Dobbeltsporet

er delvis trukket tilbake fra strandsonen

bebygde områder fra Jessnes og nordover. Bestående sporområde
gjennom samlet utviklingsplan/makeskifte

til ny gjennomgående

og

kan gjenbrukes som i Stange
strandveg, jordbruksformål,

boliger,

rekreasjons- og friområder.
Den tidligere foreslåtte togtrase kalt H6 langs E6 ville gitt en optimal frigjøring av kystområdet
mellom Hamar og Brumunddal,
et slikt fremtidskonsept
finne sin funksjonelle

med det størst mulige potensiale for fremtidig

ville de "tunge" transportårene
plass langs "næringsvegen"

Det antas at det vil være relevant at kommunen
rettet mot en felles utviklingsplan
JBV har på spørsmål i folkemøtene
prosjektutvikling

Innenfor
kunne

for JBV og E6 i øst.
før utføringsfasen

inngår et nærmere samarbeide

for de berørte områdene.
medgitt at selskapet ikke selv har relevant kompetanse for

slik det her er snakk om. Selskapet har også vært tilbakeholdende

ulemper og merkostnader
stasjonsalternativ

urbanisering.

i likhet med større næringsenheter

ved provisorier

og driftstans ved valg av prioritet

Kl med kulvert mot vest i Hamar.

med å klargjøre

og uheldige

4

Planutkastet

mangler forsag til godsterminale(er)

og hensettingsplasser

for tog. Ved valg av

K3(øst) i Hamar kan områdene mellom nytt sporområde

stasjonsalternativ

og E6 gi sentrale/fleksible

løsninger for adkomst, avlasting, veksling mellom Hovedbanen og Rørosbanen etc. På spørsmål om
stedsvalg harJBV bare henvist til løsning i senere planfase.

For en videre klargjøring og optimalisering

i Hamar relevant å analysere muligheten

stasjonsløsningen
optimalisering
Brumunddalen.

i prosjektet,

av kost/nytte-nivå

er det i tillegg til

for en mulig koordinasjon

og

med spor H6 i en felles korridor mellom Hamar (øst) og

av E6 og intercityprosjektet

Gjennom den nye organisering av statlig vegbygging i Norge antas det at

vegselskapet også i dette tilfelle kan påta seg ansvar for planlegging, utførelse og kostnadsstyring.
Med en målrettet

og samlet fremdrifts-

spor H6 kan pågå i vegprosjektets

og etappeplan,

antas det at tid til nødvendig formalisering

første fase og ikke forsinke prosjektet.

Potensialet for bedret økonomi og reduserte ulemper kan være betydelige.
Vedlagt følger kopi av samlet kommuneplan
(Byprosjekt) vil bli kommentert

Hvalstad 13. september
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Kopi:

Stange kommune v/ Ingeborg Storbæk
Postboks 214
2336 Stange
Hamar kommune v/ Tone Bjørgan Wabakken
Postboks 4063
2306 Hamar
Ringsaker kommune v/ Ole Roger Strandbakke
Postboks 13
2381 Brumunddal

JBS's nye illustrasjonsplan
senere.

av Alt. K1

av

Oversiktskart
Illustrasjonsplan
til plankart
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Saksnr. 201607050.
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal
Syklistenes landsforening har ca. 200 medlemmer i Hamar området. Den siste sykkelbyundersøkelsen
fra 2014 viser at 7 av 10 innbyggere i Hamar bruker sykkel i løpet av året. Dette tilsvarer 21 000
syklister i Hamar. Hamar har også den høyeste sykkelandelen av byene innenfor Statens vegvesen
region Øst, med 22% av innbyggerne som syklet på registreringsdagen. Dette tilsvarer 6600 på sykkel
i Hamar samme dag.
Syklistenes landsforening avd. Hamar har store forventninger til bygging av nytt dobbeltspor i vårt
område. Vi mener tog og sykkel hører sammen i en miljøvennlig reisekjede. Oppgaven med å legge til
rette for miljøvennlige reisevalg er tydelig gitt gjennom nasjonal transportplan og i føringene fra den
regionale SMAT-planen og i kommuneplanene for Stange, Hamar og Ringsaker.
Vi ser at sykkel er omtalt i planbeskrivelsen som en del av oppgaven med å skape et miljøvennlig
transportsystem, og det er flere steder beskrevet hvordan gang- og sykkelforbindelser skal ivaretas
der disse berøres av ny jernbane. Vi ser at fagrapporten om byutvikling beskriver godt løsninger for
sykkel i tilknytning til stasjonene, men tror man ikke det tas høyde for nok avsatt areal til
sykkelparkeringsplasser ved Hamar stasjon. Rapporten tar utgangspunkt i en sykkelandel på 8%,
mens Sykkelbyundersøkelsen fra 2014 (TØI/Statens vegvesen Region øst) viser at andelen syklende i
Hamar på registreringsdagen var 22%, opp fra 19% i 2010.
Vi mener at kommunedelplanene for nytt dobbeltspor fra Sørli til Brumunddal bør vise en holdning til
gjenbruk av eksisterende spor til sykkelveg, som en naturlig forlengelse av den nye traseen til
Mjøstråkk på den gamle Dovrebanen langs Mjøsa lengre sør. Mjøstråkk er del av en europeisk

