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2 FORORD
Moderniseringen av Dovrebanen sør for Lillehammer, gjennom Hamar, er en del av InterCitysatsningen på Østlandet. Dovrebanen går nordover via Hamar, Lillehammer og Gudbrandsdalen før
den går over Dovrefjell og til slutt til Trondheim. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal
det være sammenhengende dobbeltspor fram til Åkersvika, sør for Hamar, innen 2026 og en trinnvis
utbygging av dobbeltspor fram til Lillehammer innen 2034 .
1

Trasé for dobbeltspor gjennom Hamar er fortsatt uavklart etter forrige kommunedelplanfase. Dette
planprogrammet klargjør hvilke utredninger som skal gjøres og valget står mellom alternativ Vest med
dagens stasjon, og alternativ Øst med stasjon ved Vikingskipet.
Planprogrammet beskriver hvordan kommunedelplanarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar skal
gjennomføres og hvilke alternativer, utredningstema og -metodikk som skal legges til grunn for å
komme fram til én trasé i en vedtatt kommunedelplan.
Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Rambøll-Sweco som rådgiver til å bistå i arbeidet med å
utarbeide planprogrammet, i dialog med Hamar kommune. Hamar kommune har i samarbeid med
Bane NOR hovedansvaret for videre prosess. Kommunen er planmyndighet, og skal fastsette
planprogrammet.

Figur 1: De ulike planleggingstrinnene for Dovrebanen
(Bane NOR)

1

Figur 2: Oversikt over hele jernbaneparsellen og
trasealternativer gjennom Hamar.

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029
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3 INNLEDNING
Bakgrunnen for at planarbeidet med dobbeltsporet nå starter opp igjen er uavklarte innsigelser til
forrige kommunedelplanforslag. Saken ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for
avgjørelse. I samråd med fagdepartementene kom KMD i brev datert 01.09.2017 fram til at det skulle
kreves ytterligere utredninger av både alternativ K3 Øst og K1 Vest, før det kan treffes et endelig
planvedtak.
Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) og fra Samferdselsdepartementet ligger
til grunn som bestilling av planarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar.
2

3

I tillegg er planarbeidet nærmere presisert i brev fra Jernbanedirektoratet datert 19.12.2017.

3.1 BESTILLING AV PLANARBEIDET
I brevet fra KMD går det klart fram at de nye utredningene skal vektlegge forholdet til byutvikling, og at
kommunen har en viktig rolle i det kommende planarbeidet:
«Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener byutviklingen er et viktig tema som må vurderes
av kommunen før nytt planvedtak. De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging er viktig for byutvikling. Det må vurderes i hvilken grad ulike løsninger ivaretar
målene fastsatt for InterCity-utbyggingen og andre nasjonale føringer.
En del av de beregnede kostnadene er knyttet til tiltak som ikke er nødvendige for gjennomføringen av
InterCity-prosjektet. Den videre prosessen må klargjøre hvem som skal bekoste hva. InterCityutbyggingen gir kommunen en unik mulighet for byutvikling, men staten kan ikke bekoste denne
byutviklingen utover det InterCity-utbyggingen i seg selv bidrar med.
KMD trekker videre fram følgende hovedutfordringer for det videre planarbeidet:
• By- og knutepunktsutvikling, muligheter og begrensninger ved begge alternativer, inkludert
tids- og kostnadsvurderinger.
• Konsekvenser for driftsfunksjoner, jernbaneverksted, tilbakeføring av sporområder, mv. knyttet
til mulighetene for frigivelse til byutvikling, samt gevinster ved avhending av frigitte arealer.
• Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum.
• Konsekvenser for Vikingskipet – herunder antall parkeringsplasser.
• Konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak
• Konsekvensene for Åkersvika naturreservat. Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende
tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
• Mulighetene for kostnadsreduserende tiltak.

Jernbanedirektoratet gjennomførte høsten 2017 dialogmøter med de mest sentrale fagetatene
(Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Bane NOR)

2

Brev fra kommunal og moderniseringsdepartementet datert 01.09.2017

3

Brev fra Samferdselsdepartementet datert 03.08.2017 og 14.09.2017
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sammen med Hamar kommune. Tilbakemeldingene fra disse møtene lå til grunn for
Jernbanedirektoratets brev datert 19.12.2017 med innspill til ny planprosess.
Brevet fra Jernbanedirektoratet utdyper og presiserer det Kommunal og
moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har lagt av føringer for planarbeidet.
4

Her framheves det at det er ønskelig at planarbeidet for noen tema detaljeres på reguleringsplannivå
for å sikre beslutningsgrunnlag for valg av alternativ og for å sikre gjennomførbarhetskontroll. Dette
gjelder tekniske løsninger for jernbane og veier, fundamentering av konstruksjoner, men også
gjennomførbarhet for avbøtende og kompenserende tiltak (landbruk, våtmarksområder m.m.). Det
trekkes fram at det er spesielt viktig å ha kontrollert teknisk, økonomisk og fysisk gjennomførbarhet for
forhold som er avgjørende for valg av alternativ.

3.2

KORT BESKRIVELSE AV TRASÉER OG HENSETTINGSANLEGG

Utredning av tiltaket gjennom Hamar skal ta utgangspunkt i gjeldende mål og føringer for byutvikling,
både nasjonalt, regionalt og lokalt. Jernbanetiltakets innvirkning på byens fremtidige arealbruk,
tilgjengelighet for gående og syklende, samt næringsutvikling og fortetting rundt knutepunkt er sentrale
tema.
Tiltaket omfatter stasjon og dobbeltspor i vestlig eller østlig trasé gjennom Hamar, inklusive direkte
sporforbindelse (tilsving) mot Rørosbanen, fra sør i vestlig trasé og fra nord i østlig trasé.
Tilhørende veier og annen infrastruktur som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres, med samme
funksjonalitet som før eller bedre. Nødvendige tiltak for knutepunktets trafikale funksjon inngår.

3.2.1

Alternativ Vest

Alternativ Vest er basert på tilleggsutredningen fra 2017 . Her er kulverttaket senket 3,9 meter i forhold
til kommunedelplanforslaget i 2016. Alternativet følger eksisterende bane forbi Hamar stasjon. I
Hamarbukta legges banen i kulvert. Ved Koigen går banen over i tunnel frem til Jessnes. Nytt
knutepunkt vil bli utviklet rundt eksisterende Hamar stasjon.
5

Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og Dovrebanen kobles også
sammen med dobbeltspor i tilsving (direkte forbindelse) mellom Åkersvika og Disenstranda. Tilsvingen
koples til eksisterende Rørosbanespor langs traséen, fram til Flagstadelva.
Alternativet gjør det nødvendig med enkelte omlegginger av veisystemet i Hamar sentrum. Krysset
mellom Stangevegen og Åkersvikavegen legges om. Alternativet berører også planavklart atkomst til
Espern og framtidig atkomst til Tjuvholmen.

4

Brev fra Jernbanedirektoratet 19.12.2017

5

Bane Nors tilleggsutredninger for alternativ Øst og Vest gjennom Hamar - Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen)
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Alternativ Øst

Alternativ Øst er basert på tilleggsutredningen fra 2017 med tilsving for godstransport.
6

Alternativet tar av fra eksisterende bane sør for jernbanebroen på vestsiden av fyllingen i Åkersvika.
Banen føres over til området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbane. Herfra legges banen
over rv. 25 Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika naturreservat, og deretter over
jordene mellom Børstad og Tommelstad. Ved Tommelstad/Furnesvegen legges banen i tunnel frem til
Jessnes.
Rørosbanen utvides til to spor på Midtstranda. Ny jernbanebro fra stasjonen og over Flagstadelva
bygges. Rørosbanen og Dovrebanen kobles også sammen med en enkeltsporet tilsving mot nord. Det
etableres et vente-/forbikjøringsspor som innebærer tre spor ved Børstad. Tilsving går på bru over
Vangsvegen /Flagstadelva til Midtstranda.
Alternativet omfatter omlegginger av berørt veisystem mellom Espern og Disen. Ombygging av
Stangevegen skal vurderes spesielt for å ivareta hensyn til gang- og sykkeltrafikk. Nytt knutepunkt
utvikles nord/sør i stasjonsområdet ved Vikingskipet.

3.2.3

Hensetting

Som følge av realiseringen av dobbeltsporutbyggingen på Dovrebanen, og en økning av
togfrekvensen til Hamar, er det behov for et hensettingsanlegg i Hamar-området. Hensettingsanlegget
skal benyttes for tog som har Hamar stasjon som første/siste stopp. Det er en forutsetning at
hensettingsanlegget ikke plasseres for langt unna togenes siste/første stasjon for å unngå kjøring av
tomme tog over lengre strekninger.
Begge traséalternativene gjennom Hamar vil utredes med hensetting på Skattumshagen. Det skal
utredes flere alternativer på Skattumshagen, herunder vurderes plassering både sør og nord for
eksisterende spor. Antall spor og lengde på hensettingsområdet bestemmes blant annet av krav til
kapasitet og størrelse på togsettene. Det er foreløpig anslått et arealbehov for hensettingsanlegget på
ca 60 dekar.
Skattumshagen ligger ved Rørosbanen øst for Hamar og tog som skal hensettes må derfor kjøre
Rørosbanen fra stasjonen til hensettingsanlegget. Dette krever elektrifisering. Behov for oppgradering
av linjen fram til hensettingen vil vurderes som del av planarbeidet. Planene for innføring av nytt
signalsystem på Rørosbanen tilsier at det må forutsettes ERTMS på Rørosbanen i byggeåret.
7

6

Bane Nors tilleggsutredninger for alternativ Øst og Vest gjennom Hamar - Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen)

7

European Rail Traffic Management System, et signalsystem som er felles for alle europeiske land.
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3.3 FORMÅL MED PLANARBEIDET
Dette planprogrammet inneholder forslag til to alternative traséer for nytt dobbeltspor gjennom Hamar,
og for hensetting. Det videre plan- og utredningsarbeidet har som formål å avklare hvilket
traséalternativ som skal legges til grunn for det videre arbeidet med kommunedelplan.
Planprogrammet gir en presentasjon av de ulike alternativene og gjør rede for hvilke fagutredninger
som skal inngå i konsekvensutredningen.
Etter plan- og bygningsloven § 4-1 stilles det krav om at det for alle planer som kan få vesentlig
virkninger for miljø og samfunn, skal utarbeides et planprogram som ledd i varsling av planoppstart.
Planprogrammet skal være grunnlag for planarbeidet. Det skal redegjøre for formålet med
planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses som viktige å undersøke i forhold til miljø og
samfunn. Planprogrammet gir en presentasjon av de ulike alternativene og gjør rede for hvilke
fagutredninger som skal inngå i konsekvensutredninger. Planprogrammet skal også beskrive aktuelle
samarbeids- og medvirkningsprosesser.
Krav til innholdet i planprogram er ifølge Forskrift om konsekvensutredninger § 14 en beskrivelse av:
•
•
•
•

Planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken
anses som viktige for miljø og samfunn
Forholdene som skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet
Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen
Plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra
interessenter.

