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FORORD
Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Sørli-Brumunddal i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Dette er en del av
satsingen på et kraftig forbedret transporttilbud på moderne infrastruktur på IterCity-strekningene
på østlandet.
I henhold til NTP 2014-2023 skal InterCity-strekningen sør for Hamar være ferdigstilt innen 2024,
og en delstrekning nord for Hamar innen 2026. Videre skal sammenhengende dobbelstspor til
Lillehammer planlegges med sikte på sluttøring innen 2030. Kommunedelplanen skal avklare
trasekorridor for strekningen Sørli – Brumunddal.
Konsekvensutredningen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for valg av korridor på
strekningen fra Sørli via Hamar til Brumunddal.
Kommunedelplanen med konsekvensutredning er utarbeidet av Jernbaneverket med Rambøll
Sweco ANS som rådgiver.
Prosjektet har gjennom planprosessen hatt faste møter med representanter på administrativt nivå
fra kommunene i Stange, Hamar og Ringsaker. Det har vært gjennomført medvirkning med
politikere, grunneiere og gårdeiere/ landbruksinteresser, foreninger, barn og unge og andre
interessenter og enkeltaktører. Det er videre gjennomført folkemøter, dialogmøter, særmøter og
åpne kontordager.
Forslag til kommunedelplan ble oversendt de tre kommunene 01.06.16. Stange og Ringsaker
kommunener la kun ut Jernbaneverkts innsendte planforslag på høring. Hamar kommune la i
tillegg til Jernbaneverkets to planforsalg i Korridor 1 Vest med bro og med kulvert ut en variant i
Kooridor 1 Vest med kulvert og endrede planbestemmelser og to alternativer frarådet av
Jernbaneverket, dvs korridor 2 Midt og korridor 3 Øst. Planene lå til offentlig ettersyn i perioden
01.07.2016-16.09.2016. Det kom til sammen 246 merknader.
Alle innkomne merknader/uttalelser er oppsummert og kommentert i merknadsdokumentene for
hhv. Stange, Hamar og Ringsaker. I merknadsdokumentet er det redegjort for hvordan de
påpekte forholdene er håndtert i reviderte planforslag og hvordan de vil bli videreført i
reguleringsplanfasen.
Merknadsdokumentene inneholder en samlet oversikt over alle de innkomne merknader knyttet til
den respektive kommune, samt merknader fra offentlige myndigheter eller foreninger o.l. som tar
opp forhold/ problemstillinger på tvers av kommunegrensene. Merknadene i sin helhet er vedlagt
kommunedelplanen.
I tillegg til merknadsdokument er dette utdypningsdokumentet utarbeidet. Utdypningsdokumentet
beskriver og utdyper problemstillingene og tema som går igjen i merknadene. Dokumentet
presiserer og supplerer planforslaget med kunnskap som er etterlyst i perioden for offentlig
ettersyn. Innholdet avgrenses likevel til problemstillinger som er vesentlige for å få belyst
helheten i planforslaget. Både merknadsdokumentet og utdypningsdokumentet må leses i
sammenheng med den foreliggende planbeskrivelsen til Kommunedelplan med
konsekvensutredning (KDP med KU).
Kommunedelplanen legges fram til politisk behandling i de respektive kommunene i desember
2016.
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1 INNLEDNING
Forslag til kommunedelplan med konsekvekvensutredning for IC Dovrebanen, strekningen Sørli –
Brumunddal, ble lagt frem for kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni. Jernbaneverkets
planforslag ble deretter vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i de tre kommunene, i tillegg til
ytterligere to planforslag i Hamar kommune: Korridor 2 og 3 i tillegg til alternative
planbestemmelser og retningslinjer. Frist for å komme med innspill ble satt til 16. september
2016. Det har kommet inn 246 merknader til planforslaget.

→

Figur 1-1. Figuren viser forløpet av planarbeidet. Den røde pilen viser nåværende trinn i prosessen.

1.1.1

Utdypningsdokument og merknadsdokument

Dette utdypningsdokumentet beskriver, utdyper og svarer ut de ulike problemstillingene som er
tatt opp i de ulike merknadene som er kommet inn ved offentlig ettersyn. Dokumentet presiserer
innhold som allerede er fremlagt i forslaget til kommunedelplan. I tillegg supplerer det
planforslaget med kunnskap som er etterlyst og fremskaffet i perioden for offentlig ettersyn.
Innholdet avgrenses likevel til problemstillinger som er vesentlige for å få belyst helheten i
Jernbaneverkets anbefalte forslag til kommunedelpan. Både merknadsdokumentet og
utdypningsdokumentet må leses i sammenheng med den foreliggende planbeskrivelsen til
kommunedelplan med konsekvensutredning , og er således et tillegg til planbeskrivelsen
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Alle merknadene er oppsummert og kommentert i merknadsdokumentene for henholdsvis
Stange, Hamar og Ringsaker. I merknadsdokumentet er det redegjort for hvordan de påpekte
forholdene er håndtert i planforslaget og hvordan de vil bli videreført i reguleringsplanfasen.
I merknadsdokumentet er innholdet i merknadene deles inn i følgende kategorier:
Merknaden tas til følge

Dvs. at forslaget har ført til endringer i kommunedelplanen
med begrunnelse beskrevet i merknadsdokumentet og i
utdypningsdokument til planforslaget etter offentlig ettersyn.

Merknaden tas til etterretning

Dvs. vi har notert oss deres innspill i saken og vil vurdere
dette i neste planfase.

Merknaden tas til orientering

Dvs. vi har notert oss deres synspunkt i saken.

Merknaden tas ikke til følge

Dvs. at forslaget avvises med begrunnelse beskrevet i
merknadsdokumentet og i utdypningsdokument til
planforslaget etter offentlig ettersyn.

1.1.2

Båndlegging og kommunedelplannivå

Formålet med en kommunedelplanen er å båndlegge areal for fremtidig regulering ved å avklare
trasékorridor for den planlagte jernbanen med tilhørende anlegg. Trasékorridoren skal også
omfatte omlegging av infrastruktur, midlertidige anleggsområder, og lignende.
Innenfor det båndlagte området i planforsalget, vil det i neste planfase bli detaljert ut hva det er
behov for av både permanente og midlertidige områder.
Båndleggingssonen gir ingen begrensninger på eksisterende bruk, men forhindrer at eventuell ny
arealbruk og byggetiltak vil være i strid med det aktuelle planforslaget. Søknad om tiltak innenfor
båndleggingssonen kan sendes til kommunen på vanlig måte. Kommunen vil deretter sende
søknaden til JBV for vurdering og uttalelse om søknaden er til hinder for gjennomføring av
jernbanetiltaket.
Båndleggingen gjelder i utgangspunktet i fire år, med mulighet for å søke om forlengelse.
Nærmere angivelse av arealformål vil foretas i den forestående reguleringsplanfasen.
Som grunnlag for båndleggingssonene er det utarbeidet en teknisk hovedplan. Løsningene som
er vist i den tekniske hovedplanen, viser at anbefalte planforslag kan gjennomføres innenfor
rammene av jernbanetekniske krav. Løsningene skal bearbeides nærmere i kommende
planfaser. Det vil derfor kunne oppstå avvik mellom de tekniske løsningene i de ulike planfasene.
1.1.3

Jernbanetiltaket og annen arealbruk

Forslaget til kommunedelplan er utarbeidet etter plan- og bygningsloven. Jernbaneverket er i
denne sammenhengen forslagsstiller, mens de enkelte kommunene er planmyndighet. Hver
kommune ser dermed planforslaget i sammenheng med den øvrige arealbruken i kommunen.
Deretter tar den stilling til hvorvidt planforslaget styrker eller svekker den retningen som
kommunen ønsker for lokalsamfunnet.
Jernbaneverkets anbefaling tar utgangspunkt i samfunnsmålet for Intercity-satsningen om å
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bygge «et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo – og arbeidsområdene
godt sammen». Dette innebærer blant annet at det blir viktig å stimulere til knutepunktsutvikling
og legge til rette for trafikkøkning for jernbanen ved å ha tilstrekkelig kapasitet for person- og
godstransport. Dette kan gjøres gjennom å legge til rette for et transportsystem som er effektivt,
har kortere reisetid,har høy frekvens og høy punktlighet. Målet er i denne sammenhengen å
skape et miljøvennlig transportsystem der knutepunktet er lokalisert slik man får overføring av
trafikk fra vei til bane, og at andelen gående og syklende til og fra stasjonen blir størst mulig. I
tillegg er det ønskelig å legge til rette for økt overføring av godstrafikk fra vei til bane i henhold til
Jernbaneverkets nye godsstrategi.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

Utdypning av planforslaget etter
offentlig ettersyn.
Tillegg til planbeskrivelsen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

9 av 62
ICP-56-A-26251
00A
18.11.2016

2 GENERELL DEL
I den generelle delen omtales problemstillinger som gjelder hele strekningen. Det kan dreie seg
om både elementer, systemer og sammenhenger som alle utgjør en del av helheten.
Problemstillinger som knytter seg til tiltaket presenteres først. Deretter følger konsekvenser av
tiltaket.

2.1

Jernbanetiltaket

2.1.1

Vente- og forbikjøringsspor

For beskrivelse av sporbehov, se
Teknisk hovedplan,kap. 6.2.2 (Stange), 6.3.2-6.6.2 (Hamar) og 6.7.2 (Ringsaker)
Jernbaneverket har nylig utarbeidet en ny godsstrategi. Løsninger for godstrafikken vil
kvalitetssikres i neste fase.
Begrepsavklaringer
Sidespor: spor tilknyttet hovedpor, for eksempel sidebaner som spor til Ideal flatbrød (Barilla) eller
andre industrispor.
Ventespor: spor der tog står og venter på grønt (klarsignal) for videre kjøring inn på annen bane,
sidespor eller sporanlegg.
Forbikjøringsspor: spor hvor et godstog venter på å bli forbikjørt av et persontog i samme retning.
Hensetting: spor for parkering av tog.
Forbikjøringssporet som starter i Åkersvika, sør for Hamar stasjon
Dette sporet fyller flere funksjoner og bruken av sporet kan variere noe over tid. De tre viktigste
funksjonene er
1. Rutemessig forbikjøring av godstog Oslo-Trondheim samt andre saktegående tog.

2. Kapasitetssterk tilknytting til Rørosbanen.
3. Oppstilling og kryssing av tømmertog fra Sørli over til Rørosbanen.

1.

Rutemessig forbikjøring av godstog Oslo-Trondheim samt andre saktegående tog.

Hvor ofte godstogene på vei fra Alnabru til Trondheim må stanse vil avhenge av den til enhver tid
gjeldende ruteplanen. Dovrebanen bygges ut med flere forbikjøringsspor og alle godstog skal
ikke forbikjøres overalt. Forbikjøringssporet i Åkersvika er ment for forbikjøring av godstog i
nordgående retning. Tog i sørgående retning har tilsvarende funksjonalitet inne på Hamar
stasjon, eller nord for Hamar stasjon. I henhold til konseptdokumentets beskrivelse av togtilbudet
T2024 (s. 70) skal det kjøres 1-2 kombitog (containertog) i timen i hver retning. I den ruteplanen
som er benyttet i analysene av trafikken i år 2050, er det både gjennomgående godstog og
godstog som forbikjøres i Åkersvika, sør for Hamar stasjon. Dette betyr at det kan bli behov for 1
til 2 kombitog som bremser ned mot Åkersvika i nordgående retning hver time.
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Kapasitetssterk tilknytting til Rørosbanen.

Forbikjøringssporet er viktig for en kapasitetssterk tilknytning mellom Dovrebanen og
Rørosbanen. Dette vil være særlig viktig i situasjoner med redusert framkommelighet på
Dovrebanen. I slike tilfeller vil det være mulig å framføre godstog via Rørosbanen. Når slike
avvikssituasjoner inntreffer kan man regne med økt bruk av forbikjøringssporet fordi de ekstra
togene til Rørosbanen vil måtte stanse for å vente på ledige tidsluker videre. Rørosbanen har
kapasitet til 5 godstog per retning/døgn, så bruken av forbikjøringssporet i avvikssituasjoner vil
være være i størrelseorden 5 tog pr. døgn. Normaltrafikken over Dovre vil reduseres tilsvarende
(eller mer) i slike avvikssituasjoner.

3.

Oppstilling og kryssing av tømmertog fra Sørli over til Rørosbanen.

Tømmertog fra Sørli mot Sverige skal benytte tilsvingen mellom Dovrebanen og Rørosbanen
daglig (1 tog/retning i døgnet i 2024). Er det ledige tidsluker på Rørosbanen, betyr dette at
lastede tømmertog fra Sørli må foreta en nedbremsing til 60 km/h i bakken ned mot Åkersvika
(hastighet i tilsvingen) . Må tømmertoget vente på ledig ruteleie må det stanse helt i
forbikjøringssporet. Tømmertrafikken er for 2050 antatt å være i størrelsesorden 5 tog/døgn i hver
retning på Rørosbanen mellom Hamar og Elverum. Tømmertrafikken på jernbane har hatt en
sterk vekst de siste årene. En effektiv jernbane er helt avgjørende for skognæring. Et av de
viktigste tiltakene er å utvikle en fremtidsrettet terminalstruktur. Det planlegges derfor ny
tømmerterminal bl.a på Rudshøgda som på sikt skal erstatte tømmerterminalen på Sørli.
Ringsaker (forbikjøringssporet sør for Brumunddal stasjon)
Forbikjøringssporet sør for Brumunddal stasjon er et reservespor for forbikjøring. Sporet ligger
vest for eksisterende spor. Forbikjøringssporet er ikke en forutsetning for å innføre den planlagte
trafikkøkningen, men vil kunne benyttes som avlastning i avvikssituasjoner. Med
avvikssituasjoner menes lengre perioder hvor Dovrebanen er stengt, for eksempel på grunn av
flom eller ras eller når det har oppstått konflikter i togtrafikken
Hovedfunksjonaliteten for forbikjøringssporet er som servicespor for arbeidstog og det vil
primært benyttes ifm. vedlikehold. Siden muligheten er der, vil forbikjøringssporet mest
sannsynlig benyttes ifm. med framføring av tømmertog, som ellers ville hatt svært lang ventetid
på Moelv (ca. 1-2 tog i døgnet), men også til ad hoc forbikjøring av lange kombitog.
2.1.2

Sidespor

Andre sidespor Ringstallen, Ideal flatbrød (Barilla), Mantena/verksted på Hamar
Det vil være teknisk mulig å knytte seg til det nye sporet både for sporet til Ideal flatbrød og
sporene ved verkstedet på Espern i alle alternativer. Tilknytning til Ringstallen vil være mulig i alle
alternativer bortsett fra i K2.
Dette er imidlertid ikke styrende for valg av korridor, og vil bli håndtert i neste fase når korridor er
valgt.
2.1.3

Hensetting

For beskrivelse av Jernbaneverkets hensettingsprosjekt, se Kommunedelplan med
konsekvensutredning. Planbeskrivelse, 3.5.3, side 54
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JBV har utredet fremtidig behov og ulike lokaliseringer for hensetting av persontog i
østlandsområdet (Hensetting Østlandet 2015). Utredningen angir behov på kort, mellomlang og
lang sikt. På Dovrebanen er det identifisert et behov for hensettingsanlegg i Hamar- og
Lillehammerområdet. Det er sett på flere alternative lokaliseringer. Det vil etter planen bli
igangsatt et arbeid med kommunedeplan for hensettingsanlegg i løpet av første halvår 2017.
Formålet med planarbeidet vil være å utrede videre plassering av hensetting i Hamar-regionen.
Det vil bli gjennomført et arealsøk hvor kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten, samt
Hedmark fylkeskommune vil bli invitert til å være med.
2.1.4

Driftsbase

For beskrivelse av Jernbaneverkets driftsbaseprosjekt, se Kommunedelplan med
konsekvensutredning. Planbeskrivelse, 3.5.3, side 54
Økt togtilbud medfører økt behov for areal til drift og vedlikehold. JBV har utredet omfang og
behov for parkering av tog, verksted og base for drift og vedlikehold av persontogmateriell i
østlandsområdet. Ny driftsbase og hensettingsanlegg er planlagt som erstatning for de sporene
som er forutsatt fjernet ved Hamar stasjon.
2.1.5

Kulverter (betongtunnel)

En kulvert er en betongtunnel. I planbeskrivelsen opereres det med tre forskjellige kulverttyper:
Parklokk: Kulvert som er dimensjonert for lasten av vektsjord.
Bebyggelseslokk: Kulvert som er dimensjonert for lasten av bygninger.
Landbrukskulvert: Kulvert som er dimensjonert for lasten av vektsmedium og dreneringsmasser.
Når kulverter er innlemmet i tilaket, ivaretar disse flere sammenfallende funksjoner. Kulverter som
er lagt inn som en del av tiltaket er angitt under kapittel 4 Avbøtende tiltak.
2.1.6

Omformerstasjon

For beskrivelse av Jernbaneverkets omformerstasjonsprosjekt, se Kommunedelplan med
konsekvensutredning. Planbeskrivelse, 3.5.3, side 54
Tangen omformerstasjon vil i forbindelse med bygging av dobbeltspor Kleverud-Sørli bli lagt ned,
og må derfor erstattes. JBV har vurdert lokalisering på strekningen og anbefalt at
omformerstasjon lokaliseres til Hamar/Ringsaker-området. Videre er det gjort vurderinger av
egnet byggetomt i nærheten av høyspentledninger. I den forbindelse har JBV foreløpig kommet
frem til flere mulige alternativer i Ringsaker kommune, nær Jessnes. Forholdet til plassering av
omformerstasjon med hensyn til dagens jernbane og framtidig dobbeltspor må avklares i det
videre planarbeidet.
2.1.7

Elektrifisering av Rørosbanen

For beskrivelse av Rørosbanen, se Kommunedelplan med konsekvensutredning.
Planbeskrivelse, 3.5.3, side 54
I Godsstrategi for jernbanen 2016-2029, punkt 6.5.2, fremkommer det at Jernbaneverket har
utredet elektrifisering av ikke-elektrifiserte baner i 2015. Utredningen ga en anbefaling om at
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Røros- og Solørbanen hel- eller delelektrifiseres av hensyn til godstransporten. Denne
anbefalingen ble videreført i innstillingen til NTP (Nasjonal transportplan 2018-2029).
Elektrifiseringen av Hamar – Elverum– Kongsvinger vil samme med tilsvingene på samme sted
ha en meget stor effekt for godstransporten på jernbane. Tiltakene sparer verdifull kapasitet på
Hovedbanen, Alnabru og Kongsvingerbanen. Samtidig gir de kortere og mer effektive ruter til
Europa via Kongsvinger.
I forslaget til kommunedelplanen er det forutsatt at Rørosbanen fortsatt er trafikkert med
dieseltog.
Planforslaget tar høyde for at elektrifisering av Rørosbanen kan gjennomføres.