sykkelrute mellom Santiago de Compostela og Nidaros, og er nasjonal sykkelrute nr. 7, og
Hedmarken er et område som ligger godt til rette for sykkelturisme, gjerne i kombinasjon med tog.
Dagens spor bør kunne gjenbrukes som sykkelveg på lengre strekninger der det ikke er i direkte
konflikt med bruk av områdene til matjord. Der sykkelvegen må vike bør det finnes alternative
løsninger langs gårdsveger, driftsveger eller som enkle forbindelser i jordkanten. En gjennomgående
bilfri naturnær løsning for syklende i kulturlandskapet på Hedmarken er viktig for reiselivet og for å
bidra til at flere velger sykkel framfor bil på lengre strekninger. Samtidig er det suksessfaktor at en
slik sykkelveg planlegges helhetlig over en lang strekning. Da vil man kunne nå brukere i alle aldre og
med ulike behov, fra daglige pendlere og transportsyklister til familier på søndagstur og ferieturister.
Som innspill til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal mener vi følgende bør følges opp:
•

Det bør legges tydeligere føringer i bestemmelsene til planen om at det skal søkes å finne
gjennomgående løsninger for syklende som gjenbruk av gamle spor, eller med alternative
ruter der dette er i konflikt med jordvernet.

•

Det bør ses på en løsning som også forbedrer forholdene for syklister ved kryssing av
Åkersvika, enten ved gjenbruk av dagens spor, eller i kombinasjon med andre avbøtende
tiltak i tilknytning til naturreservatet. Dette vil styrke innbyggerne i Bekkelaget og Sandvika
sin tilgjengelighet til stasjonen i Hamar.

•

Det bør vurderes etablering av sykkelekspressveg på deler av strekningene, der det er aktuelt
bl.a. for å avlaste parallelle turveger med intensiv bruk, som forbi Furuberget og Jessnes.

•

Forholdet mellom bruk av jernbanen, Mjøstråkk og sykkel i reiselivssammenheng på
Hedmarken bør omtales og vurderes i planbeskrivelsen.

•

Det bør stilles rekkefølgekrav til gjennomføring av egen infrastruktur for syklende fram til
stasjonene, og til etablering av gode sykkelparkeringsløsninger tett på sporene. Sykkelhotell,
med mulighet for sikker oppbevaring av syklene innendørs er viktig å få etablert i
kollektivknutepunktene, og bør også omtales i planbeskrivelsen.

•

Det bør stilles krav til gode løsninger for syklende der veger og sykkelruter krysser ny
jernbane. Det er viktig at broer og underganger bygges med et tverrsnitt som også gir plass til
en egen løsning for syklende, i tillegg til gående og kjørende. Dette bør inngå i
bestemmelsene.

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

Mvh. Geir Egilsson
Leder Syklistenes landsforening avd. Hamar

NATURVERNFORBUNDET I HAMAR OG OMEGN
lokallag av Norges Naturvernforbund
Postboks 16, 2336 Stange