Planprogrammet skal behandles politisk av Hamar kommune og legges ut til offentlig ettersyn, slik at
offentlige myndigheter, berørte parter og andre interesserte kan komme med innspill til det videre
planarbeidet.

Figur 3 Figuren viser planprosessen fra planprogram til gjennomføring

Planprogrammet skal ligge til grunn i det videre planarbeidet og danner rammene for
kommunedelplanen. Dette er ikke et dokument som beslutter noe omkring alternativene, men gjør
rede for hva de innebærer og hva som skal utredes. Planprogrammet og videre kommunedelplan med
konsekvensutredning skal bidra til å nå målsettingene for InterCity-satsningen, og bidra til at
beslutningen om alternativ for nytt dobbeltspor tas på et best mulig grunnlag.

11

Intercity-prosjektet, Dovrebanen,
Åkersvika-Brumunddal

Forslag til planprogram
Kommunedelplan for dobbeltspor
Hamar og hensetting

Side:

12 av 52

Dok.n

ICD-05-A-20015

Rev.:
Dato

28.09.2018

4 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
4.1 OVERORDNEDE MÅL FOR INTERCITY-PROSJEKTET OG DOVREBANEN
Strekningene innenfor InterCity-området må ses i sammenheng for å ivareta samspillet mellom
togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet. Det er utarbeidet et helhetlig infrastrukturkonsept for alle
InterCity-strekningene som ligger til grunn for planarbeidet. Dette kalles konseptdokument for
InterCity-strekningene og er utviklet for at resultatet av utbyggingen skal gi et pålitelig togtilbud med
kort reisetid, høy frekvens og høy kapasitet. Det er lagt til grunn at hastighetsstandarden er 250 km/t.
Dimensjonerende hastighet for godstog er 100 km/t.
Sentral stasjonslokalisering og en arealutvikling rundt de nye stasjonene som bygger opp under
satsingen, gir InterCity-utbyggingen høy måloppnåelse både når det gjelder samfunnsøkonomi og
nullvekstmålet. Det legges derfor vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal være et godt
utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling.
Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området skal bidra til at veksten i persontrafikken kan tas med
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utbyggingen skal knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre
det lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden skal bli betydelig kortere og forstørre
hovedstadsregionen. Målet er å skape bærekraftige og konkurransedyktige regioner, som kan avlaste
presset på hovedstaden.
Målstrukturen er fastlagt gjennom Konseptvalgutredningen (KVU) som danner grunnlaget for
Regjeringens beslutning om planleggingen av InterCity-strekningene. Planarbeidet for dobbeltspor
gjennom Hamar skal realisere samfunnsmål og effektmål hentet fra KVU IC Dovrebanen , utarbeidet i
2012.
8

4.1.1

Samfunnsmål

Samfunnsmålet lyder slik: «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy
kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.
Med miljøvennlig menes et transportsystem som:
•
•
•
•

8

Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for veiutbygging)
Gir lavest mulig forurensende utslipp
Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser
Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert
transportbehov.

Jernbaneverket (2012) Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Lillehammer.
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Effektmål

Effektmålene for IC-strekningen på Dovrebanen har et brukerperspektiv. Målet er at strekningen skal
innfri følgende målsetninger:
•
•

•

4.1.3

Pålitelig togtilbud
o Bedre pålitelighet
Kort reisetid
o 1 times reisetid mellom Oslo og Hamar og 1,5 times reise mellom Oslo og
Lillehammer
Høy kapasitet og frekvens
o Kapasitet og frekvens til å dekke fremtidig etterspørsel etter personreiser og
godstransport

Miljømål

I forbindelse med InterCity-prosjektet er det utarbeidet et Miljøprogram som er basert på Bane NORs
miljøpolitikk og som påpeker grunnleggende miljøhensyn for utbyggingen av InterCity-strekningene.
Miljøprogrammet fastsetter miljømål for hele prosjektets livsløp. Det vil si planlegging, bygging, drift og
vedlikehold, og hvordan prosjektorganisasjonen skal arbeide for å oppfylle målene.
9

InterCity-prosjektets miljømål:
•
•
•
•
•

9

0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer
Ingen skade på ikke frigitte kulturminner
Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder
Under planlegging skal minimum 90 % av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektene identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp. (CO2-ekv/år)
Prosjektene skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap

InterCity-prosjekt Miljøprogram. Dok.nr. ICP-56-Q-25800. Jernbaneverket, 4.3.2016
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4.2 INTERNASJONALE FØRINGER
4.2.1

Ramsarkonvensjonen (1971)

10

Ramsarkonvensjonen, først opprettet i 1971, er en internasjonal avtale som setter rammene for
bevaring og bruk av våtmarker og deres ressurser. Åkersvika, i Hamar og Stange kommuner, er
Norges første Ramsarområde og ble fredet 26 juli 1974.
Fordi jernbanetiltaket berører Åkersvika naturreservat skal det utarbeides en plan for avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak. Dette arbeidet utføres på reguleringsplannivå, og skal ligge til
grunn for eventuelt behov for justering av grense for Åkersvika naturreservat.
Løsninger for hvordan forpliktelsene etter Ramsarkonvensjonen kan ivaretas må vurderes særskilt i
planarbeidet som nå starter opp. I planarbeidet må det ses på muligheter for konfliktreduserende og
avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.

4.2.2

Parisavtalen (2015)

11

Parisavtalen ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris og undertegnet av FNs
rammekonvensjon om klimaendring, sekretariatet. Norge er ett av de 195 landene som ble enige om å
bekjempe klimaendringer og forsterke nødvendige tiltak og handlinger for en bærekraftig lavutslippsfremtid. Landene forpliktet seg til å redusere sine karbonavtrykk «snarest mulig» og gjøre sitt
beste for å holde den globale oppvarmingen «til under 2 grader celsius» og hjelpe utviklingsland til å
gjøre det samme.

4.2.3

Den europeiske landskapskonvensjonen (2000)

12

Den europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i 2000 og trådte i
kraft fire år senere. Konvensjonen anses som den første internasjonale avtalen som omhandler
landskap spesielt, og sees i sammenheng med Europarådets arbeid med menneskerettigheter,
demokrati og lovsstyring. De ikke-prissatte temaene vurderer virkningene av et tiltak på landskapet
slik begrepet er definert i den europeiske landskapskonvensjonen.

4.3 NASJONALE MÅL OG FØRINGER
4.3.1

Nasjonal transportplan (NTP2018-2029)

13

Planen gir statlige føringer for hvordan man skal nå hovedmålet i transportpolitikken, som går ut på å
skape et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet i tråd med Parisavtalen. Regjeringen ønsker å investere i ny
jernbaneinfrastruktur som vil sikre et bedre og mer pålitelig transporttilbud.
Med den forventede befolkningsveksten i Østlandsområdet, vil InterCity-utbyggingen bidra til å møte
etterspørselen etter transport og gi stor nytte for de reisende, være med på å redusere
klimagassutslipp og trafikkulykker, og samtidig skape en positiv effekt for godstransporten. InterCitytilbudet vil bygge opp under regionsentra for bo- og arbeidsmarkedsområdet som kan bidra til å
avlaste Oslo.

10

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Vatmark/

11

http://www.cop21paris.org/about/cop21

12

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/731/DenEuropeiskeLandskapskonvensjonen.pdf

13

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029
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4.3.2 Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2015)

14

Stortinget har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter plan- og
bygningsloven. Stortinget vil blant annet utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør
trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig, der det mellom regionene er behov for effektive
vei- og jernbaneforbindelser. For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må det
utvikles kompakte byer og tettsteder, og bygges rundt kollektivknutepunkt.

4.3.3

Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging
(2014)
15

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer
og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Det skal legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by- og
tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter.

4.3.4

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen (1995)
16

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Den skal gi kommunene bedre grunnlag for å
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

4.3.5

Nasjonal jordvernstrategi (2015)

17

Formålet med jordvernstrategien er et strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at målet for
årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til 4 000 dekar i året. Dette målet skal nås
gradvis innen 2020.

4.3.6

Stortingets klimaforlik (2014)

18

I forbindelse med klimaforliket i Stortinget ble en rekke tiltak vedtatt. Aktuelt for InterCity-prosjektet er
målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og
gåing, samt å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I retningslinjene for etatenes arbeid med
NTP 2018-2029 er storbyområder erstattet med byområder.

14

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kgl. res. 12.juni 2015

15

Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2

16

Miljøverndepartementet (1995) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

17

Prop. 127 S (2014-2015)

18

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimaforliket/id2076645/
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4.4 REGIONALE PLANER
4.4.1

Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i
Hamarregionen (2009)
19

Fylkesdelplanen omfatter kommunene i Hamarregionen (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange). Målet
for SMAT er å styrke fornyelses- og utviklingsmulighetene i regionen gjennom samordnet miljø-, arealog transportutvikling, herigjennom å følge opp regjeringens politikk når det gjelder reduksjon av
klimagassutslipp.
SMAT-planarbeidet skal finne fram til rimelige avveininger mellom by- og tettstedsutvikling og vern av
landets beste åkerjord. I tillegg skal utvikling av by- og tettstedsbebyggelsen i regionen skje på en
mest mulig bærekraftig måte. Dette har ført til mål om at lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det
genererer minst mulig transport, samt at lokalisering av ny aktivitet foretas på lokaliteter som støtter
opp om eksisterende tettsteder heller enn som etablering av nye tettstedsdannelser.

4.4.2

Regional planstrategi 2016-2020 for Hedmark fylke (2016)

20

Planstrategien er et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark. Planens hovedmål er å lede an i
det grønne skiftet ved å fokusere på å skape attraktivitet, velfungerende infrastruktur, fokusere på
lokale natur- og kulturressurser og satse på kompetanse og næringsutvikling.

4.4.3

Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer (2005)

21

Planen skal bidra til at verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Hedmark tas vare på.
Fundamentet for fylkesdelplanen er ønsket om å ta vare på Hedmarks fortid for framtida. Et av de
framhevede målene for kulturminnevernet i Hedmark er å sikre mangfoldet og særpreget i Hedmarks
kulturminner og kulturmiljøer som del av en helhetlig miljø- og arealforvaltning.

4.4.4

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen (pågående arbeid)

22

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er et pågående arbeid i regi av Oppland fylkeskommune og
Hedmark fylkeskommune. Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i april 2017 følgende felles
hovedmål for en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen:
•
•
•
•
•

Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.
Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.
Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten av landet og
med grensekryssende linker.
Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar til enkle
overganger mellom transportmidler, sykkel og gange.
Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025 (Oppland) / 2030
(Hedmark).