2.2

Andre deler av tiltaket

2.2.1

Trafikk (transport til og fra stasjonen)

Flere av høringsuttalelsene omtaler trafikkgrunnlaget for toget på Hamar, og hvordan
Jernbaneverket har vurdert dette i sine plandokument. Her er et forsøk på avklaring av noen
spørsmål/påstander:
Forventet antall reisende med jernbanen
I konsekvensutredningen står det at antall nye på- og avstigende passasjerer på Hamar stasjon
er beregnet til henholdsvis 1360 for K1 og 1250 for K3 i 2022 (en forskjell på 110 passasjerer).
Det står samtidig at dette er å regne som marginale forskjeller.
I alle konsekvensutredninger er man pålagt å gjennomføre trafikkberegninger og analyser av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, slik det også er gjort for dette prosjektet. Samtidig er det en
generell utfordring at de modellene som er tilgjengelig for analyse av jernbanetransport i liten
grad er designet for å reflektere faktiske forskjeller på dette lokale nivået. Modellene er i
utgangspunktet laget for å beregne biltrafikk på regionalt nivå. De viktigste begrensningene er:
•

•

Transportmodellene er egnet for å belyse overordnede effekter av tiltak i transportsystemet
og mindre egnet til å belyse forskjeller basert på ulike stasjonsplasseringer. Effektene av ulike
stasjonsplasseringer vil være avhengig av en rekke lokale forutsetninger som ikke er utredet i
detalj på dette plannivået (eksempelvis lokalt busstilbud, lokalt vegsystem, parkeringsdekning
og pris ved stasjon og i sentrum for øvrig). Det er med andre ord en rekke faktorer som er
viktige for utvikling lokalt rundt stasjonene, som ikke er med som faktorer i
modellberegningene.
Transportmodellene er ikke designet for å belyse de langsiktige effektene av omfattende
systemendringer som InterCity-prosjektet er. De belyser ikke ringvirkninger som oppstår som
følge av et slikt nytt transportsystem som har en levetid langt utover tidshorisonten til
modellene. Den tar heller ikke hensyn til en samfunnsutvikling som går i retning av fortetting I
byområdene, redusert tilgjengelighet for bilbruk i byene og økt prising av vegtransport rundt
storbyene.

Den begrensede forskjellen mellom korridorene må dermed kun betraktes som en indikasjon, og
gir ikke et fullgodt svar på de trafikale effektene av ulik stasjonsplassering.
En stasjons attraktivitet er en kombinasjon av beliggenhet og togtilbud. Empiri og teori om
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moderne jernbanesystemer viser at en sentral stasjonsplassering nær arbeidsplasser,
servicefunksjoner og boliger gir et bedre grunnlag for at kunder kan gå eller sykle til og fra
stasjonen. Forskning som påviser sammenheng mellom tett utbygging rundt knutepunkt og
reisemiddelbruk er bl.a. oppsummert i "Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling" (Tennøy et
al, TØI rapport 1285/2013). Stasjoner uten tett byutvikling har høye bilandeler og forutsetter store
parkeringsarealer for å betjene samme antall passasjerer. Hamar har høy andel gående og
syklende, og lav bilandel, under 1/3 (telling fra september 2016).
En vesentlig andel av de som reiser med toget går, sykler eller tar buss til og fra stasjonen i dag.
Dette gjelder for de som skal reise fra Hamar, men i enda større grad for de som reiser til byen.
Med målsetninger om mer miljøvennlig transport i byene, vil andelen sannsynligvis øke i årene
framover. I Hamar har ca. 60 % av togpassasjerene utgangspunkt, oftest bopel, i Hamarområdet. Av disse er det under halvparten som bruker bil til/fra stasjonen (Som sjåfør, passasjer
eller med taxi), Av de 40 % som reiser til Hamar på jobb, skole, møte, kongress etc, er andelen
gåendesyklende fra/til stasjonen nær 100%.
En viktig målsetning for InterCity-prosjektet er å skape et effektivt transportnettverk mellom
knutepunkter på Østlandet. Sentral stasjonsplassering med gangavstand til viktige målpunkt er
en av de sentrale målsetningene for planlegging av nettverket.
Reisemiddelfordeling
I mange av høringsuttalelsene påstås det at mange av de reisende på Hamar stasjon kommer fra
steder utenfor bysenteret og derfor kjører bil.
Denne påstanden stemme bare i liten grad. Noen av de reisende til/fra Hamar stasjon reiser til/fra
andre deler av regionen, men det store flertallet kommer fra, eller skal til sentrale deler av Hamar.
Tellinger på Hamar stasjon viser at ca 1/3 av de reisende på Hamar stasjon benytter bil (enten
som sjåfør, passasjer eller i taxi) til/fra stasjonen. En liten del bruker buss, mens ca. 60 % går
eller sykler til/fra stasjonen. Dette tilsier at de sentrale delene av Hamar er en viktig del av
markedet for toget. En viktig grunn til dette er at en stor del av de reisende på Hamar er
passasjerer som bor andre steder i landet og har Hamar som mål. Anslagsvis 40 % av de
reisende til/fra Hamar er personer som jobber, går på skole eller skal besøke Hamar.
I høringsuttalelsene er det også vist til at JBV har ikke lagt fram noe tallmateriale som viser hvor
mange som kjører bil, buss eller sykkel til stasjonen i dag.
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Det er riktig at det ikke foreligger mange registreringer på dette. Det er imidlertid gjort
stikkprøveregistreringer i høst som viser følgende reisemiddelfordeling for reiser til/fra stasjonen:

Figur 2-1 Figuren viser reisemiddelfordeling for reiser til/fra Hamar stasjon med grunnlag i
stikkprøveregistrering.

Siden dette er stikkprøver er det knyttet usikkerhet til tallene, men de vurderes å gi et godt bilde
av situasjonen.
Lokalisering av reisemål og bosetting
I mange av høringsuttalelsene har det oppstått en misforståelse om hvordan JBV har vurdert
nedslagsfeltet til en ny stasjon. Man mener at Jernbaneverket bare har vurdert reisemål og
bosettingen innenfor en radius på 600 meter til/fra stasjonen, og ikke har tatt hensyn til alle som
bor nærmere Vikingskipet enn dagens stasjon. Det er ikke korrekt. JBV har i sine vurderinger sett
på hele Hamar byområde, og nærheten til stasjonen. Det er likevel slik at en viktig del av
markedsgrunnlaget for jernbanen ligger innenfor en gangavstand på 600 meter.
Siden mange av de reisende på Hamar stasjon er besøkende til Hamar,er både målpunkt og
boliger i nærområdet viktige i en slik vurdering. I dag er det:
•
•
•
•

ca. 1645 bosatte og 5090 arbeidsplasser innenfor 600 meter fra dagens stasjon,
ca. 536 bosatte og 591 arbeidsplasser innenfor 600 meter fra Vikingskipet.
til sammen 13 400 bosatte og arbeidsplasser innenfor 1200 meter fra dagens stasjon.
til sammen 5 200 bosatte og arbeidsplasser innenfor 1200 meter fra Vikingskipet.

Også om en ser på hele byområdet (inklusive Bekkelaget og Ridabu) er tyngdepunktet av bosatte
og arbeidsplasser nærmere dagens stasjon enn Vikingskipet. Det er store boligkonsentrasjoner
vest og nord for sentrum som alle ligger nærmere dagens stasjon enn Vikingskipet.
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Figur 2-2 Beliggenheten til reisemål i sentrale deler av Hamar innenfor radius på hhv 600 og
1000 meter fra stasjonen. K1 til venstre, K3 til høyre.

Figur 2-3 Bosettingstetthet i sentrale deler av Hamar. Jo mørkere farge jo høyere antall bosatte
pr dekar. Gangavstand på hhv 600m (blå strek) og 1200 m (grønn strek) er markert. K1 til
venstre, K3 til høyre.

Trafikkapasitet
Påstand/ spørsmål: En stasjon i sentrum vil gi så mye ny biltrafikk at det vil bli trafikkaos.
Svar: En ny stasjon med flere reisende vil skape noe mer trafikk. I dag utgjør biltrafikken til/fra
stasjonen en liten del av totaltrafikken i byen. Siden mange av de reisende med toget ikke kjører
bil til/fra stasjonen vil de togpassasjerene også i framtida utgjøre en liten del av totaltrafikken.
Våre analyser viser at det vil bli liten forskjell i belastningen i gatenettet i Hamar mellom de ulike
stasjonslokaliseringene. Hvis vi antar at de som bruker bil bor i litt større avstand fra stasjonen vil
det stort sett være samme gatene som benyttes uavhengig av de tre stasjonslokaliseringene.
2.2.2

Veier

Eksisterende veier (riks-, fylkes- og kommunale veier) og boligadkomster som blir berørt av
tiltaket, vil bli ivareatt i neste planfase. Dette gjelder også broløsninger der veier krysser det nye
dobbeltsporet.
2.2.3

Kollektivtransport

Utviklingen av framtidig stasjon vil skje i samråd med Hedmark trafikk, og JBV deler Hedmark
trafikks ønsker om et knutepunkt med tilstrekkelig funksjonalitet for gode korrespondanser
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mellom alle transportformer. Alle bruer og underganger på offentlig kjøreveg vil bli bygget med
dimensjoner som muliggjør passering med buss.
Kollektivtransportprioritering i veg- og gatenettet i Hamar-regionen er ikke en del av IC-prosjektet,
og ansvaret ligger hos de lokale vegmyndighetene og kommunene, men JBV ser gjerne at
kollektivtrafikken i Hamar blir godt prioritert i gatenettet.
Stange
Utforming, dimensjonering og utbygging av bussterminal i Stange er Hedmark trafikk og Hedmark
fylkeskommunes ansvar. JBV vil samarbeide om en slik utvikling i forbindelse med planlegging
av ny stasjon.
Hamar
Utforming, dimensjonering og utbygging av sentral bussterminal i Hamar er Hedmark trafikk/
Hedmark fylkeskommunes ansvar. JBV vil samarbeide om en slik utvikling i forbindelse med
planlegging av ny stasjon. Opprettholdelse og utforming av busstasjonen blir et tema i neste
planfase. Hvis bussdepotet i Disenstrandvegen blir berørt, vil kompensasjon for ulempe og
arealbeslag bli en del av det ordinære grunnervervet som kommer i forkant av byggeprosessen.
Ringsaker
Utforming, dimensjonering og utbygging av bussterminal i Brumunddal er Hedmark trafikk og
Hedmark fylkeskommunes ansvar. JBV vil samarbeide om en slik utvikling i forbindelse med
planlegging av ny stasjon.
Bussdepoet i Strandsagvegen vil ikke bli berørt av planene slik de foreligger i planforslaget. Ved
inngrep i eiendommer vil kompensasjon for ulempe og arealbeslag bli en del av det ordinære
grunnervervet som kommer i forkant av byggeprosessen.
2.2.4

Teknisk infrastruktur (VA, EL, fiber, bredbånd etc.)

Omlegging av tekniske anlegg (for eksempel avløpsledninger) vil bli løst i neste planfase.
Planleggingen vil gjennomføres i dialog med forvalterne av den tekniske infrastrukturen (HIAS,
Hafslund, Stange energi, og lignende).
2.2.5

Etterbruk av eksisterende jernbane

For beskrivelse av etterbruk, se Kommunedelplan med konsekvensutredning. Planbeskrivelse,
16.3
Det skal i reguleringsplanprosessen vurderes hvordan eksisterende jernbanespor mellom Sørli Brumunddal kan benyttes. Ved bygging av ny jernbane, vil de delene av gammel bane det ikke er
behov for for å ivareta driften av det nye jernbaneanlegget kunne fristilles til andre formål. Dette
kan være gang- og sykkelveger, tilbakeføring til landbruk eller andre formål. For strekninger der
det i løpet av reguleringsfasen avklares at det ikke lenger skal være togtrafikk skal
Jernbaneverket, iht. etablert praksis, fjerne all jernbaneteknisk infrastruktur. Terreng tilpasses nytt
formål. Kulturminner knyttet til spor og anlegg skal vurderes og ivaretas i den grad det er mulig og
hensiktsmessig. Der det er jordbruksfaglig relevant, vil Jernbaneverket etter en konkret vurdering,
som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål.
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Flom, klima og grunnvann

For beskrivelse av flomproblematikk, se:
Teknisk hovedplan,side 54 og side 63
Fagrapport hydrologi
Valg av klimafaktor.
Det vises til tekst i Fagrapport hydrologi, kap. 8.2.1 Metodikk for beregning av flomstørrelser for
dimensjonering: «Jernbaneverket har for dette området aktivt valgt en verdi [klimafaktor] på 1,2
(20 %) (Jernbaneverket 2015)». Kommunedelplanen ivaretar arealbehovet for kulverter,
stikkrenner, bekkeomlegginger mv. som dimensjoneres for 200-års gjentaksintervall og
klimafaktor på 1,2 (20%).
Kryssing av Åkersvika
NVE kommenterer at beregninger tar utgangspunkt i antagelser, at det ikke er vurdert kapasitet
under jernbanebru i situasjon med stor flom i Flagstadelva og Svartelva, og at
strømningshastigheter og evt. utforming av utløp ikke er vurdert i forhold til naturverdiene i
området.
Løsning for fylling/jernbanebru over Åkersvika bli gjenstand for mer detaljerte utredninger i neste
planfase, og det tilstrebes at løsninger avklares med aktuelle myndigheter underveis i
planarbeidet. Dette gjelder blant annet konsekvenser, dvs. endrede forutsetninger ut fra dagens
situasjon, ved utslipp fra bekker, elver og drenering (av trase for jernbane) til resipienter (Mjøsa).
JBV er kjent med problemstillingene, ved utfylling og mudring i Mjøsa, fra Fellesprosjektet sør i
Hedmark og nord i Akershus. Her foretok NIVA en modellering som viste konsekvensene av
foreslåtte tiltak. Konklusjonen var at mudring og løsmassefylling ikke ble godkjent.
Disse utfordringene, for resipient og utfylling, tas med i den videre planleggingen av strekningen
Sørli- Brumunddal og vil inngå i en samlet MOP (miljøoppfølgingsplan). Ut fra forslag til prinsipper
og tekniske løsninger vil konsekvensvurderinger bli foretatt. Tidspunkt for nærmere vurderinger
utføres når alt grunnlagsmateriell foreligger og forslagene til tekniske løsninger blir presentert,
dvs. i neste planfase.»
Kryssing av Brumunda
NVE forutsetter at løsningen der Amlund bru rives legges til grunn for det videre planarbeidet og
at underkant bru legges på minimum nivå for 20-års flom+ anbefalt sikkerhetsmargin.
Løsning bru over Brumunda blir detaljert i neste planfase, og det tilstrebes at løsninger avklares
med aktuelle myndigheter underveis i planarbeidet.
Grunnvann
NVE går ut fra at tiltaket vil ha konsekvenser for grunnvannsnivå.
Tiltakets konsekvenser for grunnvannsnivå avklares i neste planfase. I tillegg vil avbøtende
tiltaket utredes og fastsettes.
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Konsekvenser av tiltaket

2.3.1

Nærmiljø- og friluftsliv

For beskrivelse av nærmiljø- og friluftsliv, se Fagrapport nærmiljø og friluftsliv.
Tunnelpåhugg K1-3b
I høringsperioden er det kommet spørsmål om riving av hus i Vestbyen og hvordan temaet er
vurdert av fagtemaet nærmiljø og friluftsliv. Selv om K1-2b og K1-3b ikke er forvekslet i
fagrapporten, er likevel vurderingen av antall bygninger som berøres noe upresis:.
1. I sammendraget til Fagrapport nærmiljø og friluftsliv skal det stå sør istedenfor nord (side
6): Til tross for at tunnelpåhugg for alternativ K1-3b ligger 5-600 meter nord sør for
tunnelpåhugg for K1-2, …
2. Som grunnlag for telling av boenheter og andre bygninger som med stor sannsynlighet må
innløses, er kart med anleggsbelte definert i forkant av KU-arbeidet lagt til grunn. Det er
senere illustrert en justert linje K1-3b der det ser ut til å være mulig å spare noen flere
boenheter (se Figur 2-4). Denne linjen ligger altså ikke til grunn for vurderingene i
fagrapporten som fulgte planforslaget til offentlig ettersyn. Innen anleggsbeltet er bygg
som rammes direkte av selve tiltaket, inkludert rømningstunnel, og bygg som rammes på
grunn av plassbehov i anleggsperioden talt opp.
Skissen nedenfor viser utklipp av C-tegning (ICP-57-C12011-03A ) fra tegningsheftet for Hamar
for kulvertalternativet i vestre korridor (K1-3b). Her er det foreslått en optimalisering av traseen
lenger vest for den tidligere Nestléfabrikken, Atriumshaven og annen bebyggelse slik at traseen
blir liggende mer som i brualternativet og unngår at store deler av bebyggelsen på denne
strekningen må rives.