Hamar,15.9.2016

Høringsuttalels
e til kommunedelplanfor dobbeltsporSørli-Brumunddal
Naturvernforbundetønskerat planavklaringfor høghastighetsbane
Eidsvoll-Lillehammermå
skjeuten forsinkelser,slik at byggestartog ferdigstillelseav banenkan følge oppsatt
tidsplan.Passasjertrafikken
på Dovrebanener i sterk vekst,og dagensbane nærmer segfull
kapasitetsutnyttelse.Et lavutslippssamfunnvil kreve at jernbanentar en betydeligstørre
andel av bådeperson- og godstrafikk.
Hamarer og vil forbli et viktig jernbaneknutepunkt.Godetekniskeløsningerfor effektiv
togframføringforbi Hamar bådepå Dovrebanenog Rørosbanenmå tilleggesavgjørende
vekt. Det gjelderantall spor på Hamarstasjon.Det gjelder tilsvingmot Rørosbanensørfraog
nordfra slik at tog kan kjøresøst-vest uten å vendespå Hamar.Det gjelderogsålokalisering
av hensettingsspor.
Uavhengigav trasévalger ny jernbaneet stort inngrepi natur- og kulturlandskapet.
Avbøtendetiltak må møte følgendehensyn:
Jordbruketsproduksjonsgrunnlag.
Trasévalgsom minimerer forbruket av fulldyrka
jord velges.Ved dype skjæringerover dyrka mark bør arealforbruketminimeresved å
bruke betongvegger.Fulldyrkaarealersom beslaglegges
midlertidig i anleggsfasen
må reduseresi forhold til omfangetsom er antydet i planen.Det er usikkerthvor
vellykketreetableringav dyrka mark fra anleggsområdeblir; vi venter derfor at
reguleringsplanenevil ha vesentliglaveretall for midlertidig beslag.
Sykkelsomdaglig framkomstmiddelover kortere og lengreavstander.Det bør stilles
rekkefølgekravtil ferdigstillelseav egeninfrastruktur for syklendefram til stasjonene,
og til etableringav godesykkelparkeringsløsninge
r tett på sporene.Sykkelhotellmed
mulighet for sikkeroppbevaringav sykleneinnendørser viktig å få etablert i
kollektivknutepunktene,og bør også omtalesi planbeskrivelsen.Det bør stilles krav
til godeløsningerfor syklendeder vegerog sykkelruterkrysserny jernbane.Det er
viktig at bruer og undergangerbyggesmed et tverrsnitt som ogsågir plasst il en egen
løsningfor syklende;dette bør inngåi bestemmelsene.Naturvernforbundetønsker
at eksisterendebane omgjørestil sykkelekspressveg
mellom Hamarog Brumunddal.
Biologiskmangfold.Bekkeri jordbrukslandskapetbevaresåpnei størst mulig grad.
Dreneringav våtmarkermå ikke gjøresmer omfattende enn strengt nødvendig.
Kantsoner(åkerreinerog skogholt)bevaresog reetableres.Åkersvikanaturreservat
må visessærligehensyni anleggsfasen.
Friluftslivet. Stierog passasjersom er viktige for det nærefriluftslivet må sikresminst
like god standardsom før anlegget.Det må sikrespassasjerfor etablerte skiløyper.
Naturvernforbundetgår mot østre linje gjennomHamarav følgendegrunner:
Stasjonved Vikingskipetsetter tilsvingnordfra mot Elverumi fare. Entilsving kan ikke
unngåå måtte byggesut i Flakstadelvasdelta i Åkersvika,altså i Ramsar-områdets



mest verdifulle deler. Vi holder det for svært lite sannsynlig at det blir frigitt områder
i Åkersvika for en slik tilsving. Stasjon ved Vikingskipet vil også kreve et større inngrep
i naturvernområdets ytre deler og i nærområdene langs Disenstranda.
Stortinget har nylig vedtatt skjerpede mål for nedbygging av matjord. Østre linje er
uforenlig med et strengt jordvern. Østre linje går midt over jorda på Børstad og
Tommelstad. Minst 50 daa går tapt til selve banen; sannsynligvis vil det dobbelte bli
tatt i midlertidig beslag under byggeperioden. Videre vil 150-200 daa dyrka mark bli
liggende avsnørt mellom jernbanen og bebyggelsen på Børstad/Solvang. Vi holder
det for sannsynlig at det ganske raskt vil komme ønsker om å omregulere disse
arealene til boliger.

Konklusjon:
Dersom natur- og miljøvern og bærekraftig utvikling for Norge legges til grunn, er vestre og
midtre alternativ likeverdige. Østre alternativ må avvises. Dersom østre linje likevel velges,
vil Naturvernforbundet kreve tunnelpåslag nedenfor Klukevegen.