En felles areal- og transportstrategi skal bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen
og gi større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. Utviklingsarbeidet skal føre til felles
forståelse og kunnskapsgrunnlag for samordnet areal- og transportplanlegging. Utvikling av jernbane
med andre gode kollektivløsninger er svært sentralt i strategiarbeidet.

19

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/fylkesdelplan-for-samordnet-miljo--areal--og-transportutviklingen-

smat.pdf
20

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/regional-planstrategi-for-hedmark-2016-2020.pdf

21

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/fylkesdelplan-for-vern-og-bruk-av-kulturminner-2005.pdf

22

https://www.mjosbyen.no/
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4.5 LOKALE PLANER
4.5.1

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, Hamar 2018-2030

Hamar sin visjon er «Innlandets urbane hjerte». I samfunnsdelen er det definert fem mål som bygger
opp under visjonen:
•
•
•
•
•

Hovedmål 1: I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet
Hovedmål 2: I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt
næringsliv og stor innovasjonskraft
Hovedmål 3: I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve miljøvennlig
Hovedmål 4: I 2030 er Hamar blant landets beste kommuner for barn og ungdom
Hovedmål 5: I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune for alle

Kommuneplanens arealdel for Hamar 2018-2030 ble vedtatt av Hamar kommunestyre 30. mai 2018
og 20. juni 2018 (områder med innsigelser). Planen viser båndleggingssoner/hensynssoner for
utredningsarealer for dobbeltspor i Vest og Øst, med tilhørende bestemmelser. Planen setter krav til
200 p-plasser ved Hamar stasjon (uavhengig av lokalisering). Planen avklarer nye utbyggingsarealer
for bolig av vesentlig størrelse på Ridabu og på Stavsberg (ved flyplassen), og viser prioriterte
fortettingsområder innenfor den etablerte bystrukturen.
Kommuneplanens arealdel legger til rette for utbygging/fortetting ved stasjonen og aktuelle
nærliggende områder. Spesielt gjelder dette for områdene Espern, Strandsonen, Tjuvholmen,
Disenstranda (ved Østalternativet) og langs Vangsvegen innenfor Disen bru, samt fortetting i sentrum

4.5.2

Kommunedelplan for miljø og klima, Hamar 2015-2025

23

Planen ble vedtatt av kommunestyret 17 april 2013. Formålet med planen er å å utvikle en
bærekraftig forvaltning av miljø og klima, samt bidra til å virkeliggjøre kommuneplanens visjon.
Kommunedelplan for miljø og klima er laget for å være en overbyggende paraply som skal sikre at alle
viktige, relevante forhold og tema ivaretas i kommunens plansystem. Det vil si at planen kun
omhandler nye mål og tiltak på områder som ikke anses å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom andre
planer.
Hovedsatsingsområder i planen er:
• Klima – begrense klimagassutslipp
• Klimatilpasning – planlegge og bygge for framtidens klima
• Forurensning – forebygging og opprydding
• Vann – sikre god vannkvalitet også for framtidige generasjoner
Hamar kommune vedtok et klimabudsjett i desember 2017 og har som mål å redusere
klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.

23

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13312754/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/R%C3%A5dmann%20og%20staber/KOMMUNE
DELPLAN%20FOR%20MILJ%C3%98%20OG%20KLIMA%20-%20H%C3%98RING%2009%2003%2015.pdf
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Planfaglige ambisjoner og mål for utvikling av Hamar i forbindelse med
jernbaneutbygging

Med forankring i nasjonale, regionale og lokale mål formulert i planer og styringsdokumenter, samt
analyser av dagens situasjon, har Hamar kommune følgende mål for utvikling av kommunedelplan for
nytt dobbeltspor gjennom Hamar:
•
•
•

Utbyggingen av dobbeltspor skal sikre et effektivt og attraktivt togtilbud og transportsystem i
IC-området, samtidig som Hamars eksisterende kvaliteter ivaretas og foredles.
Den nye jernbanen skal gi mulighet for å utvikle Hamar ved å skape økt attraksjonsverdi,
styrket sosial og kulturell tilhørighet, og tilflytting av innbyggere og næringsliv.
Utbygging av dobbeltspor og kompakt byutvikling skal bidra til nullvekstmålet for biltrafikk,
reduserte klimagassutslipp i tråd med nasjonale og lokale målsettinger, og sikre forutsetninger
for en bærekraftig utvikling av Hamarsamfunnet og regionen.

Videre har Hamar kommune følgende føringer for byutvikling i forbindelse med jernbaneutbyggingen:
Arealbruk, utbyggingsmønster og knutepunkt
• Det skal sikres høy arealutnyttelse i og nær sentrum, rundt kollektivknutepunktet og langs
kollektivaksene for å begrense transportbehovet.
• Utbyggingsmønster og transportsystem skal være samordnet for å oppnå effektive løsninger.
• Stasjonen i Hamar skal utvikles til et moderne knutepunkt med kortest mulig avstand mellom de
ulike transportmidlene (byttene).
Stedlige kvaliteter
• Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer skal tas aktivt i bruk som
ressurs i byutviklingen.
• Hamar skal forsterke sin identitet, basert på historie og geografisk beliggenhet, og skal oppleves
som en moderne kommune
• Sentrumskvadraturen skal utvikles i en kulturell og historisk sammenheng, og lesbarheten skal
opprettholdes.
• Byens kontakt med Mjøsa, kvadraturen, byrom og de grønne lungene skal foredles og styrkes.
Ankomstpunktene til Hamar må framstå som tydelige og gode møter med den urbane byen.
• Nettverket av varierte og inkluderende byrom og møteplasser skal sikres.
Mobilitet
• Valg av utbyggingsmønster skal bidra til å begrense transportbehovet ved å prioritere løsninger
som gir korte avstander til service og daglige gjøremål og ved å legge til rette for mest mulig gangog sykkeltrafikk.
• Kollektivtransport, sykkel og gange skal styrkes som transportform, med tilrettelegging for
sammenhengende og gode forbindelser.
• Gjennomgangstrafikk skal begrenses i sentrum og det skal utvikles en mest mulig bilfri indre
sentrumskjerne med parkeringsplasser ved hovedferdselsårene. Kollektivtransport, gående og
syklende skal prioriteres i sentrum.

4.5.4

Pågående lokale planprosesser

Kommunen planlegger oppstart av oppstart av revisjon av kommunedelplan for sentrum, samt
mobilitetsplan og kulturminneplan. Det er startet et arbeid med planprogram og Veiledende plan for
offentlig rom (VPOR) for Tjuvholmen. Det er også startet opp arbeid med detaljregulering for Espern.

18
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4.6 SENTRALE PREMISSDOKUMENTER OG VEILEDERE
4.6.1

Konseptdokumentet for InterCity-strekningene

24

Bane NORs konseptdokument skal sikre at utbyggingen av InterCity-strekningene dimensjoneres for
riktig ytelse og beskriver et helhetlig konsept for InterCity-planleggingen, for Vestfoldbanen,
Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Det er et strategisk dokument som ivaretar samspillet
mellom togtilbud, infrastruktur og krav til funksjonalitet med hensyn til togframføring, drift og
vedlikehold.

4.6.2

Teknisk designbasis

25

Bane NORs teknisk designbasis inneholder standardiserte og formålstjenlige løsninger for
jernbanestrekningene i InterCity-området. Teknisk designbasis skal angi foretrukne teknologiske valg
for systemene som danner jernbanen der dette er mulig. Der dette ikke er mulig, skal
beslutningsprosessen for valg av løsning være godt beskrevet med føringer for hvilke parametre som
skal vektlegges. Målet med dokumentet er å skape en felles plattform som sikrer at beslutninger i
delprosjekter tas på samme grunnlag, og med lik vekting av relevante parametre før endelig løsning
velges.

4.6.3

Planveileder for byområder og knutepunkter

26

Bane NORs Planveileder for byområder og knutepunkter er basert på føringer i NTP 2014-2023 .
Planveilederen tar for seg InterCity-prosjektets krav for hvordan man best kan oppfylle de
overordnede målsettingene.
27

Planveilederen legger til grunn at knutepunkt med en InterCity-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen.
Med dette menes at et knutepunkt er mer enn et byttepunkt mellom ulike reisemidler, men at
knutepunkt er et reisemål i seg selv, og ikke bare en holdeplass der man reiser til og fra.
For at knutepunkt skal bli et attraktivt målpunkt må visse forutsetninger være oppfylt. Det må blant
annet gi enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler og god tilgjengelighet og framkommelighet
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Omkringliggende bystruktur bør ha høy arealutnyttelse,
stor andel besøksintensive virksomheter og kvaliteter som oppleves som interessante.
Hamar er definert som en bystasjon med knutepunktpotensiale.

4.6.4

Veileder for helhetlig knutepunktutvikling

28

Som en del av oppfølging av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet en veileder med en rekke
anbefalinger for knutepunktutvikling (Veileder for helhetlig knutepunktutvikling. Utgitt av Statens
vegvesen, februar 2018) I veilederen slås det fast at det formelle ansvaret for planlegging, utbygging
og drift skal følge infrastruktureierskapet. Veilederen anbefaler å sikre helhetsperspektiv i
knutepunktuviklingen gjennom samarbeid mellom involverte parter. Veilederen gir også retningslinjer
for samfunnssikkerhet og råd om lokalisering og utforming av knutepunkter.

24

InterCity-prosjektet, Konseptdokument. Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Dok.nr. ICP-00-A-00004. Jernbaneverket,

15.12.2016
25

InterCity-prosjektet, Teknisk designbasis for InterCity-strekningene. Doknr. ICP-00-A-00030. Bane NOR, 13.12.2017.

26

Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt: Planveileder for byområder og knutepunkter. Jernbaneverket 12.8.2013

27

Stortingsmelding 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023

28

Veileder for helhetlig knutepunktutvikling. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon, 1.2.2018
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5 PLANOMRÅDET
5.1 VARSLINGSGRENSEN
Som en del av varsling av planoppstart tegnes det ut en varslingsgrense. Varslingsgrensen er ikke det
endelige planområdet for kommunedelplanen. Det er en avgrensning som viser yttergrensene for hvor
tiltaket kan bli realisert, inkludert anleggsbelte. Senere i planprosessen vil planområdet for
kommunedelplanen bli klart definert. Arealene som ligger utenfor varslingsgrensen vil ikke bli direkte
berørt av tiltaket, men kan likevel få ringvirkninger av tiltaket.
I følge § 11-9 punkt 8 om støy i kommuneplanens arealdel for Hamar, skal det ved større
utbyggingsprosjekter utredes og tas hensyn til utbyggingens støymessige effekt også utenfor
planområdet. Dette blir aktuelt når planområdet for kommunedelplanen blir endelig definert.