Eksisterende
sporgF

Forslag til ny
traserslagF

Figur 2-4 Tegning ICP-57-C12011-03A fra Tegningshefte Hamar (utlagt til offentlig ettersyn)
som viser eksisterende spor og forslag til ny trasé. Grunnlag for KU-utredningen er vist med
blå strek.
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Naturmangfold (faunapassasjer)

For beskrivelse av eksisterende vilttrekk, se Fagrapport naturmangfold, side 39
Fagrapporten for naturmangfold antyder følgende lokaliseringer av faunapassasjer:
Stange

Ringsaker

Våle
Guåker
Skerden
Brenneribekken
Gyrud
Steneng sør
Helleberget bro
Lille-Jessnes

Bestemt antall, lokalisering og utforming av viltkryssninger vil bli foretatt i reguleringsplanfasen.
I Miljøoppfølgingsplan (MOP) for videre planlegg kommer det faglige retningslinjer for
faunapassasjer.
2.3.3

Kulturmiljø

For nærmere beskrivelse av kulturminner, se Fagrapport kulturminner.
Det skal gjøres registreringer av nyere tids kulturminner på reguleringsplannivå.
Arkeologiske undersøkelser fra Sørli – Ottestad er gjennomført. Registreringer på gjenstående
strekninger vil bli gjennomført i den videre planprosessen.
For prosess vedrørende det vedtaksfredede området på Espern, se 6.3.2 Dispensasjonssøknad
Espern.
2.3.4

Naturressurser

For nærmere beskrivelse av naturressurser, se Fagrapport naturressurser.
Landbrukskulverter
Landbrukskulverter er kulverter som er anlagt for å gjøre det mulig å bruke arealet til dyrking. Det
er knyttet store utfordringer til etablering av produktivt dyrkingsmedium på kulverttak. Det må
også beregnes et produktivitetstap i lang tid etter at etableringen er foretatt. I tillegg er selve
konstruksjonskostnadene svært høye. Det vil derfor ikke bli etablert rene landbrukskulverter i
dette prosjektet. Jordbruk kan imidlertid være ett av flere ulike formål som til sammen kan
ivaretas med anleggelse av en miljøkulvert.
Vedlagt prinsippskisse viser at det over kulverten er det angitt pukklag (0,3 m) som fungerer som
drenering med fiberduk over. Deretter et forkilings/avrettingslag på 0,2 m, og så et lag av
undergrunnsjord på 1 m og øverst et topplag (ploglag/matjordlag) på 0,3 m.
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Figur 2-5 Prinsippskisse av oppbygging av jordbruksareal over og ved siden av betongkulvert
(tegningen ikke i målestokk eller med riktig terrengform). (Kilde: Rv.23 Dagslet-Linnes, Sweco,
fagrapport landbruk).

Redusere arealbeslag
Det vil i neste planfase vurderes nærmere om dype jordskjæringer kan gjøres smalere ved å
bruke støpte vegger eller andre typer avbøtende tiltak. Det vil gjennomføres grunnundersøkelser
som viser dybde til fjell, og utredes om tilleggskostnaden for støpte vegger eller andre avbøtende
tiltak vil kunne forsvares ved et redusert tap av jordbruksareal. Tiltaket vil også ses i
sammenheng med lokalisering av jernbanens driftsveier, andre baneinstallasjoner og overordnet
landskapstilpasning. Sikkerhetskrav medfører at det vil bli anlagt mange adkomster ned til linja.
Dype skjæringer vil derfor kunne gi indirekte beslag av jordbruksareal. Skjæringer i løsmasser er i
planforslaget lagt så bratt som mulig. De endres derfor ikke selv om fjellskjæringene blir dypere.
Løsninger for rasjonell drift
Det vil i neste planfase bli lagt vekt på å legge til rette for rasjonell drift av jordbruksarealene.
Dette innebærer blant annet at driftsveier til jernbane og jordbruk vil ses i sammenheng og at det
etableres tilstrekkelig med krysningspunkter for landbruksmaskiner. Driftskrysninger/
under/overganger vil dimensjoneres i henhold til standardkrav for kjøretøy tillatt på offentlig vei. I
tillegg vil planforslaget vurdere lokalisering av eksisterende og nye drenerings- og
vanningsanlegg i området. Makeskifte vil også kunne være aktuelt (se for øvrig 6.1)
Kompensasjon for tapt jordbruksareal
Jernbaneverket har pekt ut IC Sørli – Lillehammer til å være et av tre pilotprosjekt for fysisk
kompensasjon av tapte naturområder (Åkersvika naturreservat) og tapt jordbruksareal. Det er
ikke mulig å unngå et omfattende beslag av verdifulle jordbruksområder i Stange og delvis i
Ringsaker. Derfor skal Jernbaneverket lage en plan for å avbøte skadene, restaurere skadde
arealer og kompensere for tapet. Planen integreres i massehandteringsarbeidet og en
kompensasjonen vil være flytting av underjord og toppjord fra ny linje til massedeponier slik at
netto-tapet av god produksjonsjord reduseres. Både valg av lokalitet for jord som skal flyttes og
lokaliteter for deponering skal gjøres ut fra et sett kriterier som tar hensyn til jordsmonnkvalitet,
transportavstand, naturmangfold, annen bruk av arealer etc. Arbeidet skal gjøres i nært
samarbeid med regionale og lokale myndigheter samt grunneiere.
Sand, grus og bergressurser
I uttalelsen fra Bergmesteren er det påpekt en sand og grusforekomst ved Granerud. Denne er
vurdert som lokalt viktig, og det er bedt om en vurdering av hvordan forekomsten vil bli berørt av
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tiltaket. Videre er det bedt om at det vurderes hvordan det skal sikres at ressursen blir utnyttet
ved realisering av prosjektet. Så langt er dette ikke berørt, men i neste planfase vil det bli
utarbeidet en massedisponeringsplan der dette tas inn.
Videre er det anmodet at det, så langt det lar seg gjøre, ikke ilegges uforholdsmessige
driftsbegrensninger på forekomstområdet Steens kalkverk (Jessnes kalksteinsbrudd i Furuberget)
som drives av Franzefoss Brug. Ressursen er vurdert som svært viktig økonomisk sett. Under
planlegging av InterCity Dovrebanen har skaderisiko i forhold til Jessnes kalksteinsbrudd blitt
vurdert. Det ble da funnet at skaderisikoen var meget liten ved en tunnel i avstand 180m fra
bruddet. Aktuell trase/korridor ligger nå i en avstand på ca. 500m. I utgangspunktet burde da
skaderisikoen være lavere. Dersom dette er et reelt problem, må avbøtende tiltak gjennomføres.
Som alternativ til restriksjoner på bruddet, vil det være å legge inn ekstra sikring av tunnelen (full
utstøping) på en gitt strekning forbi bruddet. Det er oppgitt fra Franzefoss Brug at det skytes ca. 1
salve pr. år i bruddet.
Det vil i neste planfase bli sett på som et av flere alternativ om en større andel av aktiviteter og
massetransport kan styres mot nordsida av Furuberget. Dette vil i så fall skje i en dialog med
dagens driver av bruddet.
Franzefoss Brug er positive til å ta imot kalkstein fra deler av tunneldrivingen gjennom
Furuberget. Det vil også inngå i en fremtidig massedisponeringsplan for prosjektet.
Forurenset grunn
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 skal det ved mistanke om forurenset grunn utføres
undersøkelser for å dokumentere forurensningsgrad og utbredelse av forurensningen på
tiltaksområdet. Hvis undersøkelsene viser at det finnes forurenset grunn på tiltaksområdet, skal
det utarbeides en tiltaksplan som beskriver hvilke tiltak som må gjøres for å sette området i en
akseptabel forurensningsmessig tilstand, jf. Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. Hva som er
akseptabel tilstand, avgjøres på bakgrunn av tiltenkt arealbruk og risikovurderinger med hensyn
på helse og spredning til omkringliggende miljø.
Tiltaksløsninger for opprydding i forurenset grunn velges ut fra en vurdering av hva som gir best
miljø, økonomisk- og helsemessig nytte sett i forhold til kostnaden for tiltaket. Kostnader for
opprydding i forurenset grunn er i de aller fleste tilfeller små sett i forhold til det totale budsjettet
for en utbygging. Dette er også tilfelle for utbyggingen av IC Dovrebanen.
2.3.5

Støy

For nærmere beskrivelse av støyvurderinger, se Fagrapport støyforurensning
Kartleggingen av støy fra jernbane omfatter beregning av lydnivå på fasader til bygninger med
støyfølsomt bruksformål og beregning av støysoner. Beregningene er utført for forventet
trafikksituasjon for jernbanen i 2050. Støyberegninger er gjennomført både for uskjermet og
skjermet situasjon. I den skjermede situasjonen er det antatt sammenhengende, tosidig skjerming
med støyskjerm eller voll langs alle strekninger i dagen. Tiltakene som er foreslått er derfor på et
overordnet nivå. Det er bare beregnet støy fra jernbane i denne fasen. Detaljerte løsninger for
enkeltbygninger- eller områder, inkludert støy fra eventuelt endrede vegtraseer, utredes som en
del av den neste planfasen, det vil si reguleringsplanfasen. Tiltaket vil planlegges innenfor
gjeldende regelverk for behandling av utendørs støyforhold ved planlegging av nye eller endrede
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støykildene i ytre miljø i henhold til T-1442.
2.3.6

Risiko og sårbarhets- (ROS-)analyse

Avvik i forhold til fylkes-ROS for Hedmark (Regional plan for samfunnssikkerhet og
beredskap)
I risiko- og sårbarhetsanalysen opplyses det at fylkes-ROS for Hedmark (Regional plan for
samfunnssikkerhet og beredskap) er brukt som utgangspunkt for gradering av sannsynlighet og
konsekvens. Risikomatrisen avviker imidlertid fra matrisen som er brukt i regional plan for
samfunnssikkerhet og beredskap ved at hendelser som er lite sannsynlige, men kan ha
katastrofale konsekvenser defineres innenfor gult risikoområde (akseptabel med tiltak) i stedet for
rødt (uakseptabel risiko).
I etterkant av ROS-seminaret er det tatt kontakt med kommunene for å avklare akseptkriterier. I
samråd med kommunene ble enighet om å skille ut 200-års hendelser for temaet flom. Det ble
besluttet å praktisere felles akseptkriterier for å kunne sammenligne resultater på både mellom
kommunene og andre IC-prosjekter (som for eksempel IC Moss).
Faglige råd og retningslinjer fra NVE vedrørende flom og sporhøyder blir fulgt opp. ROS-analysen
revideres slik at innholdet overenstemmer med NVEs anbefalinger. ROS-analysen revideres
også slik at den samsvarer med planbeskrivelsen.
Det vil bli utarbeidet en revidert ROS-analyse i neste planfase.
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3 ANLEGGSGJENNOMFØRING
Det har kommet en del spørsmål og uttalelser til anleggsgjennomføringen for alle alternativene
som omfattes av konsekvensutredningen. Beskrivelsen av anleggsgjennomføringen tar
utgangspunkt i at parsellen Sørli – Brumunddal bygges ut under ett. I gjeldende Nasjonal
transportplan er det forutsatt at dobbeltsporet skal bygges til Hamar innen 2024. Gjennom
planleggingen har Jernbaneverket påpekt at trasekorridor må være avklart før det er grunnlag for
å se på hensiktsmessige utbyggingsetapper. Eventuelle nye parselldeler og utbyggingstrinn vil
kunne føre til endringer i anleggsgjennomføringen.

3.1

Bakgrunn

Anleggsgjennomføringen er på dette nivået i planleggingen beskrevet overordnet og valgt
alternativ vil bli nærmere detaljert i de påfølgende fasene. Rapporten om anleggsgjennomføring
beskriver hvordan anleggsarbeidene på strekningen Sørli – Brumunddal er tenkt gjennomført
med utgangspunkt i alternativene i hovedplanen samt hva som er spesielt utfordrende med disse.
Strekningen Sørli - Brumunddal er videre delt opp i henhold til kulepunktene under:
• Sørli – Ottestad
• Ottestad – Jessnes
• Jessnes – Brumunddal
I tillegg er det gått ytterligere i detalj rundt stasjonene i Stange og Brumunddal. For disse
stasjonene og delstrekningene Sørli-Ottestad og Jessnes – Brumunddal er i all hovedsak
anleggsteknisk like. Delstrekningen Ottestad – Jessnes har tre korridorer gjennom Hamar og
forskjellig plassering av Hamar stasjon, med følgende fire alternativer:
• Korridor 1 Vest, hovedalternativ 2b, «Dagens situasjon med bru over Hamarbukta»
• Korridor 1 Vest, hovedalternativ 3b, «Dagens situasjon med kulvert under Hamarbukta»
• Korridor 2 Midt, hovedalternativ 1a, «Stasjon ved Hamar rådhus»
• Korridor 3 Øst, hovedalternativ 3, «Stasjon ved Vikingskipet»
Selv om hovedplanen omfatter hele strekningen, er det mulig å dele opp tiltaket i
utbyggingsetapper, med en tilhørende gradvis trafikkøkning. Dette vurderes nærmer når korridor
er vedtatt.
Uavhengig av alternativ skal byggingen i henhold til gjeldende NTP kunne gjennomføres til
Hamar innen 2024.

3.2

Hovedforutsetninger (før ny NTP 2018-2029)

Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn for vurderinger av anleggsgjennomføring:
• Anleggsgjennomføring og byggetid forutsetter at alle forhold, som reguleringsplaner,
grunnerverv osv. er avklart slik at de fysiske arbeidene på hele strekningen kan starte.
• Anleggsoppstart for strekningen Sørli – Hamar i 2020. Forberedende arbeider må starte
tidligere.
• Trafikken på dagens spor skal så langt som mulig opprettholdes i anleggsperioden. Lengre
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brudd (6-7 uker) vil være nødvendige for å gjennomføre arbeidene. Disse søkes lagt til
sommerferie (juni/juli).
• Hele strekningen Sørli – Brumunddal bygges ut samtidig, dvs. alle delparseller på
strekningen bygges ut parallelt.

3.3

Anleggsarbeider

Hovedarbeider er følgende:
• Forberedende tiltak herunder riving av bygninger, riving av brokonstruksjoner, etablering av
riggområder, etablering av anleggsveger, omlegging av eksisterende infrastruktur som
veger, kabler, rørledninger m.v.
• Sprenging og masseflytting herunder vegetasjonsfjerning, sprengning, rensk og sikring av
skjæring i berg, masseflytting av jord, masseflytting av sprengt stein
• Grøfter, kummer og rør for nye anlegg
• Fundament for spor og veger
• Vegdekker
• Utstyr og miljøtiltak herunder murer, støytiltak, etablering av grøntarealer, rekkverk,
gjerder, skilt, belysning mm.
• Tunnel i fjell
• Flommurer/-skjermer i løsmasse.
• Bruer og kulverter i linjen og overgangsbruer samt andre konstruksjoner herunder
plattformer og atkomstkonstruksjoner
• Jernbanetekniske arbeider herunder spor, kontaktledning, signal mm.
De strekningsvis største utfordringene er:

3.3.1

Sørli - Ottestad

Arbeidene på Stange stasjon er de mest kompliserte. Stasjonen skal utvides fra to til tre spor. I
deler av anleggsfasen vil det være nødvendig at stasjonen driftes med kun ett tilgjengelig spor.
Anleggsarbeidene på stasjonsområdet vil foregå tett på trafikkert spor med passasjerutveksling.
På strekningen Sørli - Stange ligger linja i samme korridor som dagens bane, men med en rettere
trasé. Dette området krever god faseplanlegging, for å opprettholde drift i anleggsperioden.
3.3.2

Åkersvika

Av hensyn til Ramsar-området tillates kun anleggsarbeid mellom 1.oktober og 31.mars.
Byggearbeidene vil derfor bli fordelt over flere perioder.
3.3.3

Korridor 1 Vest, alternativ med bro over Hamarbukta

Selve stasjonen er planlagt ombygget i to hovedfaser der stasjonen deles i to langstrakte og
smale anleggsområder. Videre er de anleggsteknisk mest krevende arbeidene etablering av bru
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over Hamarbukta og tunneldrift med tilhørende forskjæring. Nord for Hamarbukta etableres rampe
omkranset av en støttemur som også fungerer som flomsikring. Ved tunnelpåhugget ligger
byggegropen ca. 28 meter under terrengnivå. I byggeperioden må dagens bane legges om fra
nord for Hamarbukta og forbi tunnelpåhugget, hvilket er anleggsmessig krevende. I en eventuell
neste fase er det aktuelt å se nærmere på lavere sporhøyder ved stasjonen, i så fall med
tilhørende tiltak for flomsikring.
3.3.4

Korridor 1 Vest, alternativ med kulvert under Hamarbukta

De to hovedalternativene i Korridor 1 er tilnærmet like fram til nordenden av plattformen, med
ombygging av Hamar stasjon i to hovedfaser. I K1 vest-3b er kulvert, forskjæring og tunneldriving
de mest krevende anleggsarbeidene. Like nord for Hamar stasjon senkes banen i kulvert under
Hamarbukta. Taket på kulverten ligger på terrengnivå ved Skibladnerbrygga. Stasjonsområdet
ligger omtrent på dagens nivå, kote 127, og må flomsikres i plattformområdet og der kulverten
gradvis senkes ned under vann.
3.3.5