Figur 4: Figuren viser varslingsgrensen for nytt dobbeltspor gjennom Hamar, inkludert områder for tverrslag, tekniske
installasjoner og hensettingsanlegg på Skattumshagen

Området det varsles oppstart for strekker seg fra Åkersvika ved grensen til Stange kommune i sørøst
til grensen mot Ringsaker kommune i nordvest. Varslingsområdet består av alternativ Vest og
alternativ Øst. Begge alternativene utredes med ulike varianter. Alternativene går i samme spor fra sør
fram til Åkersvika hvor alternativene deler seg i en vestlig og en østlig retning gjennom Hamar, før de
igjen samler seg til en felles strekning i Ringsaker. I tillegg varsles oppstart planarbeid for mulig
hensettingsområde langs Rørosbanen, benevnt Skattumshagen.
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5.2 BESKRIVELSE AV OMGIVELSENE
Planområdet berører våtmarksområde/elvedelta (Åkersvika) med internasjonal vernestatus,
bybebyggelse og kulturlandskap. Terrenget varierer fra flate åkerlandskap til mer kuperte rygger mot
Domkirkeodden og Furuberget (geologiske formasjoner), med strandlinje mot Mjøsa i vest.
Hamar by utgjør et sentralt knutepunkt i Innlandet. Hamar er et jernbaneknutepunkt mellom
Dovrebanen og Rørosbanen, med mye jernbanehistorie. Det er blant annet flere fredede bygninger og
anlegg på dagens stasjonsområde. Hamar har også vært viktig høvdingsete i vikingtiden (Åkerområdet) og middelalderby med Hamarkaupangen på Domkirkeodden og er derfor et område med
høy tetthet av fornminner og kulturminner. Den «moderne byen» Hamar består i hovedsak av en
planlagt bystruktur basert på Ingeniør Løitnant Røyems byplan fra 1848, som er vurdert som
bevaringsverdig.
Hamar sentrum består av en kvartalsbebyggelse, og en gatestruktur der langsgående gater i store
trekk følger strandlinjen (med knekk i retningen ved Triangelparken), og tverrgatene ligger i retning
mot Mjøsa. Østbyen er et område med eldre villa- og industribebyggelse fra slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet og er en del av fredede og bevaringsverdige kulturmiljøer. Øvrige deler av
Hamar by, utenfor sentrum, er i stor grad småhusbebyggelse, med unntak av områdene langs
Vangsvegen, og noe blokkbebyggelse på Børstad og på Hamar vest.
Åkersvika naturreservat på grensen mot Stange er sammen med Flagstadelva og gårdene Børstad og
Tommelstad kartlagt som nasjonalt viktige natur- og kulturlandskap. Gårdene består av
jordbruksområder med høy landbruksverdi og høy landskapsverdi, og det er gjort funn av kulturminner
i området.
Nord for Hamar ligger bymarken Furuberget og er sammen med Frøbergsberget rike friluftsområder.
Andre viktige rekreasjonsområder er strandsonen i Hamar. Koigen er et friområde langs strandsonen
som de siste 15 årene gradvis er opparbeidet med sandstrand og aktivitetspark.
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6 SILINGSPROSESSEN
Bestillingen av de nye utredningene i Jernbanedirektoratets brev av 19.12.2017 peker på alternativ
Øst og Vest som aktuelle trasealternativer. Alternativ Midt fra forrige kommunedelplanprosess er med
dette lagt bort.
Fra Kommunedelplanarbeidet i 2016 og tilleggsutredning fra 2017 forelå det to alternativer i vest med
dagens stasjonsplassering, et alternativ med bru og et med kulvert i Hamarbukta, samt et alternativ i
øst. Alle disse alternativene ble videreført inn i ny planprosess ved bestillingen fra
Jernbanedirektoratet. I forbindelse med befaringen med samferdselsministeren og kommunal- og
moderniseringsministeren i Hamar 29. juni 2018, ble alternativet i vest med bru over Hamarbukta tatt
ut. Dette ble bekreftet i brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet datert 15. august
2018. Brualternativet skal derfor ikke utredes i kommende kommunedelplan.
Jernbanedirektoratet ba i sitt brev dessuten om at følgende ble gjort før fastsetting av planprogram:
•
•
•

Kartlegge hvilke funksjoner som i dag er på Hamar stasjon, status for disse (evt.
utviklingsplaner) og arealbehov. - Se kapittel 7 for omtale av disse funksjonene.
Vurdere Øst-løsning hvor banen legges under rv. 25 og føres videre i landbruks/miljøkulvert. Se kapittel 6.2.4.2 for nærmere omtale.
Utredning av alternative tilbudskonsept: Utforming av konsepter i form av pendelforlengelse til
Elverum, Brumunddal, Moelv eller Gjøvik. De ulike konseptene består av ulike driftsopplegg
med nødvendig infrastruktur.

Innholdet i vurderingene er oppsummert under. Det utarbeides en separat silingsrapport som detaljert
gjennomgår utvikling og silingen som ligger til grunn for planprogrammet.

6.1 TILBUDSKONSEPTER
Svært mange konsepter er vurdert og det er også utført overordnede markedsvurderinger for de ulike
tilbudskonseptene (togdriftsopplegg) med alternativer for forlengelse av Hamar-pendelen videre til
Moelv, Brumunddal, Elverum og Gjøvik.
Tilbudskonseptene som gikk inn i silingsprosessen for nærmere vurdering var det opprinnelige
konseptet med togpendler som snur på Hamar og Lillehammer, og nye konsepter med forlengelse av
Hamar-pendelen til Brumunddal, Moelv eller Elverum. Pendelforlengelse til Gjøvik ble tidlig silt ut.
Med pendel til Brumunddal/Moelv, forlenges halvparten av InterCity-togene til Brumunddal/Moelv og
snur der i stedet for på Hamar.
Med pendel til Elverum forlenges halvparten av InterCity-togene til Elverum og snur der i stedet for på
Hamar. I dette konseptet er Rørosbanen forutsatt å snu på Elverum. I øvrige konsepter snur
Rørosbanen på Hamar.
InterCity-pendelen til Lillehammer er forutsatt uendret, uavhengig av om Hamar-pendelen forlenges
eller ikke.
Som del av hvert tilbudskonsept er det samtidig vurdert lokalisering av hensettingsanlegg
(togparkering). Dette gjelder til sammen ni lokasjoner ved Moelv, Brumunddal, Hamar og Elverum.
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6.2 SILINGSFASER OG KRITERIER
For å komme fram til hvilke tilbudskonsepter som skulle ligge til grunn for planprogrammet ble det
foretatt en siling i to faser i henhold til valgte kriterier. I fase 1 ble tilbudskonseptene vurdert opp mot
«Marked og drift», «Investeringskostnader», «Direkte virkning for arealbruk og byutvikling» og
«Indirekte virkning for byutvikling». Tilbudskonseptene ble også vurdert mot hverandre, dvs. hvis et
konsept var klart bedre enn et annet i samme korridor, kunne det dårligste legges vekk.
I fase 2 ble tilbudskonseptene brukt til å skape konkrete alternativer med stasjonsløsninger. Grove
kostnadsvurderinger ble brukt for å vurdere realismen i alternativene.

Vår 2018

Sommer 2018

Høst 2018

fase 1: Siling

• Fra 8 til 4
konsepter

fase 2: Siling

• Fra 4
konsepter ble
utviklet til 7
alternativer

Planprogrammet

• 2 hovedalternativer
med varianter

Figur 5: Oversikt over prosessen fram til valg av alternativer.

6.2.1

Fase 1

Prosessen med å utvikle alternativer startet med identifiseringen av teoretiske
kombinasjonsmuligheter av pendelstrukturer og alternative lokaliseringer. I denne fasen ble de åtte
mest aktuelle hovedkonseptene valgt ut, tre i korridor vest og fem i korridor øst. Etter siling av de åtte
konseptene, ble fire av disse videreført:
•
•
•

6.2.2

Det opprinnelige tilbudskonseptet, både for øst og vest (i silingsprosessen sett på som to
konsepter).
I tillegg for vest: Forlengelse av Hamar-pendelen til Brumunddal.
I tillegg for øst: Forlengelse av Hamar-pendelen til Elverum.

Fase 2

I fase 2 ble de fire videreførte konseptene fra fase 1 analysert med fokus på jernbanetekniske
løsninger og gjennomførbarhet og det ble gjort grove kostnadsvurderinger.
Det ble utviklet i alt sju alternativer med ulike jernbanetekniske løsninger. Av de sju ble to anbefalt tatt
med videre til planprogrammet. Dette var ett hovedalternativ i hver av korridorene vest og øst, med
varianter med litt ulike tekniske løsninger. Beskrivelse av de videreførte alternativene og varianter
finnes i kapittel 7 Tiltaket.
Et utvalg av de som ble silt ut beskrives under, for øvrig vises det til silingsrapporten.
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Konsepter som ikke er videreført

Pendelforlengelse til Gjøvik ble tidlig silt ut på grunnlag av usikkerhet rundt planene for realisering av
jernbaneforbindelsen Gjøvik-Moelv (ca 25 km) og at nytten av tiltaket også ville være avhengig av
hvilke tiltak som iverksettes på strekningen Oslo-Gjøvik. Store investeringer for å realisere dette, samt
usikkert markedsgrunnlag gjør at denne pendelforlengelsen er silt ut.
Forlengelse av pendel til Moelv ble silt ut pga. utfordringer knyttet til plassering av et
hensettingsanlegg nær Moelv, samt markedspotensial. Et mulig område for hensetting nord for Moelv
ble vurdert, men funnet å ha begrenset areal og vesentlige negative konsekvenser i form av stort
visuelt terrenginngrep, bruk av landbruksjord og kostbar massehåndtering. Markedspotensialet vil bli
bedre med et eventuelt sykehus på Moelv.
Forlengelse av pendel til Brumunddal ble vurdert som bedre enn Moelv, både markedsmessig, relatert
til driftskostnader og mulighet til å finne egnet areal for hensetting.
Forlengelse av pendel fra Hamar til Brumunddal med stasjon i øst ble silt ut fordi et tilbudskonsept til
Elverum er vurdert å ha et bedre markedspotensial. Elverum har i dag ett tog hver annen time mens
Brumunddal i dag har ett tog i timen og vil få to tog i timen når Intercity til Lillehammer er bygget ut
(opprinnelig tilbudskonsept). Med dette blir en eventuell tilbudsforbedring til Elverum større enn til
Brumunddal.
Forlengelse av pendel fra Hamar til Elverum med stasjon i øst, samtidig med utbygging av Hamar ble
silt ut fordi det medfører for mange avhengigheter for realisering av dobbeltsporet gjennom Hamar.
Blant annet kostnadsavhengighet med tre krysningsspor og elektrifisering på Rørosbanen,
hensettingsanlegg i Elverum, stasjonstiltak på Ilseng, Løten og Elverum og ombygging av et stort
antall planoverganger. I tillegg kommer risikoen ved avhengighet til planprosesser i tre kommuner
parallelt. Det er gjort grove kostnadsvurderinger på dette konseptet.
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Alternativer som ikke er videreført