Korridor 2 Midt, Alternativ med stasjon ved Rådhuset

Alternativet ville anleggsteknisk være det mest krevende. Særlig ville etablering av en stor
byggegrop fra Åkersvika til tunnelpåhugg og tunneldriving fra sør være komplisert. Totalt er
forskjæringen ca. en kilometer km lang, ca. 50 meter bred og 30 m dyp på det dypeste.
Byggegropen går tvers gjennom Hamar sentrum, noe som betyr at det må spuntes en nærmere
én kilometer lang korridor gjennom sentrum før masseuttak, sprengning og etablering av
støttekonstruksjoner. I tillegg må det sikres at grunnvannsstanden i området ikke endres. I
plattformens nordende starter en 300-500 m lang betongkulvert som går over i fjelltunnel i
området ved høgskolen.
Kort oppsummert gjør følgende anleggsarbeider det særlig krevende for K2 midt-1a:
• Omfattende omlegging av veger, kabler og ledninger. Spesielt Vangsvegen, med
midlertidig omlegging av selve hovedvegen/gata. Hamar kommunes hovedledninger for
både vann/avløp, el, fiber og fjernvarme går i Vangsvegen.
• Dyp skjæring fra Åkersvika til påhugg.
• Massive betongkonstruksjoner og fundamentering tett inntil og delvis under Hamar rådhus
og CC-stadion
• I første del av tunnelen forutsettes svært forsiktig sprengning pga. den store spennvidden
(over30 m bredde), tett bebyggelse over tunnelen og liten fjelloverdekning. Drivetid for
tunnelen er estimert til drøyt fire år.
• Jernbanetekniske faseomlegging med stengningsperiode på minimum 6 uker.
• Mer enn 3 millioner m³ overskuddsmasser, hvor av noe svartskifer/alunskifer, må
transporteres ut.
Uavhengig kontroll av gjennomførbarheten for alternativ K2 midt-1a avdekket behov for å se
nærmere på: Metoder for å begrense endring av grunnvannsstrømmer og setningsrisiko,
håndtering av svartskifer for å begrense heving av konstruksjoner, gjennomføringsmetoder ved
tunnelpåhugg med lav tunneloverdekning nord for stasjonen og nødvendig omfang av stenging i
byggeperioden.
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Korridor 3 Øst, alternativ med stasjon ved Vikingskipet

Dersom dette alternativet hadde blitt valgt ville Stangeveien måtte stenges under bygging over
flere sesonger i Åkersvika, noe som gir utfordringer for vegtrafikken i området. Linjen ligger på
flomsikker høyde (kote 128) over Åkersvika og stiger svakt fra Åkersvika og nordover gjennom
stasjonsområdet ved Vikingskipet.
Stasjonen ville ligge nær Vikingskipet og berører tilbygget som bl.a. inneholder Hamar
brannstasjon. Linja ville gå over Vangsvegen, med betydelig anleggsmessige utfordringer, og . gå
inn i fjelltunnel rett syd/øst for Furnesvegen.
3.3.7

Jessnes – Brumunddal:

Sør for Brumunddal krysser traséen E6 like øst for dagens kryssing mellom jernbanen og E6. Inn
mot Brumunddal ligger linja i samme korridor som dagens bane, men med en rettere trasé. Dette
området innebærer en krevende faseplanlegging ettersom dagens trasé krysses flere ganger, for
å opprettholde drift i anleggsperioden. Rett nord for Brumunddal stasjon er det er betydelige
anleggsmessige utfordringer ved kryssing av Brumunda og rivning av Amlund bru.

3.4

Massehåndtering

For samtlige delstrekninger og alternativer kreves det omfattende masseflytting for å gjennomføre
anleggsarbeidet. Det er mye jord- og fjellmasser som skal fjernes og mye fjell/sprengstein som
skal flyttes og til dels bearbeides og benyttes igjen. Det vil bli et overskudd av jordmasser i
forbindelse med prosjektet. Informasjon om mulige deponier for de ulike delstrekningene er
kartlagt og vil bli arbeidet videre med i neste planfase.
Dersom massene skulle kunne utnyttes fullt ut (optimal massebalanse) ville det være nødvendig
å bygge hele strekningen mellom Sørli og Brumunddal samtidig. Det ville da bli tatt ut, tilført og
deponert masse, både midlertidig og permanent, i og langs linja innenfor anleggsområdet og på
egne anleggsveger. Massetransporten ut og inn av tunnelene vil skje via tverrslag og begge
ender. Generelt er det ønskelig at mest mulig av massehåndteringen kan skje i, og i tilknytning til,
linja. Dette gjelder også massedeponier og mellomlagring av masser. Massehåndteringen vil i
tillegg til totale mengder være avhengig av typer masser og kvaliteten på massene. Dette vil være
bestemmende for hvor de kan gjenbrukes, eventuelt deponeres. Den vil også avhenge av
gjennomføringsstrategi og-rekkefølge. Alunskifer og andre syredannende bergarter skal leveres
godkjente mottak med spesiell tillatelse for å motta slike masser. Det samme gjelder for
forurensede masser langs strekningen.

3.5

Riggområder

Det er for hvert alternativ lokalisert mulige plasseringer for riggarealer på et overordnet nivå.
Grundige vurderinger av egnethet og konsekvenser for disse lokalitetene hører hjemme i
reguleringsfasen.
Ved lokaliseringen er det forsøkt vektlagt gode adkomstforhold for rigg- og anleggsområdene. Det
er også etterstrebet adkomst til/fra eksisterende offentlige veger slik at behovet for midlertidige
veger minimeres.
Det etableres riggområder i umiddelbar nærhet til planlagte nye jernbane- og vegbroer samt
andre konstruksjoner.
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For tunneler er det forutsatt etablering av et hovedriggområde for tunneldriving i påhuggsområdet
i hver ende av tunnelen. Det etableres i tillegg anleggsrigg ved hvert tverrslag. For
påhuggsområder og riggområder i Hamar generelt er det krevende å finne gode og egnede areal.
Dette må ses i sammenheng med det totale behovet for arealer i samband med
anleggsgjennomføringen og vil ha fokus i det videre planarbeidet.

3.6

Miljøoppfølgingsplan (MOP) og føringer for videre arbeid

Det er utarbeidet et Miljøprogram for prosjektet. Miljøprogrammet gjelder som styringsdokument
på overordnet nivå og viser hvordan arbeidet skal foregå for å oppfylle lov- og forskriftspålagte
miljøkrav og miljømålene som er definert i InterCity-prosjektet. Programmet følges opp av
Miljøoppfølgingsplaner (MOP) i senere planfaser. Miljøoppfølgingsplanene vil følge opp
premissene og miljømålene i miljøprogrammet med konkrete forslag til hvordan disse skal
ivaretas.For neste planfase vil det bli utarbeidet en MOP for videre planlegging. Som eksempel vil
det i reguleringsplanfasen og før oppstart av byggeplan, bli utarbeidet MOP for anleggsfasen som
legger føringer for:
• Byggetid og arbeidstid
• Trafikkavvikling
• Massetransport og deponier
• Støy, vibrasjoner og strukturlyd
• Tiltak mot setningsskader
• Utslipp til luft, vann og grunn
• Avfall
• Visuelt miljø
• Kulturmiljø, naturmiljø og friluftsliv
• Jordvern
Dette vil være et av flere nyttige verktøy i planleggingen av tiltaket.
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4 AVBØTENDE TILTAK
I arbeidet med kommunedelplanen er det utført en konsekvensanalyse (KU) som vurderer
hvordan prissatte og ikke-prissatte verdier blir berørt av tiltaket. Konsekvensanalysen foreslår
flere avbøtende tiltak. Etter merknadsbehandlingen er det tatt stilling til hvordan de avbøtende
tiltakene blir håndtert i den videre planprosessen.

4.1

Avbøtende tiltak fra KU som innarbeides i planforslaget
• Det anlegges miljøkulvert over dobbeltsporet ved Steinerskolen i Stange.
• Det anlegges en miljøkulvert over dobbeltsporet gjennom kalkryggen på Jesnes.
• Brenneribekken i Stange opprettholdes i størst mulig grad i sitt naturlige løp.

4.2

Avbøtende tiltak fra KU som ikke innarbeides

K1 – korridorer som anbefales av JBV
• Det anlegges ikke sammenhengende miljøkulvert over dobbeltsporet fra Nordstad til
Åkersvika (se for øvrig forrige punkt).
• Det anlegges ikke lokk over dobbeltsporet fra tunnel og til forbi det øvre boligfeltet på LilleJessnes.
• Nyanlegg, slik som for eksempel vannspeil og overbygd kulvert, etableres i samsvar med
eksisterende bystruktur i Hamar sentrum.
Forslag i K2, K3 – korridorer som frarådes av JBV
Jernbaneverket har frarådet korridor 2 og 3, og har fremmet innsigelse til utleggelsen av disse.
Det er derfor ikke relevant for Jernbaneverket å vurdere avbøtende tiltak i disse korridorene.

4.3

Avbøtende tiltak fra KU som vurderes i reguleringsplanfasen
• Krysningsmuligher for turveier, driftsveier, vilt og lignende avklares i reguleringsplanfasen.
Dette gjelder blant annet antall, lokalisering, sambruk og andre hensyn.
• Utslaking av fyllinger i jordbruksarealer slik at de kan dyrkes. Vurderes i sammenheng med
andre arealspørsmål knyttet til jordbruket.
• Eksisterende strandlinje i Hamar sentrum opprettholdes.
• Det etableres bred og naturlik strandlinje med nærmiljøkvaliteter på utsiden av
dobbeltsporet mot Tjuvholmen, som supplement til Koigen.
• Eksisterende jernbaneareal benyttes til turvei, rekreasjonsområder, jordbruk,
byutviklingsareal, eller annet relevant formål.
• Fjerning av eksisterende jernbanefylling i Mælumsvika for å underbygge Mælumsvikas
naturgitte landform.
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5 KOMMUNERELATERTE PROBLEMSTILLINGER
5.1
5.1.1

Stange
Undergang Stange stasjon og Jernbanegata

I planarbeidet er det foreslått en ny atkomstvei til Stange sentrum. Dagens atkomst til sentrum
fra fv. 222 under dagens jernbanebru er eneste atkomst i øst-vest retningen innenfor et større
område. Ved en hendelse på fv. 222 under dagens jernbanebru kan Stange sentrum komme opp
i en sårbar situasjon. For å sikre alternativ atkomst til Stange sentrum er det sett på muligheten
for å etablere ny atkomst til Stange sentrum fra fv. 230 Ljøstadvegen fra øst ved sørenden av
framtidig stasjonen og delvis iht. reguleringsplan Vaterland. I dette planforslaget er det foreslått å
videreføre regulert veg under ny jernbanebru. Da denne vegen krysser under sporene må også
langsgående fv. 234 senkes og utbedres i utstrekning på ca. 370m. Vegtiltaket tilfredsstiller krav
til universell utforming med hensyn til stigningsforhold. Detaljering av totalt arealinngrep,
utforming av terrenginngrep og forhold til naboeiendommer må ivaretas i det videre planarbeidet.

Figur 5-1 Oversikt ny atkomst til Stange sentrum fra fv.230 Ljøstadvegen via fv.234
Jernbanegata

Andre vurderte løsninger:
Det er i tidligere reguleringsplan (Navnberget og Stange idrettspark) vist en kryssing av banen
lenger sør med tilknytting til Georg Fjelds veg sør for idrettsplassen. Det ble gjort en innledende
vurdering av den løsningen, og en kom fram til at det vil være vanskelig å få tilstrekkelig høyde til
å føre vegen over eller under banen slik den er regulert. Det vil kreve en større omlegging av
vegnettet, og er ansett som en mindre god løsning en den som nå er foreslått.
Momenter til neste planfase:
Det er fortsatt elementer i den forslåtte løsningen som ikke ivaretar alle forhold. Blant annet må
det arbeides vider med løsninger for adkomst til den tilliggende barnehagen og andre
eiendommer. Det må også arbeides med løsninger for vann, avløp og overvann.
Den søndre vegkryssingen er ikke kostnadsberegnet og ligge således ikke inn som en del av
tiltaket, men Jernbaneverket ser fordelen av at et slikt krysningspunkt etableres, bl.a. av
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beredskapsmessige hensyn.
Ved oppstart av reguleringsplanfasen må det etableres et samarbeidsprosjekt mellom Stange
kommune, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Jernbaneverket, for å se om man i
fellesskap kan får realisert en søndre vegforbindelse til Stange Sentrum.
5.1.2

Kulvert ved Steinerskolen

Det foreslås å legge inn en 300 meter lang kulvert ved Steinerskolen.
Anleggelse av en 300 meter lang kulvert ved Steinerskolen vil både bedre forholdene for
undervisningssituasjonen i og rundt den videregående skolen og småskolen (1-3. klasse). Den vil
også redusere støynivået og dermed gi et godt grunnlag for å opprettholde områdets viktige
nærmiljøkvaliteter.Blant annet vil mulighetene for nærrekreasjon forbedres vesentlig siden det vil
være mulig å velge flere ruter på tvers av jordet.
I tillegg gir kulverten positive virkninger som driftsvei, overføringspunkt for VA-ledning,
faunapassasje for rådyr. Kulverten vil også bevare de visuelle og funksjonelle sammenhengene i
landskapsbilde. For landbruket er det positivt at arealet på kulverten kan dyrkes og at den knytter
sammen to skifter.

Figur 5-2 Alternativ 2, forslag til kulvertløsning ved Steinerskolen i Stange vist i plan (utsnitt
fra tegning ICP-57-C-12000-01A).

5.1.3

Omlegging av Brenneribekken

For beskrivelse av opprinnelig omlegging, se Teknisk hovedplan, 6.3.10 (side 93)
I forslag til teknisk hovedplan og kommunedelplan er det vist en løsning for banen mellom
Ottestad og Åkersvika som krever en stor omlegging av Brenneribekken. I høringsperioden har
det vært arbeidet med en løsning for traséen på denne strekningen der målet har vært å redusere
behovet for omlegging av Brenneribekken.
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Arbeidet har vist at dersom banen legges med stigning 14,2 ‰ fra Åkersvika og sørover vil den
komme høyt nok til at Brenneribekken kan krysse under banen i begge kryssingspunktene. På
denne måten kan bekken bli liggende i sin opprinnelige trase. På begge steder er det forutsatt at
kryssingen kan skje ved bygging av plasstøpt kulvert for bekken. Ved det nordre
kryssingspunktet ved Gubberud må bekken senkes relativ mye. Det er likvel vurdert at traseen
inn mot kulverten på begge sider kan bygges som åpen løsning.
En vurdering av konsekvenser for omgivelsene viser at denne reviderte løsningen gir positiv
effekt for alle vurderte konsekvenser. Løsningen gir en stor arealbesparelse. Løsningen har så
stor positiv effekt at:
• På en kortere strekning (kortere en 3 km) kan det tillates en stigning på 14,2 ‰ etter en
innående strekningsanalyse.
• Løsningen slik de er beskrevet foran innarbeides i prosjektet i neste planfase.
• I neste planfase detaljeres løsningen med hensyn til utforming av bekkeløp, kulvert osv.
• Vegomlegginger, driftsveger og annen kryssende infrastruktur tilpasses den nye
geometrien på banen – dette detaljeres i neste planfase.
• I neste planfase vurderes om kulvertene ved bekkekryssingene skal forlenges slik at det
skal legges parallell driftsveg over kulverttaket ved ned bekkekryssingen.
5.1.4

Massedeponi på Våleødegården, Nesten og Skjerden Østre

For beskrivelse av massedeponier, se Kommunedelplan med konsekvensutredning.
Planbeskrivelse, 6.115 (side 54)
Planforslaget viser et båndlagt massedeponiområde sør for gården Våle i Stange kommune. I
myrområdet vil det kunne være mulig å deponere alunskifer under permanent anaerobe forhold.
En kan over dette legge andre masser av bergartsmateriale, og over dette løsmasser og avslutte
med oppbygging av nytt jordsmonn. Slike løsninger må avklares med blant annet fylkesmannen
og godkjennes i neste planfase. Størst fyllingshøyde kan oppnås mot øst, der en kan oppnå ca.
10 m fyllingshøyde. På denne måten kan det etableres et vestvendt jorde som binder sammen
dyrket mark i nord og i sør. Om en anslår gjennomsnittlig fyllingshøyde på 5 m, er det plass til om
lag 750 000 m3 i dette området. Det har i høringsperioden kommet inn innspill om å begrense
båndleggingsarealet. I det bearbeide kommuneplanforslaget er derfor det båndlagte området
avgrenset til kun å omfatte selve deponiområdet.
Det har i høringsperioden også kommet inn forslag om å benytte et skogholt mellom gårdene
Nesten og Skjerden til massedeponi. En eventuell bruk av dette området vil vurderes og avklares
i neste planfase. Omdisponering av arealet fra skog til jordbruk vil da vurderes i forhold til andre
verdier og funksjoner som arealet har i dag.
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Hamar

5.2.1

K1: Sporhøyde over Åkersvika, forbi Espern og gjennom stasjonsområdet i
korridor 1