6.2.4.1 Planskilt tilkobling til Rørosbanen
Planskilt tilkopling til Rørosbanen fra stasjon i øst har også blitt vurdert, men tas ikke med videre i
planarbeidet siden det har vist seg svært vanskelig å realisere. Dette ville blant annet medført en
omfattende og kostbar omlegging av Rørosbanen og omfattende inngrep i Ramsar-området i
Åkersvika.
6.2.4.2 Jernbanen under rv. 25 Vangsvegen
Det har kommet et forslag om å senke banen slik at den kommer under rv. 25 Vangsvegen. Det er
forstått slik at motivasjonen for forslaget er å oppnå en lengre landbrukskulvert ved Børstad og
dermed svare ut en av innsigelsene til kommunedelplanforslagets østalternativ fra 2016.
Jernbanen må fortsatt være på flomsikker høyde for å ikke øke kostnadene betydelig, samt unngå for
store inngrep i Åkersvika naturreservat (Ramsarområde) ved Flagstadelva. Forslaget innebærer at rv.
25 må reetableres over en strekning på ca. 1 km, over og på begge sider av Flagstadelva. På denne
strekningen bygger Nye Veier ny rv. 25 fra E6 til Åkersvikavegen innen 2022, og Statens vegvesen
planlegger tiltak for gående og syklende fra Åkersvikavegen inn til Ringgata innen 2023.
Utredninger fra våren 2018 viser at en slik endring ikke bidrar til en vesentlig lengre landbrukskulvert
på Børstad. Kulturlandskapet fra Børstad og inn til Flagstadelva er preget av et bølget landskap som
krever store terrenginngrep med en senket løsning. En senket løsning vil heller ikke være nødvendig
for å få til en landbrukskulvert ved Børstad. Forslaget ville innebære store kostnader og gi liten gevinst
på arealbeslag for landbruk, og utredes derfor ikke videre.
6.2.4.3 Senket bane i alternativ øst
Det har kommet forslag om en helt senket bane med en annen kurvatur med hensikt å treffe fjell under
Disen bydel og dermed spare landbruksområdet på Børstad for inngrep fra jernbanen. Alternativet har
store anleggstekniske og kostnadsmessige utfordringer. Et fjellpåhugg vil komme akkurat under rv. 25
Vangsvegen slik at Vangsvegen må reetableres som en del av tunnelportalen. I anleggsfasen er det
sannsynlig at man må rive mange hus ved Disen bydel. Samtidig må hele stasjonsområdet flomsikres
og legges i vanntett trau fordi stasjonen vil ligge under flomsikker høyde. Mot Rørosbanen vil banen
gå såpass lavt at det må bygges en senketunnel ved kryssingen av Flagstadelva.
Alternativet med høyder som i kommunedelplanen 2016 ansees som en bedre løsning med tanke på
samlede konsekvenser og kostnader. Kostnadene og utfordringene som påløper med dette forslaget
gjør at dette ikke vil vurderes videre inn i planarbeidet.

6.3 HENSETTINGSALTERNATIVER (TOGPARKERING) SOM ER SILT UT
Hensiktsmessig plassering av togparkering er en konsekvens av tilbudskonsepter og pendelstrukturer
da hensettingsanlegget ikke bør ligge for langt unna togenes første/siste stopp. Fordi det er anbefalt å
gå videre med tilbudskonsepter og alternativer der pendel starter og stopper på Hamar er bare
plasseringer nær Hamar vurdert som aktuelle. Skattumshagen er anbefalt hensettingsareal som vil
fungere bra uavhengig av stasjonsplassering Øst eller Vest. Øvrige lokasjoner lenger unna Hamar,
eller nær Moelv, Brumunddal og Elverum, er da ikke anbefalt å ta med videre.
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7 TILTAKET
7.1 GENERELT
I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det være sammenhengende dobbeltspor fram til
Åkersvika sør for Hamar innen 2026 og en trinnvis utbygging av dobbeltspor fram til Lillehammer
innen 2034 .
29

Dette planprogrammet omhandler nødvendige tiltak for å bygge dobbeltsporparsell med tilhørende
stasjon gjennom Hamar kommune. Kapittelet inneholder beskrivelse av hvilket tiltak planprogrammet
omfatter og hvordan det er avgrenset.
I utforming av jernbanetiltaket er det nødvendig å oppfylle jernbanetekniske krav for å nå målene om
reisetid, punktlighet og nødvendig kapasitet for både regiontog (InterCity), fjerntog og gods i henhold
til målene for dobbeltspor til Lillehammer (innen 2034). Stasjonene må være robuste nok til å kunne
håndtere avvikssituasjoner i togtrafikken. Tilsving mellom Rørosbanen og Dovrebanen er nødvendig
for en effektiv fremføring av gods. I begge alternative traséer må stasjonene ha plattform for persontog
og passasjerutveksling (togbytte) for reisende på Rørosbanen.
Utredning av tiltaket gjennom Hamar skal ta utgangspunkt i gjeldende mål og føringer for byutvikling,
både nasjonalt, regionalt og lokalt. Jernbanetiltakets innvirkning på byens fremtidige arealbruk,
tilgjengelighet for gående og syklende, samt næringsutvikling og fortetting rundt knutepunkt er sentrale
tema.

7.2 NULLALTERNATIVET
Nullalternativet beskriver tilstanden i utredningsområdet i analyseåret 2034, dersom tiltaket ikke
gjennomføres.
Åpningsåret 2034 er satt som analyseår i de samfunnsøkonomiske analysene til Nasjonal
transportplan og legges også til grunn i dette planarbeidet. Analysene skal brukes for å sammenlikne
Østalternativ mot Vestalternativ.
Nullalternativet er definert konservativt. Dette innebærer at nullalternativet i tillegg til å ta utgangspunkt
i dagens situasjon, kun skal inneholde ferdigstilling av InterCity-utbyggingen til Åkersvika i 2026.
Nullalternativet omfatter ikke elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger eller
anleggelse av nye kryssingsspor på strekningen da dette ikke er prioritert i første seks års periode av
Nasjonal transportplans handlingsprogram. Det vil også gjennomføres følsomhetsanalyser hvor
eksempelvis elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar og Elverum er inkludert i nullalternativet.
Øvrige forutsetninger for nullsituasjonen, herunder befolknings- og trafikkvekst, andre bygge- og
infrastrukturprosjekter og rammebetingelser defineres som en del av utrednings- og planarbeidet og vil
framgå av egne rapporter. Det er ønskelig å få fram tiltakets effekter i et lengre tidsperspektiv. Det skal
derfor analyseres mulig situasjon for sammenligning 40 år ut i tid, fra analyseåret 2034 til 2074.

29

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029
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7.3 HVA TILTAKET OMFATTER
Hvert alternativ som beskrives i planprogrammet består av flere jernbanetiltak som utgjør en
nødvendig helhet for at jernbanesystemet skal fungere. Jernbanedirektoratet har i sin bestilling bedt
om flere delutredninger utover selve dobbeltsporparsellen gjennom Hamar. Dette er driftsbase,
verksted, hensetting og område for parkering av historisk jernbanemateriell.
Det har vært viktig å avdekke om disse kan være avgjørende faktorer i valget av
trasé/stasjonsplassering i korridor vest eller øst. Utredningene har vist at ingen av
jernbanefunksjonene nevnt ovenfor er avgjørende for valget, men de vil være mer eller mindre
hensiktsmessige og vurderes videre i planlegginga.

7.3.1

Tiltaket

Tiltaket omfatter stasjon og dobbeltspor i vestlig eller østlig trasé gjennom Hamar inklusive direkte
sporforbindelse (tilsving) mot Rørosbanen, fra sør i vestlig trasé og fra nord i østlig trasé. Det omfatter
også dobbeltsporet fra Åkersvika i Stange og gjennom Ringsaker til Brumunddal stasjon. I
sammenheng med planarbeidet i Hamar er det ikke behov for nye planprosesser for de deler av
tiltaket som ligger i Stange og Ringsaker kommuner da dette ligger inne i gjeldende
kommunedelplaner (vedtatt 2016).
Tilhørende veier og annen infrastruktur som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres, med samme
funksjonalitet som før eller bedre. Nødvendige tiltak for knutepunktets trafikale funksjon inngår.

7.3.2

Tilhørende jernbaneanlegg som planavklares i kommunedelplanen

Skattumshagen er anbefalt lokasjon for hensetting. Skattumshagen har gode jernbanetekniske
forutsetninger, tilfredsstiller krav om nærhet til Hamar stasjon, befinner seg i Hamar kommune og er et
alternativ som fungerer for både stasjon i øst og vest. Hensetting er beskrevet mer i detalj i kapittel
7.5.

7.3.3

Andre jernbanefunksjoner som inngår i utredningen

Driftsbase
Driftsbasen er avhengig av sportilgang. For begge korridorer skal fortsatt plassering på Hamar og ny
plassering av driftsbasen vurderes videre i kommunedelplan. Vurderingene skal ha fokus på hva
driftsbasen medfører av nødvendige tiltak, og investerings- og driftskostnader for disse tiltakene.
Verksted
Bane NOR besluttet før sommeren å si opp leieavtalen med Mantena på Hamar og å flytte ut
verkstedet i løpet av 2021. Dette er derfor en forutsetning for planarbeidet og uavhengig av
korridorvalg. Bane NOR arbeider med løsninger for å lokalisere verkstedfunksjoner andre steder.
Arealene som i dag benyttes til verksted kan benyttes til andre formål, i tråd med gjeldende
områderegulering for Strandsonen (vedtatt 2011).
Museumsmateriell
Det arbeides med mulige nye lokaliseringer for hensetting av materiell med museumsverdi som i dag
benytter sporområder på Hamar stasjon. Ny lokalisering samt vurdering av investerings- og
driftskostnader skal utredes.
Sportilknytning til Jernbanemuseet skal utredes.
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7.4 ALTERNATIVER FOR DOBBELTSPORET
Nedenfor presenteres de to alternativene og variantene på nåværende utredningsnivå. Alternativene
med varianter vil bli bearbeidet og utredet som en del av kommunedelplanarbeidet.

7.4.1

Alternativ Vest – stasjon med senket kulvert i Hamarbukta

7.4.1.1 Lokalisering og arealbeslag
Alternativ Vest er basert på tilleggsutredningen fra 2017 . Her er kulverttaket senket 3,9 meter i
forhold til kommunedelplanforslaget i 2016. Alternativet følger eksisterende bane forbi Hamar stasjon.
I Hamarbukta legges banen i kulvert. Ved Koigen går banen over i tunnel frem til Jessnes. Nytt
knutepunkt vil bli utviklet rundt eksisterende Hamar stasjon.
30

Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og Dovrebanen kobles også
sammen med dobbeltspor i tilsving (direkte forbindelse) mellom Åkersvika og Disenstranda. Tilsvingen
koples til eksisterende Rørosbanespor langs traséen, fram til Flagstadelva.
Alternativet gjør det nødvendig med enkelte omlegginger av veisystemet i Hamar sentrum. Krysset
mellom Stangevegen og Åkersvikavegen legges om. Alternativet berører også planavklart atkomst til
Espern og framtidig atkomst til Tjuvholmen.
Alternativet innebærer at store deler av jernbaneanlegget på eksisterende stasjonsområde kan
utvikles til andre formål enn jernbane i tråd med kommunale planer.
7.4.1.2 Stasjonsløsning
Stasjonen er utformet for vending av indre InterCity-tog og persontog på Rørosbanen. Samtidig kan
ytre InterCity-tog stoppe og kjøre videre mot Lillehammer, mens nordgående godstog kjører gjennom
uten stopp. Sørgående godstog har eget spor til forbikjøring.

30

Bane Nors tilleggsutredninger for alternativ Øst og Vest gjennom Hamar - Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity

Dovrebanen)
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Figur 6: Grafisk fremstilling av trase i vest med stasjon.

7.4.1.3 Varianter
Varianter som skal utredes nærmere i det videre arbeidet:
a. Ytterligere senking av kulvert.
b. Byggbart og ikke byggbart lokk over kulvert.
c. Kort eller langt lokk i Hamarbukta.
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Alternativ Øst med stasjon ved Vikingskipet

7.4.2.1 Lokalisering og arealbeslag
Alternativ Øst er basert på tilleggsutredningen fra 2017 med tilsving for godstransport.
31

Alternativet tar av fra eksisterende bane sør for jernbanebroen på vestsiden av fyllingen i Åkersvika.
Banen føres over til området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbane. Herfra legges banen
over rv. 25 Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika naturreservat, og deretter over
jordene mellom Børstad og Tommelstad. Ved Tommelstad/Furnesvegen legges banen i tunnel frem til
Jessnes.
Rørosbanen utvides til to spor på Midtstranda. Ny jernbanebro fra stasjonen og over Flagstadelva
bygges. Rørosbanen og Dovrebanen kobles også sammen med en enkeltsporet tilsving mot nord. Det
etableres et vente-/forbikjøringsspor som innebærer tre spor ved Børstad. Tilsving går på bru over
Vangsvegen /Flagstadelva til Midtstranda. Alternativet omfatter omlegginger av berørt veisystem
mellom Espern og Disen. Ombygging av Stangevegen skal vurderes spesielt for å ivareta hensyn til
gang- og sykkeltrafikk. Nytt knutepunkt utvikles nord/sør i stasjonsområdet ved Vikingskipet.
Alternativet innebærer at mesteparten av eksisterende sporområde kan utvikles til andre formål
sammen med byutvikling av Strandsonen og Espern (vedtatt regulering).
7.4.2.2 Stasjonsløsning
Stasjonen er utformet til vending av indre InterCity-tog og persontog på Rørosbanen. Samtidig kan
ytre InterCity tog stoppe og kjøre videre mot Lillehammer, mens nordgående godstog kjører gjennom
uten stopp. Sørgående godstog har eget spor til forbikjøring. Godstog som skal mot Rørosbanen fra
nord benytter tilsvingen og ventesporet ved Børstad dersom det er konflikt med kryssing av
motgående tog.
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Bane Nors tilleggsutredninger for alternativ Øst og Vest gjennom Hamar - Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity

Dovrebanen)
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Figur 7: Grafisk fremstilling av trase i øst med stasjon.

7.4.2.3 Varianter
Varianter som skal utredes nærmere i det videre arbeidet.
a. Fleksibel stasjonsløsning som åpner for mulighet for direktetog Oslo-Hamar-Elverum i
framtida.
b. Landbruks-/miljøkulvert ved Børstad.
c. Ulike løsninger for plassering av reisetorg.
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7.5 ALTERNATIVER FOR HENSETTING
7.5.1

Bakgrunn

Som følge av realiseringen av dobbeltsporutbyggingen på Dovrebanen og en økning av togfrekvensen
til Hamar, er det behov for et hensettingsanlegg i Hamar-området. Hensettingsanlegget skal benyttes
for tog som har Hamar stasjon som første/siste stopp. Det er en forutsetning at hensettingsanlegget
ikke plasseres for langt unna togenes siste/første stasjon for å unngå kjøring av tomme tog over
lengre strekninger.
Det er foruten alternative lokaliseringer i nærheten av Hamar også vurdert lokaliseringer knyttet til de
nye tilbudskonseptene med pendelforlengelsene mot Brumunddal / Moelv langs Dovrebanen og mot
Elverum langs Rørosbanen.
I arbeidet med planprogrammet er det utviklet forenklede sporplaner som grunnlag for en foreløpig
vurdering av lokalisering, tilpasning til terrenget, og arealbruk for de ulike lokaliseringene som er
vurdert. En sporplan viser hvordan sporene på et hensettingsanlegg kan bli plassert, og gir derfor et
bilde på sporenes fotavtrykk i terrenget. Sporplanene er benyttet for å kunne gjøre grove vurderinger
av plasseringen på de ulike stedene, og er ikke ment som endelige sporplaner for områdene.

7.5.2

Tiltaket

Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert ved
anlegget når de ikke er i trafikk. Dette er vanligvis om natten og i perioder utenfor rushtid. Ved
hensettingsanlegget foregår det lettere vedlikehold av togsettene, som utvending vask, renhold,
toalett-tømming og vannpåfylling. Større vedlikehold og reparasjoner utføres ved egne verksteder (for
eksempel Sundland i Drammen). I tillegg til sporene er det på et hensettingsanlegg behov for noen
mindre bygninger, teknisk utstyr og infrastruktur. Eksempelvis må man ved planlegging av
hensettingsanlegg legge til rette for tekniske bygg, personal-/servicebygg, veiankomst,
parkeringsplasser, miljøstasjoner og lignende. Man må blant annet utforme anlegget slik at det tar
hensyn til støy-, snø- og lysforhold. Dette er forhold som kommer i tillegg til de krav som settes
tilknyttet jernbaneteknikk, grunnforhold og anleggsgjennomføring.
Anleggene må knyttes til hovedsporet med et ankomstspor. For å unngå at trafikk til og fra
hensettingsanlegget skaper forsinkelser på hovedsporet kan det være nødvending å etablere et
ventespor langs hovedsporet. Dette vil være mest aktuelt for anlegg som ligger langt fra
endestasjonen.

7.5.3

Alternativer

Begge traséalternativene gjennom Hamar vil utredes med hensetting på Skattumshagen. Det skal
utredes flere alternativer på Skattumshagen, herunder vurderes plassering både sør og nord for
eksisterende spor. Antall spor og lengde på hensettingsområdet bestemmes blant annet av krav til
kapasitet og størrelse på togsettene. Det er foreløpig anslått et arealbehov for hensettingsanlegget på
ca 60 dekar.
Skattumshagen ligger ved Rørosbanen øst for Hamar og tog som skal hensettes må derfor kjøre
Rørosbanen fra stasjonen til hensettingsanlegget. Dette krever elektrifisering. Behov for oppgradering
av linjen fram til hensettingen vil vurderes som del av planarbeidet. Planene for innføring av nytt
signalsystem på Rørosbanen tilsier at det må forutsettes ERTMS på Rørosbanen i byggeåret.
Utredningen viser at det er nok tilgjengelig kapasitet mellom Hamar og Skattumshagen gitt dagens
trafikk. Anleggets utforming vil kunne endre seg underveis i planarbeidet.
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8 UTREDNINGSTEMA OG METODIKK
Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn skal ha en særskilt beskrivelse av
konsekvenser av planen. Dette følger av plan- og bygningslovens § 4-2, andre ledd og forskrift om
konsekvensutredning.
Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling i
tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det
fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig
betydning for miljø og samfunn.
Formålet med utredningen er å frambringe kunnskap om konsekvenser av tiltaket for samfunn og miljø
i plan- og influensområdet, og å belyse hvordan de ulike alternativene vil kunne påvirke dem. Denne
kunnskapen skal legges til grunn ved valg av alternativ.
Hovedutfordringer
I bestillingen til planprosessen32 trekkes det fram noen hovedutfordringer for det videre
utredningsarbeidet. Disse utfordringene er blant annet knyttet til by- og knutepunktutvikling,
matjord/jordvern på Børstad/Tommelstad og mulighet for konfliktreduserende og avbøtende tiltak for
Åkersvika naturreservat slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter
Ramsarkonvensjonen. Problemstillingene belyses ved utredning av prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser, og er særskilt framhevet i planprogrammet.
Videre har KMD påpekt at tilsving for Øst-løsningen ikke er konsekvensutredet. Alle temautredningene
suppleres med nødvendige tilleggsutredninger for denne og for andre mindre justeringer av trasé.

8.1 METODE FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN
Konsekvensutredningen er en analyse som omfatter både prissatte og ikke-prissatte tema.
Konsekvensene for de ulike utredningsalternativene sammenliknes og vurderes i forhold til
nullalternativet, som er forventet utvikling i åpningsåret dersom ikke planforslaget gjennomføres.
I stor grad brukes eksisterende utredninger som kunnskapsgrunnlag. Konsekvensutredningen skal
redegjøre for tidligere utredninger og hvordan disse er brukt. For tema der det ikke er behov for nye
utredninger, lages det sammendrag fra tidligere utredninger. Det lages nye utredninger der
alternativene er endret i forhold til forrige prosess og/eller nye forutsetninger og datagrunnlag er
avgjørende for å belyse konsekvensene av alternativene.
Byutvikling er særskilt framhevet i bestillingen, og vil i denne utredningen håndteres som et eget tema.
Flere ikke-prissatte utredningstema (som i Håndbok V712, Konsekvensanalyser er omtalt separat) vil
i dette planarbeidet samles. Målet med å samle disse temaene er å belyse de sammensatte og
komplekse problemstillingene ved planlegging av jernbane i by.
33

32

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.09.2017, brev fra Samferdselsdepartementet 14.09.2017 og notat fra

Jernbanedirektoratet 19.12.2017
33

Veileder, Håndbok V712 Konsekvensutredninger, Statens vegvesen 2018
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Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som kan måles i kroner. Jernbaneverkets Metodehåndbok
2015, Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen, skal ligge til grunn for beregning av prissatte
konsekvenser. De økonomiske konsekvensene utredes primært som et grunnlag for å sammenlikne
alternativ mot hverandre.