For beskrivelse av forholdet mellom sporhøyde og flom i Mjøsa, se Teknisk hovedplan, side 54.
Problemstillingen er relevant i hele området fra Åkersvika sør og til Hamarbukta er passert. 200‐
årsflom er lagt til grunn for dimensjonering av banens høyde gjennom Hamar. Ved passering av
Åkersvika ligger skinneoverkant på kote 128 der 0,5 m bølgehøyde, 0,5 m sikkerhetsmargin, og
krav om at topp skinne skal ligge minimum 40 cm over høyeste vannstand er hensyntatt. Det er
lagt inn flomsikring på jernbaneanlegg som ligger under kote 128.Dagens skinneoverkant ligger
på ca.kote 126,5 - 127 gjennom stasjonsområdet.
Gjennom stasjonsområdet i korridor 1, er det forutsatt at sporet må ligge på kote 127,5. Der
sporet ligger lavere enn dette, er det forutsatt flomsikring på utsiden, mot Mjøsa. I tillegg blir alle
tunneler sikret, f.eks. kulverten i K1-3b.
I K1-3b er skinneoverkant lagt med samme høyde som dagens gjennom stasjonsområdet.
I brualternativet (K1-2b) er skinneoverkant lagt på kote 128 fra Åkersvika, gjennom
stasjonsområde og bru over Hamarbukta. Her vil det være mulig å senke banen til dagens høyde
mellom Åkersvika og Hamarbukta. Det må da legges inn kostnader for flomsikring for alt som
ligger under kote 127,5. Dette kan sees på i neste planfase, dersom brualternativet blir aktuelt.
Høydeproblematikken må det jobbes videre med i neste planfase
5.2.2

K1: Mulighet for å skyve plattformer lenger øst, mot Åkersvika

Det har i høringsperioden vært ytret ønske om å skyve plattformene nærmere Åkersvika i korridor
1 vest. Det er ikke tillatt med brattere fall enn 2 promille i plattformområdet. Det er derfor kun en
forskyvning av hele stasjonsområdet mot øst som vil kunne gjøre det mulig å senke banen enda
mer under Hamarbukta. Å skyve plattformene lenger øst er svært vanskelig av flere grunner:
Sporene skal betjene mange tog hver time:
• minimum 4 InterCity-tog /time*retning
• 1 fjerntog /time/retning
• 1-2 godstog /time/retning
• 1 regiontog Rørosbanen/time/retning
Stasjonen skal dimensjoneres for følgende:
• 7 spor i bredden
• 3 plattformer (to mellomplattformer som er 350 meter lange samt èn sideplattform)
• tilknytning til Rørosbanen mot sør og mot nord
• vente-/forbikjøringsspor
En så stor stasjon vil kreve mange sporveksler. Vekslene må ligge på rettlinje (unntakskrav åpner
for kurveveksler ved horisontalradier større enn 600 meter i hovedsporet, men det er ikke mulig
av hensyn til de vernede byggene på Espern). Fremlagt planforslag har horisontalkurve 400 m
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rundt byggene på Espern. Det betyr at vekslene må plasseres i området vest for kuven og øst for
plattformene. Da blir plattformenes plassering gitt, og det er altså liten mulighet for å skyve
plattformene nærmere Åkersvika.
5.2.3

K1: Muligheter for å senke kulvert i K1-3b

1. K1-3b: Øke radius på sporet for å få inn kurveveksel og dermed kunne skyve plattformer
lenger øst
Ny, prosjektert bane har større radius enn eksisterende spor. Det er også strengere krav på
overgangskurver for nye baner mot eksisterende baner. Det gjør at det bl.a. ikke er mulig å få inn
ekstra rettlinjer i kurven for å kunne legge veksler lenger øst. I den eksisterende geometrien for
Hamar ligger sporene med betydelig mindre radius enn ny bane, og på mange steder mangler
det også overgangskurver. Det gjør at man tidligere kunne få inn en kort rettlinje for å innpasse
sporveksel, men som ikke er mulig i dag iht. teknisk regelverk.
Jernbaneverket har en rekke krav for sporveksler i kurve hva gjelder minste kurveradius. Kravene
skyldes at det ikke er mulig å krumme vekslene mer. For å få inn en minste veksel så trenger
man minimum R=600 m i hovedsporet.
Det er prosjektert med kurve radius ca. 400 m i området, og det er ikke mulig å få inn kurve med
radius større eller lik 600 m i K1-vest-alternativene.
2.K1-3b: Senke kulvert ytterligere
Enkelte merknader foreslår å senke kulverten 3 meter grunnet blant annet ønsker om å:
• oppnå bedre samspill mellom Mjøsa og vannet (opprettholde deler av Hamarbukta)
innenfor kulverten
• redusere den visuelle barrieren
Den visuelle barriere påvirkes ikke i vesentlig grad fordi:
-avstanden fra Strandgata og ut til Mjøsa er en viktigere faktor enn høyden på kulverten
-senkes banen, må samtidig flomvernet stå på ca kote 127,5
-senkes banen må de to adkomster til plattformer løftes over kontaklednings-anlegget og vil
således representere en ny visuell barriere
K1-3b-alternativet er lagt på dagens nivå gjennom hele stasjonsområde. En senket kulvert
medfører store ekstrakostnader (anslått til om lag 1 milliard, hvilket vil gjøre alternativet uaktuelt
økonomisk) da banen ville måtte senkes hele veien gjennom plattformområdet og tar ikke igjen
terrenget før området der dagens taxi-holdeplass ligger. Her må det bygges et vanntett trau, da
banen vil ligge under grunnvannstand. Trauet vil kunne bli over 50 meter bredt og 1000 meter
langt.
I tillegg vil en senkning gi vesentlig forverret tilkomst til dagens stasjonsbygning da plattformer blir
liggende 2-3 meter under dagens nivå.
Konklusjonen er at et slikt tiltak vil gi store negativ konsekvenser uten at nytten økes vesentlig.
3.K1-3b: Legge dobbeltsporet øst for eksisterende linje over Åkersvika
Det er ønsket at K1-alternativet legges på østsiden av dagens jernbanefylling over Åkersvika for
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å bedre kurvaturen. K3- øst-alternativet er lagt på østsiden av dagens jernbanefylling over
Åkersvika, da det er gode grunner til det av hensyn til anleggsgjennomføringen. Det fremkommer
imidlertid i høringsuttalelse fra fylkesmannen i Hedmark, at dette arealet har høyere biologisk
kvalitet enn arealet på vestsiden av fyllingen der K1- og K2-alternativene er lagt. Det ansees
derfor som lite sannsynlig at K1-alternativene kan flyttes til østsiden av hensyn til Åkersvika
naturreservat.
4.K1-3b: Åpning mellom Mjøsa og Hamarbukta innenfor kulverten
Å få til en gjennomstrømning mellom Mjøsa og bukta innenfor kulverten anses som lite aktuelt.
Det er vanskelig å gjennomføre, uten at det tenkes en helt nedsenket løsning, slik som i
senketunnel. Senketunnel er lite realistisk da stasjonsområdet bør ligge i dagsone. For en evt.
halvt senket løsning, vises til punkt 2 ovenfor. Det kan imidlertid anlegges et kunstig parkvannspeil på innsiden av kulverten, men dette vil være helt adskilt fra Mjøsa.
5.2.4

K1: Trafikksystem til Espern

For beskrivelse av veiomlegginger, se Fagrapport veg og konstruksjoner, 1.11.3, 3.1, 5.1, 6.1
Utbyggingsareal på Espern. Adkomst og mulig utbygging i perioden før bygging av
dobbeltspor
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for Espern-området. Planen legger til rette for
utbygging av boliger og næringsareal. Utbyggerne ønsker å komme i gang med videre
planlegging og utbygging av området før IC-utbyggingen er ferdig, og har bedt om at det vurderes
om båndleggingssonen i kommunedelplanen kan reduseres.
Båndleggingen er ikke til hinder for at planlegging og utbygging i Espern-området kan starte før
dobbeltsporet er bygget, så fremt planelggingen av både atkomst og utbygging skjer samarbeid
med Jernbaneverket.
Adkomst til området
I dag er det adkomster til Espern via planovergang ved Ringstallen. Det er også mulig å komme
til området via undergang ved Åttemetersplanet. En kombinasjon av disse to kan vurderes som
adkomst i en anleggsfase, men en kan ikke regne med å kunne øke trafikken på planovergangen
ut over dagens.
I gjeldende reguleringsplan er det vist en ny forbindelse i bru over sporene i Brugatas forlengelse.
Denne adkomsten har ikke tilstrekkelig høyde for det framtidige dobbeltsporet. Dersom høyden
skal økes i denne traséen, krever stigningskravene for veg at større arealer på hver side av
sporet må tas i bruk.
JBV har vist en ny forbindelse til Espern i planmateriale for nytt dobbeltspor. I korridor 1 er dette
basert på en kulvert under sporet. På grunn av sporhøyden må en slik kulvert bygges samtidig
med nytt spor, og kan ikke etableres på forhånd.
JBV har vurdert flere alternative midlertidige eller permanente løsninger for planskilt kryssing av
sporene. Felles for alle er at de er teknisk krevende å bygge, tar stor plass og er dyre å bygge.
Dyre midlertidige kryssinger er ikke inkluderte i JBVs tiltak.
Utbygger må være i dialog med Jernabeverket om mulige løsninger når planleggingen av atkomst
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til de nye utbyggingsbyggeområdene starter.
Konflikt med anleggsarbeider på jernbanen
Planlegging av utbygging på Espern må ta hensyn til at det skal gjennomføres et stort
jernbaneanlegg. Jernbaneanlegget vil kreve plass til anleggsdriften, og deler av Espern-området
vil være aktuelt å benytte i forbindelse med kryssing av Åkersvika. Både selve utbyggingen på
Espern og en eventuell midlertidig adkomst må samordnes med baneanleggets behov.
Anleggsgjennomføringen for IC-prosjektet innebærer bl.a.:
• Generelt er det ønskelig at mest mulig av massehåndteringen kan skje i, og i tilknytning til,
linja. Dette gjelder også massedeponier og mellomlagre av masser.
• Det er ønskelig å gjennomføre mest mulig av massetransporten innenfor anleggsområdet
og på egne anleggsveger
• Det etableres riggområder i umiddelbar nærhet til planlagt ny jernbane- og vegbroer samt
andre konstruksjoner
Det er formålstjenlig å finne løsninger i og i nær tilknytning til traseen for de aktiviteter og behov
en har i anleggsfasen. I forhold til de arbeidene som skal foregå og områdets beliggenhet skiller
stasjons- og Espernområdet seg klart ut som godt egnet til å ivareta overordnede målsettinger.
Utbygger må være i dialog med Jernbaneverket om mulige løsninger når planleggingen av nye
byggeområder starter.

Båndleggingssonens virkning
Formålet med kommunedelplanens båndlegging av områdene til framtidig reguleringsplanlegging
er i utgangspunktet ikke til hinder for videre planlegging av Espern-utbyggingen, eller at
områdene bygges ut i henhold til tidligere vedtatte planer. Men det er viktig at båndleggingen
pålegger kommunene og utbyggere/byggherrer å gjøre dette i samråd med JBV, slik at
mulighetene for å gjennomføre jernbaneanlegget ikke blir fjernet, eller gjort vesentlig
vanskeligere.
Oppsummering
Jernbaneverket ser det ikke som ønskelig å redusere det båndlagte området nå. Det er ønskelig
å opprettholde kravet til at en utbygging på utsiden av sporene på Espern skal skje i samråd med
Jernbaneverket. Dette begrunnes i hovedsak med to forhold:
• Det foreligger ingen godkjent løsning for planskilt kryssing av sporet, som både ivaretar
behovene til IC-prosjektet og utbyggerne på Espern. Hvis det skal bygges en slik løsning
før nytt dobbeltspor kommer(enten som midlertidig eller permanent løsning), vil dette i
hovedsak være utbyggernes ansvar. Løsningen må planlegges i samråd med og
godkjennes av JBV, og ikke være til hinder for IC-utbyggingen.
• Hvis en framtidig anleggsveg på Mjøssida av dagens jernbane skal benyttes ved utbyging
på Espern, må det skje som et samarbeid mellom utbyggerne og JBV. JBV ser at en slik
anleggsveg er aktuell å benytte for IC-utbyggingen, men at det kan skape ulemper for evt.
allerede etablerte boligområder på ytterste delen av Espern.
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• IC-utbyggingen vil ha behov for arealer i dagens sporområde og på Espern i forbindelse
med bygging av ny kryssing over Åkersvika. Dette behøver ikke å være til hinder for at
bygging på Espern startes, men JBV ønsker et samarbeid om planlegging av en
eventuell slik utbygging.
Samlet sett viser dette at det er usikkerhet knyttet til de ulike partenes behov i området, noe som
tilsier at kravet knyttet til båndleggingsområdet om at tiltak innenfor båndleggingssonen skal
drøftes med JBV må opprettholdes. JBV vil gjerne samarbeide videre med Hamar kommune og
utbyggerne om den videre planleggingen av Espern-området.
5.2.5

K1: Krav til byutvikling med høy utnyttelse

For beskrivelse av byutvikling, se:
Fagrapport Byutvikling
Illustrasjoner av sikt, Hamar K1-3b
Se også mulighetsstudier for de ulike korridorene. Studiene er ikke en del av det formelle
planmaterialet, men redegjør likevel for deler av byutviklingspotensialet som de enkelte
korridorene muliggjør.
Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i hvilken potensiell byutvikling som utløses av tiltaket. I
denne sammenhengen står muligheten for byutvikling ved knutepunktene (stasjonene) spesielt
sentralt.
Sett ut fra gjeldende planer for Hamar kan man avlese et utviklingsscenario som vist i
illustrasjonen under, der næring og bolig i større eller mindre grad kan være bestanddeler i
fortetting og transformasjon i nærhet til alle de alternative stasjonsplasseringene.

Figur 5-3 viser utviklingsområder definert i dagens planer for Hamar kommune sett i
sammenheng med de tre alternative lokaliseringene av stasjon og knutepunkt.

Samlet vurdering av de utredede korridorene
I Hamar er de utredede stasjonsalternativene svært forskjellige. Valg av alternativ vil derfor ha
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større konsekvenser med hensyn til i hvilken grad man betjener eksisterende by med arbeids- og
bosettingsmønster, samt hvilke muligheter som åpnes for byutvikling rundt knutepunktet. I
høringen er det kommet mange uttalelser til egenskaper ved de ulike alternativene.
K1
De to alternativene som baserer seg på dagens stasjonsplassering, K1-2b på bro og K1-3b med
kulvert, bygger begge opp under eksisterende arbeids- og bosettingsmønster på en måte som
står i samsvar med prosjektets målsetning. Begge alternativene åpner også opp for fortetting
rundt knutepunktet. I K1 vises en videreutvikling av dagens situasjon og kontinuitet som bygger
opp om en kjent bysituasjon. Her har man allerede i dag funnet løsninger for videre utvikling av
sentrum, og foreliggende planer for byutvikling langs Mjøsa kan tilpasses tiltaket. Dette gjør
tiltaket mindre sårbart i forhold til tidsaspektet og investeringshorisonten, noe som skaper mindre
usikkerhet. At arealreserven for byutvikling lokalt, og regionalt, blir noe mindre enn ved K2, er på
mange måter positivt i forhold til Hamars øvrige store og uutnyttede arealreserve.
Samtidig sikres drivkraft i forhold til utvikling av planlagte områder ved Mjøsa, og en løsning som
vil betjene dagens byområder på en kjent og god måte. Lokaliseringen i møtet mellom ny
byutvikling langs Mjøsa og dagens kvartalsstruktur gir også potensial for en oppgradering av
dagens sentrumsgater, og muligheter til fortetting som er positiv. Strekket mellom dagens viktige
målpunkter aktiviseres og tilkomsten til knutepunktet ligger naturlig i møtet mellom byens viktige
innfartsveger fra bydeler i vest, Vangsvegen fra nord og Stangevegen fra øst.
K1-2b, med bro, åpner for et større vannrom inn mot byen i Hamarbukta, men bryter den visuelle
sammenhengen mellom byen og omlandet (Nes og Helgøya). Samtidig brytes den funksjonelle
forbindelsen mellom byen og Koigen. Alternativet åpner for fortetting rundt eksisterende stasjon.
Dette omfatter blant annet areal mot sentrum, rundt Tjuvholmen og mot Espern. I hele dette
området vil det være mulig å etablere et vestvendt urban bybelte mot Mjøsa.
K1-3b, basert på dykket løsning, gir store endringer av Hamars møte med vannet. I denne
sammenhengen står fortetting rundt knutepunktet sentralt. Alternativet gir gode muligheter for å
etablere en kompakt bebyggelse i umiddelbar nærhet til den nye stasjonen. Samtidig kan
bebyggelsen tilpasses eksisterende kvartalsstruktur og mjøsrommet. Alt etter valg som tas i de
neste planfasene, vil det kunne la seg gjøre å utvikle attraktive bo- og arbeidsområder som både
ivaretar den visuelle sammenhengen mellom deler av eksisterende bebyggelse og skaper nye
forbindelse mellom byen og omlandet. Alternativet fjerner dessuten en stor barriere lenger vest,
der natur- og friluftsområdene ved Koigen kan trekkes nærere sentrum. Grad av åpenhet for
kulvert lenger øst kan diskuteres i forhold til temaet sikt, der alternativet med delvis åpen kulvert
gir mindre visuell barriere enn ved en maksimal overdekning.
K2
Jernbaneverket har frarådet og fremmet innsigelse til K2.
K2, med stasjon ved rådhuset og CC-stadion, ville i stor grad kunne betjene dagens arbeids- og
bosettingsmønster, også med tanke på planlagte og fremtidige utbyggingsområder. K2 frigjør
verdifulle arealer rundt dagens stasjon, og øker muligheten for tilgjengelighet og byutvikling ved
Mjøsa. K2 åpner dermed for en større arealreserve for byutvikling lokalt og regionalt enn K1.
Alternativet ble samtidig vurdert som lite heldig i forhold til den sanering som vil skje i Østbyen
under anleggsperioden. Videre vil et tiltak basert på åpen kulvert bli et sår i byen, mens en mer
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lukket kulvert, et fullt parklokk eller byggbart lokk, vil kunne gi en byreparasjon med større
potensial for lokalisering av boliger og arbeidsplasser i nærhet til stasjonen. Fortetting rundt
knutepunkt og innenfor dagens struktur av storhus langs Vangsvegen er også en mulig
konsekvens av tiltaket. I tillegg til positive effekter lokalt, vil dette alternativet på samme måte som
K1 bygge opp om sentrum og kunne gi forbedrede markedsmuligheter for næringsliv i
nærområdet.
Sett i forhold til utbyggingsøkonomi viser beregninger at det pr. i dag ikke er økonomi i etablering
av boliger på lokk. Denne vurderingen av potensiale, kostnad og inntektsnivå må både sees i
sammenheng med kostnader for bygging av lokk og at det finnes rikelig med andre attraktive
tomter på Hamar.
K3
Jernbaneverket har frarådet og fremmet innsigelse til K3.
Alternativ K3 med stasjon ved Vikingskipet ville i mye mindre grad enn de øvrige alternativer
bygge opp om eksisterende sentrumsfunksjoner, og er med langt færre bosatte og arbeidsplasser
i nærhet til stasjonen et klart svakere svar i forhold til prosjektets overordnede målsetninger; en
sentralt beliggende stasjon med et stort marked innenfor gangavstand.
Her vises riktig nok mulighet til å utvikle større og nye kvartaler, men stasjonens ensidighet gjør
at utviklingen kun kan skje vestover mot Østbyen, og at forbindelsene til eksisterende sentrum blir
få og lange. Det er gode muligheter for utvikling av området inn mot dagens Rørosbane, men
mye av arealet blir utenfor normal gangavstand til sentrums øvrige bo- og arbeidsmarked, og
lenger vekk fra de attraktive utbyggingsområdene ved Mjøsa enn de øvrige alternativene.
K3 kan gi en effektiv og rimelig stasjonsløsning, men vil også slite med å oppfylle ønsket om
kortest mulig total reisetid. Gangtiden fra stasjon til mange viktige reisemål i Hamar sentrum blir
lengre enn for K2 og K1, og enkelte bussruter vil få lengre reisetid.
Arealene rundt K3 fremstår i utgangspunktet også som mindre attraktive med hensyn til
utbygging, spesielt til boliger, enn arealene rundt de øvrige alternativer. Det må i tillegg forventes
at det vil ta lenger tid å få til byutvikling i henhold til prosjektets samfunnsmålsetninger, og
alternativet er derfor vurdert til å være det minst fordelaktige med hensyn til byutvikling, lokal og
regional utvikling.
Attraktivitet for bolig og næring
Innenfor sentrum er det korte avstander mellom ulike funksjoner. Sentrums kvartalsstruktur har i
all hovedsak aktive fasader med utadrettede virksomheter og mange innganger som henvender
seg mot gatene. De daglige behov er innen gangavstand, noe som gjør det hyggelig å bruke
sykkel eller gå. Bylivet gir høyere grad av sosial trygghet. Dette generer merverdi som ny utvikling
bygger videre på.
Vi er opptatt av attraktivitet for å bosette seg og for å starte næring. Dette er de mest interessante
attraktivitetseffektene for en by eller ett tettsted. Nærings- og bosetningattraktivitet er avgjørende
for at steder og byer kan vokse og realisere innbyggernes ønsker om stabile og positive
utviklingstrekk. Byer og tettsteder som over tid scorer godt på disse indikatorene får jevnt over
også en bedre kommuneøkonomi, og derved også en forsterkede effekt på sin attraktivitet.
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Figur 5-4 Dagens nettverk av gater med viktige funksjoner plottet inn. Hovedatkomst til mulige
nye stasjoner er markert med K1, K2, og K3, og det er lagt inn sirkler med radius 600 meter for
å indikere hvilke funksjoner som er innenfor gangavstand til stasjonene.

Følgende aspekter er lagt til grunn:
•

Store offentlige investeringer i bygningsmasse og infrastruktur gir høyest
samfunnsøkonomisk avkastning når de legges i områder der det allerede er bygningsmasse
og menneskelige aktivitet. Jo mer ”masse” som eksisterer, desto mer kaster investeringene
av seg. Det betyr i korthet at disse investeringene vil utløse flere private og offentlige
investeringer, og nye boliger og kommersielle bygg (handel, kontor med mer) vil bli oppført.

•

Byer som er attraktive for kunnskapsbasert næringsliv kjennetegnes av:
o

å ha distinkte sentrum med klar byprofil og bygningsmasse og fysisk struktur som skaper
en lett lesbar by, der det et klart definert sentrum, et torg, og en klart definert handlegate.

o

bygningsmasse og byplanlegging som skaper byinntrykk gjennom å vise tydelig forskjell
på sentralitet og perferi.

o

et stort utvalg av varer og tjenester. Igjen gjelder innsikten at jo større ”masse” som
eksisterer, desto mer attraktivt blir byen.

o

Tilgangen til god infrastruktur er også viktig, og særlig;
-

skinnegående transport med stasjonsområder som er inviterende og funksjonelle.

-

Gode løsninger for annen kollektivtrafikk.

-

Parkeringsmuligheter i tilknytning til kollektivknutepunktene.

-

Nærhet til et effektivt veisystem.
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F
Figur 5-5 K1, K2 og K3 slik de forholder seg til dagens sentrumsstruktur. Både K1 og K2
skaper mer aktivitet i sentrum, mens K3 ligger utenfor rekkevidde for rammen av 5
minuttersbyen.

Bosatte og arbeidsplasser
Det er klart flere bosatte og flere arbeidsplasser nær dagens stasjon enn ved Vikingskipet. Langs
Mjøsa er det allerede i dag i tillegg regulert et stort utbyggingspotensiale for videre utvikling. Dette
gjør funksjonene lettere å utvikle, også i forhold til potensialet rundt en stasjon ved CC-stadion og
rådhuset.

Figur 5-6 Bosatte (til venstre) og arbeidsplasser (til høyre) innenfor 600m fra stasjonen. Basert
på GIS analyse Rambøll/Sweco 2015.

Sikt og visuelle kvaliteter
I dag går jernbanen langs Mjøsa, mens bykjernen ligger bak og ovenfor. Nordsiden av sentrum
har god forbindelse gjennom byen til rekreasjonsområdet ved Mjøsa på grunn av flere
krysningspunkter under jernbanen. For områdene sør og øst for dagens jernbanestasjon er det
færre forbindelser på grunn av det brede sporområdet østover mot Espern. For å bedre byens
sammenhenger til Mjøsa vil forbindelser på tvers av sporområdet derfor være en viktig del av
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løsningen for K1, og et viktig tema uansett annen utvikling.
De tre fremtidige stasjonsalternativene ligger på forskjellige steder i forhold til dagens tette by, og
gir dermed ganske forskjellige virkinger nettopp i forhold til sikt og sammenheng i byen.
K1-2b innebærer at terrengnivået heves gjennom hele det eksisterende sporområdet. I tillegg
føres banen i bro tvers over Hamarbukta. Mellom Koigen og resten av byen støyskjermes banen.
Over Hamarbukta danner banen en visuell barriere mellom sentrum, strandsonen og omlandet.
Over Koigen danner den i tillegg en funksjonell barriere mellom sentrum og strandsonen. K1-3b
gir mulighet til å senke banen, men må dels på grunn av flom, men også med hensyn til å unngå
oppdrift, bygges over. Dette gir et nytt landskap foran byen, og begrenser sikten fra nedre del av
kvartalsstrukturen.
K1-3b innebærer at banearealet senkes fra området ved Hamar stasjon og vestover. Slik vil den
visuelle forbindelsen mellom sentrum og Mjøsa kunne opprettholdes på deler av strekningen.
Store deler av Hamarbukta fylles opp. Sporene etter den eksisterende bukta som byen ble anlagt
etter, opphører. Tunnelpåhugg ved Koigen innebærer riving av mange bygninger og inngrep i
eksisterende park.
K2 innebærer et betydelig inngrep i de sentrale delene av Østbyen og frem til CC Stadion.
Alternativet vil i mindre grad gi en visuell barriere i bybildet, men derimot en funksjonell barriere
og dermed fragmentere nærmiljøet i Østbyen. De positive konsekvensene av tiltaket er derimot at
hovedparten av det eksisterende sporarealet fra Espern til Furuberget frigis. Dermed åpner
lokalisering av banen i denne korridoren opp for en betydelig styrking av det historisk gitte
byplangrepet i Hamar by.
K3 innebærer at terrengnivået heves i det nye stasjonsområdet ved Vikingskipet. I
jordbrukslandskapet gir korridoren en viss funksjonell og visuell barrierevirkning. Som for K2
medfører derimot alternativet at hovedparten av det eksisterende sporarealet fra Espern til
Furuberget frigis.
Retningene i Hamars sentrumsgater gir sikt mot Mjøsa fra de fleste tverrgatene. Sikten varierer i
forhold til hvor høyt oppe man står, og på illustrasjonen under er siktlinjene dratt fra de høyest
liggende gatene der sikten «starter». I flere tilfeller er det lite eller ingen sikt når en kommer
lenger ned i gatene. Dette er dels på grunn av vegetasjon, men også på grunn av at dagens
jernbane ligger på fylling. Siktsituasjonen er bedre vinterstid når trærne står uten løv. Lyset fra
Mjøsa oppleves uansett sikt eller ei som en viktig kvalitet.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

Utdypning av planforslaget etter
offentlig ettersyn.
Tillegg til planbeskrivelsen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

42 av 62
ICP-56-A-26251
00A
18.11.2016

Figur 5-7 . Sikt mot Mjøsa. Illustrasjonen viser siktlinjer og fysiske forbindelser til Mjøsa.
Siktlinjene er dratt fra Grønnegata i vest, fra P. Sandviks gate i midt, og fra St. Olavs gate i øst.

Hvordan påvirkes bo og arbeidsmarkedet?
Alternativ K1 vest-2b «dagens stasjon med bro over Hamarbukta»
Dette alternativet baserer seg på dagens stasjonsplassering, og bygger opp under eksisterende
arbeids- og bosettingsmønstre i Hamar, med et betydelig antall bo- og arbeidsplasser i
umiddelbar nærhet til stasjonen. Stasjonen betjener by på to sider, og styrker både eksisterende
kvartalsområder og de planlagte utbyggingsområder på en god måte. Tiltaket vil også forsterke
prosessene som allerede er i gang, og gir samtidig et betydelig rom for videre utvikling av byen
på attraktive og sentrumsnære arealer rundt knutepunktet. Dette medfører gode muligheter for
vekst rundt knutepunktet med hensyn til både boliger og arbeidsplasser. I tillegg til positive
virkninger lokalt gir vekst av bo- og arbeidsplasser rundt stasjonen også positive regionale
virkninger i form av bedrede muligheter for et mer integrert arbeidsmarked i regionen og
forbedrede markedsmuligheter for næring- og handelsstand som også kan gi netto ringvirkninger.
Jernbanen vil imidlertid fortsatt være en barrierevirkning mot Mjøsa, selv om dette ved stasjonen
kan avbøtes ved flere underganger. Lenger vest er dette mer problematisk.
Alternativ K1 3b «dagens stasjon med kulvert under Hamarbukta»
Dette alternativet har i hovedsak samme virkninger som K1 vest 2b. Potensialet for vekst i
områdene rundt knutepunktet er imidlertid enda høyere ettersom kulvertløsningen gir muligheter
for fylling av Hamarbukta og mer byutvikling i attraktive sentrumsnære områder. Funksjonelt har
3b en vesentlig lenger del av sjøfronten som er fysisk fri for barrierer enn både 2b og dagens
situasjon. Visuelt vil den også på store deler av strekningen være mindre synlig enn dagens
bane. Særlig gjelder dette kontakt mellom byens nordvestre deler, landskapet ved Koigen og
Mjøsa.
Alternativ K2 «Stasjon ved Rådhuset»
K2-1a stasjon ved Rådhuset kan i stor grad likestilles med alternativene K1 vest 2b og K1 vest 3b
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ved betjening av dagens arbeids- og bosettingsmønster. Lokaliseringen betjener også planlagte
utbyggingsområder og det er betydelig rom for byutvikling og fortetting i områdene i umiddelbar
nærhet til stasjon. Alternativet har den positive egenskapen at det vil frigjøre attraktive arealer
rundt dagens stasjonslokalisering. Lokalt kreves reetablering av gater og om mulig lokk for mer
sammenhengende bylandskap mellom kvartalstrukturen og de sentrumsnære boligområdene i
Briskebyen. Ved en maksimalt utbyggbar situasjon er dette alternativet vurdert å ha det største
potensialet for utvikling som knutepunkt med høy tetthet av arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til
stasjon. Andel bolig er mer sårbar for støy, og lokk kan være et bidrag for at flere tomter kan
tilrettelegges for formålet. Alternativet gir i så fall det høyeste potensialet ift til å utløse positive
regionale virkninger i form av mer integrerte bo- og arbeidsmarkeder og bedrede
markedsmuligheter for næringsliv og handelsstand.
Alternativ K3 «Stasjon ved Vikingskipet»
Alternativ K3 bygger i mindre grad enn de øvrige alternativene opp om eksisterende
sentrumsfunksjoner på Hamar, og har færre bosatte og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet. Det
er gode muligheter for utvikling av området, men tilgjengelige arealer ligger i noe lenger avstand
fra stasjonen enn de øvrige alternativene. Arealene ligger også lenger vekk fra eksisterende
sentrum og attraktive utbyggingsområder rundt Mjøsa enn øvrige alternativer. Arealene rundt K3
fremstår derfor i utgangspunktet som mindre attraktive med hensyn til utbygging enn arealene
rundt øvrige alternativer. Alternativet påvirker ikke overgangssonen mellom den tette byen og
boligbydelene i Østbyen, og frigjør attraktive arealer rundt eksisterende stasjonsområde, som
trolig vil prioriteres tidlig av utbyggere.
Det må forventes at det vil ta lenger tid å få til en ønsket utvikling i dette området. Knutepunktet
vil bli liggende mindre sentralt enn øvrige alternativer og er derfor vurdert som det minst
fordelaktige av stasjonsplasseringene på Hamar. Dette medfører også at dette alternativet
vurderes å ha minst potensial for å utløse positive regionale virkninger.
Utbyggingspotensial
Det er alternativ K2-1a som har det største potensiale for utvikling innenfor radien på 600 meter.
K3 har betydelig mindre potensiale innenfor tilsvarende omkrets enn de øvrige alternativene.
Utvider vi omkretsen til 1200 meter endrer bildet seg, og K3 har det største utviklingspotensialet i
form av tilgjengelige arealer. Differansen ned til K2-1a og K1-3b er imidlertid ikke stor. Det må
bemerkes at det i beregningen av mulig areal for utvikling rundt Vikingskipet er lagt til grunn at
noe av arealet som i dag utgjør parkeringsplasser kan utvikles. 1000 av de 2000
parkeringsplassene som finnes per i dag fjernes. Av det frigjorte arealet benyttes 222 plasser til
parkeringsplasser i tilknytning til selve stasjonen og det resterende til utbygning. Dersom det
legges til grunn at disse 1000 plassene ikke kan fjernes vil potensialet for arealutvikling rundt
Vikingskipet reduseres med om lag 100 000 kvm.
Med andre ord er det ikke byutvikling som skiller K1 og K2, men selve grepet for byen. Mens K1
forsterker møte mellom flere atkomstveger og områder (Stangevegen, Vangsvegen, Strandgata,
Espern og øvrige områder langs Mjøsa), forsterker K2 bakre del av sentrum der utviklingen av
område langs Vangsvegen åpner for en struktur med andre bykvaliteter enn ved K1. Begge
situasjoner gir grunnlag for en tosidig byutvikling rundt knutepunktet. Den vil bli svært forskjellig,
men K2 gir best byutvikling med mest Mjøskontakt både ved Hamarbukta og eventulet langs
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Åkersvika, da det ikke beslaglegger areal til spor på noen av stedene.
Alternativ

Avstand

Gjeldende
regulering (m2)

Dagens
plassering

0-600

K1-2b

K1-3b

K2-1a

K3

Ny tomt (m2)

Fortetting (m2)

Sum (m2)

284 950

42 175

327 125

600-1200

238 600

32 300

270 900

Sum

523 550

74 475

598 025

0-600

264 650

51 830

348 480

600-1200

238 600

30 000

268 600

Sum

503 250

32 000

81 830

617 080

0-600

283 050

110 225

25 000

418 275

600-1200

238 600

30 000

268 600

Sum

521 650

110 225

55 000

686 875

0-600

313 700

113 100

80 310

507 110

600-1200

154 050

53 300

207 350

Sum

467 750

113 100

133 610

714 460

0-600

89 950

16 400

118 900

225 250

600-1200

414 550

104 600

47 500

566 650

Sum

504 500

121 000

166 400

791 900

32 000

Figur 5-8 Arealer til byutvikling og mulige bo- og arbeidsplasser rundt ulike
stasjonslokaliseringer i Hamar

5.2.6

K1 og K2: Omlegging av Stangevegen

For beskrivelse av veiomlegginger, se Fagrapport veg og konstruksjoner, 1.11.3, 3.1, 5.1, 6.1
Det er gjort vurderinger av flere varianter for veisystemet i dette området. Det har vært viktig for
vurderingene å ivareta både Stangevegens føring inn mot byen, tilknyttingen til Åkersvikvegen,
og forbindelse mot Espern, til området ved ringstallen og til området som i dag benyttes til
oppstillingsplass for busser.
Det er vurdert å legge Stangevegen i kulvert under Rørosbanen. Siden terrenget stiger innover
mot sentrum og det er krav om maksimum 5 % stigning for gang og sykkeltrafikken ville det gitt
en lang kulvert (anslagsvis 350-400 meter) med lange og høye støttemurer i begge ender. Dette
ville ha gitt en svært dårlig løsning for gående og syklende. Løsningen ville sannsynligvis også
vært dyrere enn den foreslåtte. Forbindelsen til Espern er vurdert i flere varianter. Adkomster,
lokaleveisystem og lignende må videreutvikles i neste fase.
5.2.7