34

Ikke-prissatte konsekvenser
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å prissette. I stedet
benyttes kvalitative metoder for å vurdere konsekvenser. Det tas utgangspunkt i Statens vegvesens
veileder, Håndbok V712 Konsekvensutredninger. Metoden og temainndeling tilpasses de aktuelle
problemstillingene, planoppgaven og plannivået. Dette må ses i sammenheng med
hovedutfordringene for prosessen.
Utgangspunktet for utredningene er relevant og tilgjengelig informasjon som framkommer i
eksisterende fagrapporter og databaser. Dersom det kan godtgjøres at noen temaer er tilfredsstillende
utredet i forbindelse med tidligere utarbeidet konsekvensutredning fra 2016, vil det ikke bli gjennomført
ny konsekvensutredning for disse temaene. For slike temaer skal det redegjøres for tilgjengelige
utredninger med nødvendig oppdatering og supplering.
Detaljnivået på utredningene må tilpasses et nivå som får fram forskjellene mellom alternativene. I
enkelte tilfeller kan dette innebære at detaljeringen vil utføres på et nivå som ellers ville ha blitt utført i
reguleringsplanfasen.. Det er behov for å utrede virkninger av tiltaket slik at alternativene Vest og Øst
framstilles på likt nivå.
Nye temakart og relevante illustrasjoner utarbeides etter behov. Det skilles mellom konsekvenser i
anleggsperioden og i driftsfasen.
Usikkerhet
Dersom det er usikkerhet knyttet til verdi eller omfang som kan endre konsekvensvurderingene, skal
disse omtales.
Avbøtende tiltak
Det er viktig å vurdere justeringer som reduserer de negative virkningene eller forbedrer miljøet. Slike
tiltak som ikke innarbeides i alternativene, men inngår i investeringskostnadene, beskrives som forslag
til avbøtende tiltak. Her inngår en vurdering av i hvilken grad det avbøtende tiltaket endrer
konsekvensvurderingene. Avbøtende tiltak kan deles i to, tiltak for å redusere midlertidig skade i
anleggsperioden eller tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket.
Kompenserende tiltak
Kompenserende tiltak skal inngå i konsekvensvurderingen, og foreslås for å kompensere for de
negative konsekvensene. Kompensasjon skal her forstås som fysisk å erstatte funksjoner i natur- og
landbruksområder som går tapt ved nedbygging og ikke som kompensasjon til enkeltgrunneiere.
Kompenserende tiltak er siste utvei, etter en prioritert rekkefølge av å unngå, begrense og avbøte
konflikt.

34

Jernbaneverket (2015) Metodehåndbok, Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2015
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8.2 PRISSATTE KONSEKVENSER (NYTTE-KOSTNADSANALYSE)
Prissatte konsekvenser omfatter de kvantifiserbare og økonomiske effektene av tiltaket. Prissatte
konsekvenser deles inn i fire kategorier. Kostnader og offentlig budsjett, effekter av
stasjonslokalisering, trafikale effekter og tredjepartseffekter.
Kostnader er investeringskostnadene som påløper i anleggsperioden og forventet nåverdi av endring i
vedlikeholdskostnader som følge av ny infrastruktur. Forskjeller i drifts- og vedlikeholdskostnader
mellom alternativene beregnes blant annet ut fra mengde tunnel, bru, dagsone og tilhørende
infrastruktur som stasjons-anlegg. Netto effekt på offentlig budsjett for finansieringsbehov og offentlig
kjøp regnes og gir grunnlag for beregning av skattefinansieringskostnad.
Stasjonslokalisering er en sentral problemstilling. Reisetidseffekt som følge av endret reisetid til og fra
stasjon beregnes. Verdi av endret arealbruk kvantifiseres og prissettes (tomteverdier). Det skal
avklares prinsipper knyttet til økonomisk gevinst ved avhending av frigitt jernbanegrunn, og ved
utnyttelse av eiendommer som i dag ikke brukes til jernbaneformål. Det skal gjennomføres kartlegging
av faktisk potensiale for frigivelse av areal ved Espern/dagens stasjonsområde, basert på disse
utredningene. Det skilles mellom arealer som er regulert til bolig, næring o.l. og arealer som er regulert
til jernbaneformål
De trafikale effektene av endret togtilbud kvantifiseres og verdsettes, herunder nytte for trafikanter
(verdi av forskjeller i reisetid og reisekostnader) og godsoperatører, endring i operatørenes
billettinntekter og kostnader.
Tredjeparteffekter er konsekvenser for de som ikke direkte berøres av tiltaket som brukere av
togtilbud. Herunder faller endring i ulykkeskostnader som følge av overført trafikk, kostnadsforskjeller
knyttet til støy, luftkvalitet, klimaeffekter og helsegevinster knyttet til gåing og sykling.
Metode
Prissatte konsekvenser skal analyseres og presenteres i henhold til Jernbaneverkets metodehåndbok
for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen (Metodehåndbok[1]) og Jernbanedirektoratets
nyttekostnadsverktøy (Saga). Effekter som faller inn under overskriftene «Kostnader og offentlig
budsjett», «Trafikale effekter» og «Tredjepartseffekter» vil i stor grad kunne legges rett inn i
nyttekostnadsverktøyet, mens for effekter av stasjonslokalisering vil det gjøres tilleggsberegninger
som så inkluderes i samlet analyse.
Det skal gjøres en analyse av de alternativene som er beskrevet i kapittel 7. Alle nytte- og
kostnadskomponenter beskrives som en endring som følge av tiltaket sammenlignet med
nullalternativet. På grunn av den store usikkerheten som er knyttet til situasjonen i åpningsåret, vil
nullalternativet defineres konservativt. Kostnader som tilhører andre jernbaneprosjekter, men som
ennå ikke er sikret finansiering, vil ikke inngå i nullalternativet. Effekter beregnes for 2034 og 2074 (40
år).

[1]

Jernbaneverket (2015) Metodehåndbok, Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2015
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Støy

Konsekvenser med hensyn til støy for ferdig anlegg skal beregnes.
Utredningsbehov:
• Det skal beregnes antall boenheter (boliger) og andre typer bygninger med støyfølsom bruk
med utendørs støynivå som medfører plassering i henholdsvis i gul og rød støysone for alle
korridorer. Beregningene skal vises på kart.
• Som grunnlag for vurderinger av nærmiljø og friluftsliv skal støykoter for L den = 40 dB og Lden =
50 dB beregnes og illustreres på kartgrunnlag som underlag for vurdering av
rekreasjonsområder og stille områder.
• Støysonekartene med tilhørende opptelling av bygninger benyttes som grunnlag for
kostnadsvurderinger for nødvendig støydempende tiltak. Avbøtende tiltak for å redusere
støyulemper for bebyggelse som ligger innenfor gul eller rød støysone skal vurderes og
omtales i neste fase, reguleringsplanen.
• I tillegg gjøres en beskrivelse av mulighetene for å oppnå gode uteoppholds-arealer i forhold
til kommunenes egne krav.
Metode
Det skal benyttes godkjent beregningsmetode «Nordisk beregningsmetode for skinnegående trafikk
(Nord96)»35, samt Nordisk beregningsmetode for Industristøy for anleggsstøy36. Gule og røde
støysoner skal tegnes inn på kart i henhold til Retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen, med grenseverdier som gjelder for skinnegående trafikk. Kommunale krav som
framgår av gjeldende planer skal også vurderes i utredningene. Støykostnadene beregnes ut fra antall
boliger hvor beboerne er innenfor gul og rød sone.

8.2.2

Klimabudsjett

Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold blir beregnet som en livsløpsvurdering for hvert
alternativ. Dette er et tillegg til miljøkostnadene fra klimagassutslipp som beregnes som del av de
prissatte konsekvensene i den samfunnsøkonomiske analysen.

35

6«Nordisk beregningsmetode for skinnegående trafikk. (Nord96)

36

Miljøverndepartementet (2016) Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016
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8.3 IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER SOM SKAL UTREDES
8.3.1

By- og knutepunktutvikling

Byutvikling, knutepunkt og mobilitet er svært viktige tema for det forestående planarbeidet i Hamar.
Temaet favner både om konsekvensene for dagens by og fremtidig utvikling av byen. Det favner både
de bygde omgivelsene (bystrukturer, gater, uteområder, bebyggelse mm), samfunnsutvikling
(næringsliv, arbeidsplasser, forretninger, kulturliv, offentlige tilbud og bosatte) og mobilitet.
Hovedproblemstillinger/ antatte problemstillinger
I forrige planprosess vedtok Hamar kommune alternativ Øst gjennom Hamar.
Jernbaneverket fremmet innsigelse til «Øst med stasjon ved Vikingskipet, på grunn av mindre sentral
stasjonslokalisering og derved svakere passasjergrunnlag, samt en dårligere løsning for gods».
Fylkesmannen i Hedmark fremmet innsigelse til øst, blant annet begrunnet med at «Alternativ K3
medfører i tillegg negative konsekvenser for jordvernet og er i strid med føringer om sentral
stasjonslokalisering».
Riksantikvaren fremmet innsigelse til alternativ vest: «Mot K1-3b fordi dette alternativet i for stor grad
endrer den historisk-topografiske tilknytningen og sammenhengen mellom den bygde byen og Mjøsa,
og fordi kulvert og evt. ny bebyggelse, som er lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil
danne en barriere mot sjøen». «Direktoratet reiser også innsigelse mot at planen ikke i tilstrekkelig
grad anskueliggjør konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet er for jernbanefokusert
og i for liten grad vurderer hvordan det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske byen.»
Både KMD og Hamar kommune har trukket fram tiltakets virkning for byutviklingen i Hamar som
prosjektets hovedproblemstilling. I bestillingen[1] til planarbeidet er det fremhevet at muligheter og
begrensninger for by- og knutepunktutvikling ved begge alternativer må belyses.
Utredningene skal derfor først og fremst få fram hvilke forskjeller alternativene gir for byutviklingen i
Hamar, og spesielt vektlegge utvikling over tid. Det er viktig å se stasjonsplasseringen både i forhold til
Hamar sentrum, Hamar by, og tettbebyggelse rundt Hamar som funksjonelt sett er en del av Hamar
by. Mobilitet – for gående, syklende, kollektivreisende og for andre kjøretøy – er en del av dette bildet,
og et viktig tema som skal utredes nærmere.
Utredningsbehov
I konsekvensutredningen skal det redegjøres for:
Arealbruk og byutvikling
• Sannsynlig knutepunktutvikling med etablering av konsentrert bybebyggelse i stasjonens
influensområde både med hensyn til arealbruk, utnyttelse, utvikling over tid og samvirke med
tilgrensende områder.
• Konsekvenser for sentrum og tilgrensende områder av stasjonslokalisering og sannsynlig
knutepunktutvikling, både med hensyn til byform og bystruktur, arealbruk, utnyttelse, utvikling
over tid. Her inngår også vurdering av konsekvenser for bystrukturen fra byplanen av 1848 og
i Sverre Pedersens plan fra 1924.