K2: Mulighet for stasjon i fjell

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor ikke K2 kan lokaliseres slik at en lengre del av strekningen
kan legges i tunnel under Briskebyen og Østbyen.
JBV mener at de alternativene som er vurdert i planarbeidet er de mest realistiske. JBV mener at
det innenfor de kostnadsrammene som er gitt føringer for, ikke ligger til rette for jernbanetrase
med stasjon på Hamar i fjell.Løsningen som er valgt for K2 bygger på sporgeometri, behov for
flere spor inn på stasjonen, hensyn til areal i Åkersvika, tilgjengelig areal mellom bygninger,
hydrogeologi og de geologiske og geotekniske forholdene. Det er ikke berg i dagen før etter CCstadion. Under Høyskolen og sykehuset er det en forsenkning i bergoverflaten. Dette alternativet
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har 4 spor i bredden inn i tunnelen. Her er det lagt opp til at det skal støpes en bærende
konstruksjon for de første 100 m.
5.2.8

K3: Muligheter for kulvert i K3, forbi Børstad og Tommelstad

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor det ikke kan anlegges kulvert over lengre strekninger av
jordbruksområdet Børstad og Tommelstad.
Linjeføring
Det er studert kryssing av Vangsveien med bru og senking av sporet så fort som mulig etter
kryssingen. Tilstrekkelig dybde slik at taket i kulverten blir liggende i nivå med terrenget eller
lavere oppnås etter ca. 1 km fra krysningspunktet med Vangsveien. Linjen blir liggende dypt
under terreng, men ikke tilstrekkelig dypt for etablering av fjelltunnel. For å unngå ulempene med
dype skjæringer i byggegrop legges til grunn en høyere linjeføring. Fjelltunnelen avsluttes på
samme sted som tidligere, men fortsetter i betongkulvert.
Tunnel
Tunnelens lengde vil etter forlengelsen bli ca. 5 km lang. Økningen på ca. 700 m er vurdert til å
medføre en ekstra rømningsvei. Denne kan plasseres i ende av betongkulvert mot tunnel og
bygges som en del av betongkulverten. Beredskapsplassen flyttes til ende av betongkulvert vis a
vis Børstad gård. Alle tunneler opp til 5 km skal ha ett løp og en marginalt lengre lengde er
vurdert ikke å utløse krav om separate tunneler for hvert spor (to tunneler).
Løsmasser og terrengtilpasning
Løsmassenes mektighet over kulvertens tak varierer fra svært lite til maksimalt ca. 8 m for grunn
linje. Dette skyldes terrenghøydene som innenfor en 1 km varierer fra ca. kote +129 til +140.
Enkelte steder kommer kulvertens tak høyere enn eksisterende terreng ved dette linjevalget.
Terrenghøyder må tilpasses dersom arealene skal tilbakeføres til jordbruk. Dette er ikke nærmere
vurdert her.
Tiltaket har et høyt kostnadsnivå. Det vil heller ikke bli anlagt rene landbrukskulverter i oppdraget
(se også 2.3.4 Naturressurser).
5.2.9

K3: Tilsving nord

En premiss for planarbeidet har vært å ivareta hensynet til godstransport (særlig
tømmertransport) mellom Rørosbanen og Dovrebanen i alle retninger. For korridor 1 og 2 er dette
ivaretatt gjennom en egen søndre tilsving mot Rørosbanen. Korridor 3, slik den er definert i
kommunedelplanen har direkteforbindelse mot sør men har ikke en nordre tilsving. Hensynet til
godstransport ble ivaretatt ved å utvide plattformområdet på stasjonen og legge et ekstra spor
over Åkersvika slik at godstog kan vende i dette området.
I løpet av planprosessen har blant annet kapasitetsanalyser, RAMS-analyser, hensynet til
Jernbaneverkets nye godsstrategi og en framtidig trafikkøkning som følge av en mulig framtidig
elektrifisering av Rørosbanen tydeliggjort at vending av tog på Hamar er en lite gunstig løsning.
Behovet for en nordre tilsving i korridor 3 har derfor økt som en følge av nye planforutsetninger.
Siden dette ikke er definert som en del av tiltaket i kommunedelplan og konsekvensutredning, må
det eventuelt gjøres en tilleggsutredning knyttet til dette. Tilleggsutredningen vil blant annet
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omfatte endret stasjonsutforming og sporgeometri, tilpasninger av hovedveisystemet og
optimalisering av krysningen av Åkersvika. Alternativet vil også måtte kostnadsberegnes. Det ble
gjort et alternativsøk for å vurdere mulige lokaliseringer av en tilsving nord. Arbeidet har vært
avgrenset til å vurdere ulike tilsvingsvarianter opp mot hverandre. Resulatet av dette arbeidet er
med andre ord ikke direkte sammenlignbart med de fullt utredede hovedalternativene, men gir
likevel en indikasjon om løsningens handlingsrom.
Hovedutfordringen for arbeidet har vært å finne en lokalisering som ivaretar hensynet til
Åkersvika naturreservat.

Figur 5-9 Utstrekning av Ramsarområdet i nordre del av Åkersvika

Beskrivelse og foreløpig vurdering av varianter
Variant
A) En noe modifisert
løsning av varianten ved
Midtstranda

Vurdering
Selv om denne ble forkastet i forrige runde, kan det vise seg at alle
andre varianter er verre. Med noe justert linje bør denne derfor inngå
i en fornyet vurdering og sammenligning

B)

En variant som går
under Dovrebanen,
gjennom Disen og
kobler seg på vest for
Dovrebanen

Denne har ikke latt seg gjøre å få til geometrisk. Det viser seg å være
helt umulig å få høydene på Dovrebanen, tilsvingen, Vangsvegen og
Flagstadelva til å gå opp. I tillegg gir den vesentlige inngrep i et
boligområde som er forsøkt bevart gjennom å legge Dovrebanen
lengst mulig øst. Varianten framstår som umulig og forkastes derfor.

C)

Langs E6 (på vestsiden)

D)

Langs E6 (på østsiden).
Følger enten traseen for
C) videre mot tunnelen
eller videre nordover i

Ramsarområdet er frigjort i et område stort nok til å utvide E6 mot
vest. Korridoren gir ikke plass til et jernbanespor i tillegg, noe som
gjør at ramsarområdet må innsnevres mer for å få plass til tilsvingen.
Varianten framstår som svært dårlig og forkastes.
Øst for E6 går Ramsarområdet tett ved vegen og det vil ikke være
plass til et jernbanespor. Varianten gir således store inngrep i
naturreservatet og framstår som helt uaktuelt. Varianten forkastes.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

E)

F)

en egen sidetunnel
I en bue nord for
mesteparten av
Ramsarområdet men
kryssing av
Flagstadelva.
I en bue helt nord til
Vienkrysset på E6

G)

Som F) men i stedet for
svingen tilbake går
sporet videre nordover
og knytter seg til
planlagt servicetunnel
ved Kårtorp

H)

Tunnel under
Flagstadelva
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Varianten gir et lite inngrep i Ramsarområdet ved kryssing av
Flagstadelva, men inngrepet må kunne sies å være begrenset.
Varianten vurderes derfor videre. Varianten vi ha konsekvenser for
boligbebyggelsene i form av støy. Det vil øke beslaget av dyrkamark,
og jernbanen må krysse E6.
Dette gir en 180 grader S-kurve som gir lang kjøreveg. Kommer
svært nær Vienkrysset og må krysse både E6 og en av rampene.
Likevel er dette (foruten variant G) den eneste varianten som
kommer fullt og helt utenom Ramsar-området. Varianten vurderes
derfor videre. Varianten vi ha konsekvenser for boligbebyggelsene i
form av støy. Det vil øke beslaget av dyrkamark, og jernbanen må
krysse E6.
Ble lansert som et forsøk på å unngå den lange S-kurven. Varianten
baserer seg på å koble seg på og utnytte planlagt servicetunnel ved
Kårtorp. Varianten er undersøkt med hensyn til geometri og er
sannsynligvis gjennomførbar. Kan gi enklere kryssing av E6 og noe
kortere bru. Dersom kostnadene for denne varianten er lavere enn
variant F, kan det være aktuelt å vurdere videre. Varianten vi ha
konsekvenser for boligbebyggelsene i form av støy. Det vil øke
beslaget av dyrkamark, og jernbanen må krysse E6.
For å komme under Flagstadelva med ca. 10m må man starte
tunnelen et stykke før kryssingen av E6 på Rørosbanen og man
kommer ikke opp på ny Dovrebane før inne i tunnelen i nord.
Dagens Rørosbane ligger på ca. kote 126 m, vi bruker da ca. 1 km
på å komme oss ned til kote 107 som er 10 m under antatt
fjelloverflate ved Flagstadelva.
Det tidligste punktet på Dovrebanen hvor vi kommer opp i samme
nivå med tunnel under Flagstadelva er ved kote 145 på ny
Dovrebane hvilket er inne i tunnel i nord.
Og da er det brukt bestemmende fall på 20 promille over lang
strekning hvilket ikke er tillatt.
Dette anses ikke som en realistisk løsning og varianten forkastes.
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Figur 5-10 Vurderter varianter for mulig tilsving.

Oppsummering
Dersom man skal etablere en tilsving som ikke berører det vernede Ramsar-området vil
byggekostnadene beløpe seg til om lag 1 mrd. kroner. En slik tilsving vil også gi betydelige
negative konsekvenser for blant annet kulturminner som Åker gård.
Variantene F og G ( se Figur 5-10) gir de minste påvisbare negative virkningene på kjente
naturverdier i området, siden de går utenom Ramsar-området. Samtidig har disse de lengste
traseene og går langt utenfor utredningskorridorene. Det kan derfor være naturkvaliteter her som
ikke er fanget opp, og generelt vil det være negativt med inngrep i nye områder (bla. ved kryssing
av Flagstadelva). Det samme gjelder variant E, som i tillegg krysser Flagstadelva innenfor de nye
grensene til naturreservatet.
Selv om variant A går gjennom Ramsarområdet, vil bru over Flagstadelva mellom nåværende
kryssing og Vangsvegen trolig være den minst konfliktfylte for naturmangfoldtemaet, særlig hvis
man går ned på minimumskurvatur. Inngrepet vil kunne unngå direkte inngrep i Ramsarområdet
nord for Vangsvegen, men vil gå rett gjennom området mellom Rørosbanen og Vangsvegen.
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Inngrepet i RAMSAR-området betyr et økt behov for kompensasjonsarealer med tilsvarende
økologiske verdier/funksjoner.
For alle de andre temaene (landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og naturressurser) er
også variant A vurdert å være mindre konfliktfylt enn de andre variantene. Kostnadene for variant
A er estimert til om lag 200 millioner kroner, altså en femtedel av de andre variantene.
Hvis man forutsetter at korridor 3 skal ha med en tilsving mot nord, vil variant A derfor være den
beste løsningen, både med hensyn til kostnader og konsekvenser. Uansett valg av
tilsvingsalternativ vil tiltaket kunne medføre innsigelser fra offentlige instansjer som for eksempel
Fylkesmannen.
5.2.10 K1, K2, K3: Tverrslag fra tunnelen gjennom Furuberget
Det er planlagt flere tverrslag fra tunnelen gjennom Furuberget. Tverrslagene vil ligge i nærheten
av blant annet flere eksisterende boligområder og planlagt Nedre Furuberget pumpestasjon
(vanninntak HIAS). Planområdet for pumpestasjonen ligger delvis innenfor forslag til båndlagt
areal. Båndlagt areal endres ikke nå. JBV har gitt en uttalelse til oppstart planarbeid, brev av
21.9.2016.
Det varsles ingen innsigelser fra JBV til dette planarbeidet. Det er likevel et koordineringsbehov
ved utførelse.
Om trasekorridor for IC gjennom Hamar ikke er avklart på høringstidspunktet for
reguleringsplanen legger Hias planforslaget ut på høring med «begge» hensynssonene
(båndlagte arealer i kommunedelplanen) på plankartet. Innspill fra JBV vil komme i den videre
planfasen når valg av korridor gjennom Hamar er foretatt.

5.3
5.3.1

Ringsaker
Sporsenkning gjennom Ringsaker

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor ikke sporet kan senkes ytterligere fra der tunnelen under
Furuberget kommer ut i nord og fram til E6. Hovedbudskapet i uttalelsen er basert på senking av
traseen og de forbedringer en mener dette kan gi.
Først og fremst gir forslaget seg utslag i dypere skjæringer, flere og lengre kulverter, lengre
tunnel gjennom Furuberget og forslag om nye tunneler. Dette har også betydning for
konstruksjoner og andre fag. Høyden på brua over Mæhlumsvika har vært nøye vurdert. Brua
spenner over sårbare naturtyper i vannkanten, og det er en fordel å gå over disse randsonene i
stedet for fyllinger og lavere bru. Dette vil være en konsekvens ved å senke linja som foreslått og
med tunneler på begge sider. Ei lavere bru er ikke positivt for naturmiljøet/terrenget i vannkanten.
Det er gjort en vurdering når det gjelder passering av kalkryggen ved Jessnesgårdene og det er
besluttet å legge inn en 300 meter lang kulvert her, se også kapittel 5.3.4.
Når det gjelder økt skjæringsdybde i fjell og «rette vegger», er det ikke slik at mindre areal blir
berørt. Skjæringene i løsmasse endres ikke når fjellskjæringa blir dypere. Ved høyere
fjellskjæringer vil arealbehovet derimot øke siden det vil være krav til fanggrøfter. Hvor mye
bredden må økes er avhengig av skjæringsdybden i fjell. Forøvrig kan det nevnes at når linja blir
liggende i dyp skjæring over en lang strekning, vil dette gi en dårlig reiseopplevelse. Det vil
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kreves mange adkomster ned til linja pga sikkerhet og gi sekundære inngrep i
jordbrukslandskapet.
Tiltakene som beskrives er gjennomførbare, men konsekvensene av disse er betydelig større og
har virkning over en vesentlig lengre strekning enn det framgår av planforslaget. Senking av
traseen vurderes som lite realistisk p.g.a. de konsekvensene dette gir for hele strekningen.
Kostnadsøkningen vil også være betydelig. Flere av de enkelttiltakene som beskrives er imidlertid
gode og nyttige å ta med seg videre inn i neste planfase.
Alternative løsninger ved Sole gård
En flytting av traseen mot øst ved Sole gård vil gi betydelig større terrenginngrep med de
jernbanetekniske krav som stilles til kurvatur og linjeføring. Dette vil også gi større inngrep i
jorbruksareal til Vetten gård. Justeringer på ett sted har konsekvenser over en lengre strekning.
Ved å flytte traseen lengre mot øst vil det oppstå store skjæringer og traseen finner lite feste i
landskapets eksisterende linjer. En slik endring vil ligge dypere i terrenget og forutsetter en
lengre tunnel og endringer av kurvatur helt ut til Mæhlumsvika.
Å forlenge tunnelen slik at den passerer under gården, vil gi en betydelig lengre tunnel. En slik
tunnel vil krysse under en bekk, som kan gi innlekasjeproblemer. Kryssing av Mælumvika vil bli
vanskelig.
Som et tredje alternativ foreslås å bygge kulvert der gården ligger og gjenoppbygge gården oppe
på kulverten etterpå. Teknisk vil dette bli en svært kostbar kulvertkonstruksjon og også medføre
at linjen senkes når arealet over kulverten skal benyttes til jordbruk eller bebygges. Dette vil
innebære dypere og lengre skjæringer samt lengre tunnel gjennom Furuberget. Bebyggelse må
rives og gjenoppbygges/reetableres.
For alle tre alternativene vil kostnadene vil være betydelige og løsningene vurderes som
urealistiske også av denne grunn.
5.3.2

Sporhøyde på Brumunddal stasjon

I arbeidet med hovedplanen er flere løsninger på Brumunddal stasjon blitt vurdert. Vurderingene
har vært knyttet til høydene på sporet gjennom stasjonen, og muligheten til å opprettholde Nils
Amblis veg over jernbanen (Amlund bru). Grunnlaget for vurderingen har vært at løsningen må
være dimensjonert for en 200-årsflom i Brumunda, samtidig som en har tilstrekkelig fri høyde
over sporet. Konklusjonen som er innarbeidet i hovedplan og kommunedelplan er at sporet må
heves i forhold til dagens spor for å ivareta tilstrekkelig flomsikkerhet. Sporets høyde er altså
begrunnet med krav til flomsikker høyde for Brumunda. Sporet blir liggende så høyt at Amlund
bru må rives, og Nils Amblis veg stenges.
Løsningen innebærer at Brennerivegen/Jernbanevegen som krysser jernbanen sør for stasjonen
blir en av to adkomst fra E6 til Brumunddal sentrum. Siden sporet er hevet får denne vegen full
fri høyde under sporet, og gode stigningsforhold opp på sentrumssida av sporet. Løsningen gir
gode muligheter for gangforbindelser under sporet i stasjonsområdet, og hovedløsningen for
stasjonen er knyttet til en undergang som ivaretar stasjonsfunksjonene og gangforbindelse
mellom dagens sentrum og ny byutvikling på Mjøssiden av sporene.
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Krysning av E6

For beskrivelse av kulvert, se Fagrapport veg og konstruksjoner, 7.2.6 side 129
JBV har i høringsperioden vurdert alternative løsninger for E6 ved Tjernli sør for Brumunddal.
Utgangspunktet har vært foreliggende planforslag vist i teknisk hovedplan og reguleringsplan for
E6. Det er vurdert risiko og kostnader for tre alternative måter å gjennomføre anlegget på:
1. Ny jernbanekulvert bygges etter at 4-felts E6 er ferdig. Nye Veier river dagens bru og
etablerer kulvert tilpasset dagens spor.
2. Jernbaneverket bygger ny kulvert samtidig med etablering av ny E6. Øvrig som punkt 1
over.
3. Jernbaneverket bygger ny kulvert forberedt for 3 spor og etablerer tilsluttende spor fra
dagens spor.
Alternativ 2 og 3 har betydelig høyere risiko, både teknisk og øknomisk.
Alternativ 3 bortfaller grunnet betydelig høyere kostnad enn alt 2.
Bygging av kulvert over dagens spor som vist i reguleringsplan for E6 Arnkvern – Moelv
videreføres, da denne inngår i begge de anbefalte alternativer.
Det anbefales å sette av midler til nødvendig sluttstilling av det tekniske grunnlaget for alternativ
2, slik at bygging av kulvert før åpning av ny 4-felts E6 kan realiseres. Nye Veier inkluderer denne
opsjonen i sin avtale med entreprenør.
Jernbaneverket anmoder Nye Veier om å tilpasse utløp for Tjernlibekken og omprosjektere
fordrøyningsbasseing, VA-s3, slik at det ikke skaper konflikt med IC.
Adkomstveg V2-15 vil ikke bli oppretholdt med kryssing over ny IC jernbanetrase i fremtidig
Regplan for IC Hamar grense – Brumundal st, da det forutsettes at adkomst i fremtidig situasjon
vil sikres over dagens spor.

Figur 5-11 Reguleringsplan for ny E6
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Kalkryggen Jessnes

Det foreslås å legge inn en 300 meter lang kulvert gjennom kalkryggen på Jesnes. Kulverten vil
kunne opprettholde lesbarheten av kulturlandskapet i området. Kulverten vil både kunne
opprettholde landformen og sammenhengen mellom gårdsbebyggelsen på Jesnes. Den vil
dermed også redusere støynivået, forenkle kommunikasjonen i nærmiljøet og samtidig fungere
som faunapassasje for vilt.
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Figur 5-12 Forslag til kulvertløsning gjennom kalkryggen ved Jesnes-gårdene. Område for
kulvert er antydet med rødt rektangel på utsnitt fra tegning ICP-58-C-12000-01A.
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Arealbruk Brumunddal sør (næring/bolig)

Banen på strekningen mellom E6 og Brumunddal stasjon ønskes forskjøvet mot Mjøsa. Linjen er i
fremlagt kommunedelplan forsøkt optimalisert slik at den samlet sett berører minst mulig bolig og
næring. Det skal ikke være noe teknisk i veien for å justere linja noe lenger vest (bortsett fra at
flere næringseiendommer berøres). Dette, inklusive tilsvarende justert parkering, vil bli sett
nærmere på i neste planfase.
Planlagt forbikjøringsspor ønskes flyttet til sør for kryssing med E6. Fremlagt kommunedelplan
viser forbikjøringsspor ca 300 m sør for Nerkvenrnveien. Forbikjøringssporet er tidligere forsøkt å
få innpasset til sør for E6, men det er vanskelig å få tilpasset rettlinjer uten betydelige negative
konsekvenser. Forbikjøringssporet vil imidlertid bli nærmere vurdert i neste planfase.
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6 VIDERE PROSESS
6.1

Grunnerverv

Det har kommet inn flere merknader med spørsmål om innløsning, grunnerverv og erstatninger.
Utgangspunktet for formelt grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplan viser
hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel
til disse arealene for å kunne bygge ut.
6.1.1

Arbeider utført med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan

Det er nå kommunedelplanen som har vært ute på offentlig ettersyn, og som etter planen skal
behandles av kommunene i desember. Det er derfor for tidlig å starte med grunnerverv, da vi ikke
har nok detaljer til å kunne vite hvilke eiendommer som til slutt vil måtte bli berørt. Først når
kommunedelplanen er vedtatt, slik at trasekorridor er avklart, kan det startes arbeid med
reguleringsplan. Det er under dette arbeidet at det avklares endelig hvilke eiendommer som blir
direkte berørt, og i hvilket omfang.
For Jernbaneverket er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart (ca. 1,5-2 år)
med de grunneiere som har boliger eller hytter som må erverves. Ubebygde arealer og
stripeerverv vil deretter bli prioritert. I enkeltsaker før oppstart reguleringsplan kan Jernbaneverket
gjennomført frivillig grunnerverv av eiendommer som utvilsomt vil bli sterkt berørt/innløst på et
senere tidspunkt. I tillegg kan enkelte teiger/eiendommer som blir lagt ut for salg, bli kjøpt av
Jernbaneverket med tanke på et mulig fremtidig jordskiftesak.
Hvordan eiendommer berøres, og hva som er nødvendig å erverve må vurderes og utredes for
hver enkelt eiendom. Jernbaneverket tar kontakt med alle som vil måtte avstå grunn eller
rettigheter så raskt som mulig etter oppstart av reguleringsplanarbeidet, og så fort vi har fastslått
hvilke eiendommer dette gjelder.
I praksis vil erverv av bolig/våningshus ofte regnes som erverv av hel eiendom. Når det gjelder
gårdsbruk vil det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak i forbindelse med forhandlingene. I
enkelte saker kjøper Jernbaneverket hele landbrukseiendommer og benytter arealene i
forbindelse medjordskiftesak. Jernbaneverket har ingen myndighet ovenfor kommunene når det
gjelder byggesaker, men Jernbaneverket ønsker allikevel å ha en god dialog med kommunene
for å kunne få til best mulige løsninger for de berørte grunneierne. Jernbaneverkets mulighet for
påvirkning ligger i utarbeidelsen av reguleringsplanen, og dersom det aktuelle
reetableringsarealet ligger innenfor planavgrensningen vil Jernbaneverket kunne legge til rette for
reetablering ved utarbeidelsen av reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser.
Det legges stor vekt på likebehandling av grunneierne og at avtalene inngås innenfor
erstatningsrettslige regler. Jernbaneverket søker i størst mulig grad å komme frem til minnelige
avtaler. Dersom det ikke lykkes har Jernbaneverket anledning til å ekspropriere grunn og
rettigheter med grunnlag i vedtatt reguleringsplan.
Ved nybygg inntil jernbane er det en generell byggeforbudsgrense på 30 meter fra nærmeste
spor. Skal det bygges nærmere enn dette kreves dispensasjon i fra Jernbaneverket. Der det
bygges ny jernbane vil det derimot ikke være slik at alle bygningen innenfor 30 meter automatisk
vil måtte innløses. Dette vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, der det bla vil bli
sett på hvordan ny bane påvirker eller berører eiendommen, f.eks. støy, behov for anleggsbelte,
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muligheter for avbøtende tiltak, adkomstmuligheter mv.
Ved grunnerverv ytes engangserstatning i form av kontant oppgjør. Ansvaret for å skaffe ny bolig
eller hytte er opp til den enkelte som blir berørt. For berørte landbrukseiendommer kan det
derimot være aktuelt å tilby jordskifte, avbøtende tiltak. I gårdsregistreringer fase 2 vil dette kunne
være et aktuelt tema å få kartlagt.
Eierforhold til nye nyutviklingsarealer
Klarlegging av rettsforholdene rundt nye arealer i Hamarbukta må skje så tidlig som mulig etter
vedtak om kommunedelplan.

6.2

Gårdsregistreringer

Gårdsregistrering fase 2 gjennomføres ved oppstart av reguleringsplan. JBV vil som en del av
arbeidet ha god dialog med berørte grunneiere. Registreringen vil blant annet omfatte en revidert
sjekkliste og befaring av influensområdet for hver enkelt eiendom. Registreringene vil omhandle
både anleggs- og driftsfasen.

6.3
6.3.1

Dispensasjonssøknader
Dispensajonssøknad Åkersvika

Inngrep i Åkersvika naturreservat (og evt. i Furuberget naturreservat) krever grensejusteringer og
tillatelse fra vernemyndigheten – Fylkesmannen i Hedmark - i tillegg til kommunenes vedtak etter
plan og bygningsloven (Nå: Kommunedelplan og seinere: Reguleringsplaner). Fylling og bro for
ny jernbane over Åkersvika er i strid med verneformålet og det kan ikke gis dispensasjon fra
vernebestemmelsene for dette. Dette tilsier at grensene for naturreservatet (ramsarområdet) må
endres før reguleringsplan kan vedtas. Endring av grensene må gjøres slik at arealet som
permanent berøres av tiltaket, tas ut av reservatet. Dette er en forutsetning for at arealet innenfor
naturreservatet som nå båndlegges, kan benyttes til framtidig jernbane.
Det videre planarbeidet vil kreve ytterligere utredninger, i tillegg må det legges avgjørende vekt
på tilpasninger for å unngå inngrep, avbøtende og kompenserende tiltak for å minimere de
negative konsekvensene av nytt dobbeltspor. Kompensasjon for arealet som tas ut av
verneområdet vil bli pålagt. Dette betyr å verne et areal som samlet sett erstatter de verdier og
funksjoner som finnes i det arealet som tapes. I tilfellet Åkersvika blir arealkravet i
størrelsesorden 3:1. For å få til dette innenfor ønsket tidsramme, må det fra tiltakshavers side
legges til rette for et samarbeidsprosjekt mellom de ulike myndighetene for eksempel etter
mønster fra E6 Åkersvika, jf. Miljøverndepartementets vedtaksbrev av 11. april 2013. En viktig del
av dette arbeidet vil være å kartlegge økologiske funksjoner og dynamikken i økosystemet og
utrede hvordan dette best kan sikres i framtida.
Det er fra nasjonalt hold bestemt at Dovrebanen Sørli- Brumunddal skal være et pilotprosjekt for
kompensasjonstiltak for inngrep i naturvernområder og dyrka mark.
6.3.2

Dispensasjonssøknad Espern

Inngrep i forbindelse med ny jernbane som berører fredete bygninger eller infrastrukturelementer
på Espern, vil også kreve tillatelse fra forvaltningsmyndigheten – Hedmark fylkeskommune - i
tillegg til kommunenes vedtak etter plan og bygningsloven. Ut fra de foreliggende tekniske planer
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vil det for K1 kun være behov for dispensasjon fra fredningsforskriften for å rive deler av bygg, og
det vil være mulig å opprettholde sporforbindelse mellom Ringstallen og andre vernede
elementer. Ved K2 må hele bygg (Langstallen) rives og det vil ikke være mulig å opprettholde
forbindelse mellom Ringstallen og øvrige vernede elementer. K3 berører ikke fredningsområdet,
men det vil være vanskelig å etablere forbindelse mellom ny bane og fredede jernbaneelementer.

6.4

Prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP)

For nærmere beskrivelse av fremdrift, se Kommunedelplan med konsekvensutredning.
Planbeskrivelse, (side 41)
I gjeldende NTP heter det at dobbeltsporutbyggingen skal sikre doblet frekvens til Hamar i 2024,
og at det skal planlegges med sikte på fullført dobbeltspor på Dovrebanen sør for Lillehammen
innen 2030. Videre planlegging og utbygging skal baseres på vedtatt kommunedelplanen i
Stange, Hamar og Ringsaker. Videre prioriteringer og utbyggingstakt fr IC-strekningene blir tema i
Nasjonal transportplan 2018 – 29, som behandles i Stortingets våren 2017. Endring av
planmateriale etter offentlig ettersyn
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7 ENDRING AV PLANMATERIALE ETTER OFFENTLIG
ETTERSYN
7.1

Plankart

Det har på bakgrunn av innkomne merknader/ uttalelser fra høringsperioden (offentlig ettersyn)
blitt foretatt noen mindre endringer av plankart og tilhørende illustrasjonsplan. Nedenfor gis en
kort beskrivelse og forklaring til endringene for hver kommune.
7.1.1

Stange

Massedeponi ved Våleødegården
Båndlagt areal for massedeponi ved Våleødegården skal opprettholdes, men det er foretatt en
mindre reduksjon av utstrekningen i nordre del ved gården Grøtholm. JBV ønsker å opprettholde
dette arealet da vi anser området som fortsatt aktuelt som et deponi. Dog vil det i forbindelse med
neste planfase bli startet opp arbeid med utarbeidelse av en massedisponeringsplan hvor dette
området, sammen med andre tidligere vurderte områder samt områder foreslått i innspill, vil inngå
i en totalvurdering for hele prosjektet.

Figur 7-1 Massedeponi Våleødegården. Plankart fra juni 2016 til venstre, revidert plankart nov.
2016 til høyre

Kulvert ved Steinerskolen
JBV har besluttet å legge inn en ca. 300 m lang miljøkulvert ved Steinerskolen. Det vises til kap.
0 hvor dette fremgår tydeligere. Ny båndleggingssone H710_2 er bevisst noe lengre i sin
utstrekning for å ha et slingringsmonn. Detaljer omkring plassering løses i neste planfase.
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Figur 7-2 Kulvert ved Steinerskolen. Plankart fra juni 2016 til venstre, revidert plankart nov.
2016 til høyre

Tilhørende illustrasjonsplan for Stange er revidert på bakgrunn av disse endringer. Tegningene er
gitt nytt revisjonsnr. og datert 11.11.2016.
7.1.2

Hamar

Plankartene i Hamar er etter en samlet vurdering ikke foreslått endret. Disse opprettholdes slik
det ble presentert i juni 2016. Tilhørende illustrasjonsplan for Hamar er således ikke revidert.
Tegningene er for ordens skyld, for samsvar med endringer i retningslinjer og andre plankart etc.
gitt nytt revisjonsnr. og datert 11.11.2016.
7.1.3

Ringsaker

Kalkryggen ved Jessnes
JBV har besluttet å legge inn en ca. 300 m lang miljøkulvert ved Jessnes. Det vises til kap. 5.3.4
hvor dette fremgår tydeligere. Ny båndleggingssone H710_2 er bevisst noe lengre i sin
utstrekning for å ha et slingringsmonn. Detaljer omkring plassering løses i neste planfase.
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Figur 7-3 Kalkryggen ved Jessnes. Plankart fra juni 2016 til venstre, revidert plankart nov. 2016
til høyre

Tilhørende illustrasjonsplan for Ringsaker er revidert på bakgrunn av denne endring. Tegningene
er gitt nytt revisjonsnr. og datert 11.11.2016.

7.2

Planbestemmelser og retningslinjer

Ved oversendelse av planforslaget til kommunenes 1.gangs behandling i juni 2016 var det
utarbeidet ett felles sett planbestemmelser og retningslinjer for alle tre kommunene Stange,
Hamar og Ringsaker. Her var det ordlyd som ikke nødvendigvis gjaldt for alle tre kommunene
eller alle de alternativ som ble lagt ut på høring, og forutsatt at det skulle oversendes ett sett
planbestemmelser per plankart til 2. gangs behandling. Alle de tre kommunene la
Jernbaneverkets foreslåtte planbestemmelser og retningslinjer ut på høring, i tillegg la Hamar
kommune ut et alternativ B.
Ved 2. gangs innsendelse av planforslaget er planbestemmelser og retningslinjer tilpasset hver
kommune og tilhørende plankart. Det er således utarbeidet ett sett for Stange, to sett for Hamar
(JBVs anbefalte alternativ K1-2b og K1-3b) og ett sett for Ringsaker.
Planbestemmelser og retningslinjer for K2 og K3 i Hamar utarbeides av Hamar kommune som
forslagsstiller for disse planforslagene.
Når det gjelder planbestemmelser og retningslinjer for kulvertalternativet er disse endret etter
høringen. Kulvertløsningen innebærer en merkostnad på over 1 milliard kroner i forhold til
broalternativet, og det er derfor viktig at de nye landarealene rundt knutepunktet får en høy
utnyttelse, for på denne måten å få samfunnsøkonomisk nytte av investeringen.
Jernbaneverket oppfattet at Hamar kommune støttet dette prinsippet ved utleggelse til offentlig
ettersyn. Det ga vi tilbakemelding om i høringsbrevet.
For å sikre at dette blir fulgt opp i neste planfase har Jernbaneverket behov for å konkretisere hva
som ligger i begrepene «høy utnyttelse» og «rundt stasjonsområdet» i Hamar. Jernbaneverket
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har derfor i det reviderte forslaget for kulvertalternativet tydeliggjort at nytt landareal som følge av
jernbanetiltaket skal inngå i regulering av jernbaneanlegget. Det legges til grunn at nytt landareal
skal reguleres til Bebyggelse og anlegg – areal for sentrumsformål. I retningslinjene
Stasjonsområder og knutepunktutvikling er det presisert at areal for sentrumsformål skal tolkes
som at området i hovedsak skal avsettes til sentrumsbebyggelse. Dette er imidlertid ikke til hinder
for at endelig reguleringsplan også omfatter gater, plasser og grønnstruktur. Det forutsettes
videre at nye landarealer i Hamarbukta får en utnyttelse som ikke er lavere enn øvrige nye
byutviklingsområder i sentrum.
De øvrige endringer gjennomgås ikke her. Det vises til de reviderte planforslagene.
Det vises for øvrig til merknadsdokumentet. I dokumentets kap. 4 fremgår det en oversikt og et
kort sammendrag over innsigelsene knyttet til planforslaget fra juni. Det vises også til
merknadsdokumentenes kap. 5.1 hvor det er gitt et sammendrag av merknader fra overordnede
myndigheter, med tiltakshavers svar.
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