[1]

Jernbanedirektoratets notat til saken (19.12.2017), basert på Brev fra Samferdselsdepartementet (14.09.2017) og Brev fra Kommunal- og

moderniseringsdepartementet (01.09.2017)
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Konsekvenser for eksisterende by- og gaterom som blir berørt av tiltaket, herav visuelle
forbindelser mellom viktige målpunkter i området.
Konsekvenser for byliv og sosiale møteplasser, med spesielt fokus på Hamar sentrum.
Konsekvenser for landemerker og bygninger med spesiell verdi, enten historisk eller annen
verdi for Hamarsamfunnet. Her inngår forholdet til Hamar domkirke, Domkirkeodden, Hamar
stasjon, Nestlépipa, Vikingskipet, mm.
Mulighet for innpassing av nye uterom og gangarealer som følge av tiltaket.
Konsekvenser av tiltaket med hensyn til arealbeslag, bygninger og anlegg som berøres av
tiltaket,
Konsekvenser av tiltaket med hensyn til høyder og barriereeffekter for omkringliggende
bylandskap og byområder.
Konsekvenser for Vikingskipet – herunder antall parkeringsplasser.
Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum, inkludert sportilknytning og lagring av
museumsmateriell for museumsvirksomheten
Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold til arealbruk og byvekst, spesielt i
forhold til mulighet for mer konsentrert arealbruk og utvikling i tråd med kommuneplanens
arealdel (blant annet Espern, Strandsonen, Tjuvholmen, Disenstranda, langs Vangsvegen
innenfor Disen bru, samt fortetting i sentrum)
Konsekvenser av jernbanen som drivkraft for byutvikling og for utvikling av næringsliv,
arbeidsplasser, forretninger, kulturliv, offentlige tilbud og bosatte, både i knutepunktet,
sentrum og byen for øvrig.
Tidsaspektet for byutviklingen vil være viktig faktor i alle relevante tema i beskrivelse av
konsekvenser for by- og knutepunktutvikling. Utvikling over tid med tidsintervaller på ca ti år vil
her vurderes.
Konsekvensene av jernbanen (både stasjon, spor og annen infrastruktur) for kobling det
mellom ulike deler av byen, til fremtidige byområder, mellom byen og Mjøsa, og mellom byen
og andre landskapsområder utenfor byen. Både funksjonelle og estetiske forhold (herunder
fjernvirkning og siktlinjer) skal vurderes. Dette må sees i sammenheng med og koordineres
med utredning av landskapsbilde.

Vegsystem og transport/mobilitet
•
Konsekvenser for trafikkavvikling og vegsystem, med utgangspunkt i en helhetlig vurdering av
veistrafikksystemet for begge stasjonsalternativer, både konsekvenser for øvrig vegnett og
atkomst til stasjonen.
•
Muligheter og begrensninger for kollektivtrafikk/-transport, og gang- og sykkelforbindelser fra
Hamar by (inlkudert deler av Stange) til stasjonen, samt mulighet for «sømløse» overganger
mellom reisemidler i knutepunktet. Dette skal sees i forhold til mulighetene for måloppnåelse
for nullvekst i biltrafikken.
•
Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold til tilrettelegging for miljøvennlig
transport (kollektivtransport, gåing og sykling).
Kunnskapsgrunnlag fra Kommunedelplanprosess 2016
Fagrapport Byutvikling og knutepunkt, Fagrapport Landskapsbilde, Fagrapport Nærmiljø og friluftsliv,
Fagrapport Kulturmiljø.
37
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Metode for utredning
Muligheter og konsekvenser for by- og knutepunktutvikling skal belyses og analyseres med
utgangspunkt i relevant kunnskapsgrunnlag, datagrunnlag og prognoser, byplanfaglige analyser og
vurderinger, samt kompetanse på eiendomsutvikling og andre relevante fagfelt. Det skal benyttes
illustrasjoner der det er egnet. Visuelle konsekvenser skal synliggjøres med egnede illustrasjoner.
Transportmodeller tas i bruk der det er egnet for å beskrive muligheter og konsekvenser for
kollektivtransport, sykling og gåing. Det vurderes bruk av analyseverktøyet INMAP. Analyseverktøyet
INMAP eller lignende kan brukes til å analysere virkningene på, og sammenhengene med,
stasjonsplasseringen og endringene i tilgjengelighet, reiseatferd, bosettingsmønster og
næringslivslokalisering. Ved å bygge på kommuneplanens arealdel, vil INMAP også bidra med å
belyse forholdet til øvrig planlagt arealutvikling. I en følsomhetsvurdering av nullalternativet kan man
analysere ulike arealbruksscenarier for 2074 og hvilken effekt de kan gi for ulike stasjonsplasseringer.

8.3.2

Landbruk og naturressurser

Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og
behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtiden. Vurderingen omfatter både mengde og
kvalitet av ressursen. De næringsmessige og foretaksøkonomiske virkningene er lagt til de prissatte
konsekvensene. Naturressursene skal derfor ikke vurderes på eiendomsnivå (privatøkonomisk), men
som samlet virkning på planområdene innenfor influensområdene. Med fornybare ressurser menes
vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Vannressurser er her
avgrenset til ferskvann og gjelder drikkevannskilder, vann til næringsmiddelproduksjon,
jordbruksvanning og prosessvann. Det omfatter både overvann og grunnvann.
Antatte problemstillinger
Fylkesmannen i Hedmark fremmet innsigelse til dobbeltspor jernbane i korridor øst i forrige
planprosess, begrunnet med konsekvenser for dyrka mark.
I bestillingen38 til planarbeidet er det særskilt framhevet behov for å belyse: Konsekvenser for matjord
og muligheter for avbøtende jordverntiltak. Jordvernet er et særlig viktig tema og skal vektlegges. Her
inngår også eventuelle endringer i dyrkingsforhold. Det gjelder for eksempel drenering og
grunnvannssenking i forbindelse med anlegget, samt arrondering av gjenværende arealer.
For fagtema naturressurser skal utredningen i særlig grad avklare virkninger av tiltaket for:
•
•
•

38

Jordbruksområder ved Børstad-Tommelstad og Skattumshagen
Grunnvannsbrønner i Hamar
Mjøsa som drikkevannskilde.

Jernbanedirektoratets notat til saken (19.12.2017), basert på Brev fra Samferdselsdepartementet (14.09.2017) og Brev fra Kommunal- og
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Kunnskapsgrunnlag
Eksisterende kunnskapsgrunnlag er Fagrapport Naturressurser39 og Gårdsregistreringer40. Norsk
institutt for bioøkonomis database Kilden , kommunens egne kartlegginger og eventuelle rapporter fra
kartlegginger/utredninger som er gjort i de aktuelle områdene skal legges til grunn for en vurdering av
behovet for nye kartlegginger.
41

Utredningsbehov
Alternativ Øst var i kommunedelplanen i 2016 ikke utredet med tilsving. Det er behov for å oppdatere
beregninger av arealbeslag med nye forutsetninger for tiltaket. Analysen skal frambringe kunnskap om
verdifulle områder for tema landbruk og naturressurser, og belyse konsekvensene av de ulike
alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar.
Metode
Arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrka og dyrkbar mark beregnes. Den
landbruksmessige egnetheten til arealer kartlagt som dyrkbar mark innenfor planområdet utredes.
Kilder til jordvanning omtales. Eventuelle endringer i fordrøynings- og dreneringsforhold skal vurderes
på et overordnet nivå. Mulighet for avbøtende tiltak skal belyses. Mjøsa som drikkevannskilde skal
omtales og supplerende prøvetaking for overvåking skal vurderes. Virkningene illustreres med egne
temakart. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse problemstillingene vil
inngå i analysen.

8.3.3

Naturmangfold

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske (ferskvann) systemer,
inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er
et resultat av menneskers påvirkning.
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema naturmangfold og
belyse konsekvensene av de ulike alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar. Innledningsvise
vurderinger, med sikte på å begrense forringelse av våtmarksområdet i Åkersvika, har resultert i at
hovedalternativet for Østløsningen nå har fylling på vestsiden (utsiden) av dagens jernbanefylling. I
forrige fase var fylling planlagt på østsiden i hovedalternativet.
Antatte problemstillinger
Fylkesmannen i Hedmark fremmet innsigelse til dobbeltspor jernbane i korridor øst i forrige
planprosess, begrunnet med konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika. Det er få mulige
kompensasjonsarealer inntil dagens naturreservat i Åkersvika. En grensejustering av Ramsar-områder
må også igjennom en krevende prosess via Miljødirektoratet som er forvaltningsmyndighet for
Ramsarkonvensjonen.

39

Utredning i forbindelse med kommunedelplanprosessen i 2016
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https://kilden.nibio.no/
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I bestillingen42 til planarbeidet er det derfor særskilt framhevet behov for å vurdere: «Konsekvensene
for Åkersvika naturreservat. Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene
ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen».
Tiltaket kan også ha virkning for andre viktige naturområder, naturtyper og arter. Utredningen skal i
særlig grad avklare virkningene av tiltaket for:
•
•
•
•
•

Vernet natur slik som Åkersvika naturreservat og Furuberget naturreservat.
Viktige naturtyper som for eksempel åkerholmer ved Børstad
Forekomst av arten dragehode ved Børstad
Utvalgte naturtype; hul eik på Høiensalodden.
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av
fugl/vilt og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være viktige elementer i vurderingene
av naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne vært et tema i senere planfaser.

Utredningsbehov
Tiltaket vil berøre Åkersvika naturreservat, og arealbeslag og fragmentering må beregnes. Potensielle
kompensasjonsarealer i Åkersvika må utredes særskilt. Det vil være viktig med fokus på håndtering av
naturmangfold i både anleggsfase og driftsfase, spesielt med tanke på inngrep og/eller nærhet til
Åkersvika naturreservat.
Kunnskapsgrunnlag
Eksisterende kunnskapsgrunnlag er Fagrapport Naturmangfold43. Miljødirektoratets naturdatabase og
Vannmiljø, Artdatabankens artskart, Norsk institutt for bioøkonomis database - Kilden, Norges
geologiske undersøkelser (berggrunn og løsmasser), kommunenes egne naturtypekartlegginger samt
eventuelle rapporter fra kartlegginger/utredninger som er gjort i de aktuelle områdene skal legges til
grunn for en vurdering av behovet for nye kartlegginger.
Metode
Tidligere utredningsmateriale skal sammenstilles og oppdateres med tanke på justerte alternativer, og
det skal suppleres med nærmere vurderinger av kompensasjonsarealer. Eksisterende lokaliteter og
potensielt nye lokaliteter befares, avgrenses og klassifiseres der foreliggende Fagrapport
Naturmangfold ikke er dekkende. Det kan være behov for mer detaljerte undersøkelser av enkelte
naturtypelokaliteter for ytterligere artsdokumentasjon (spesialistkartlegging) av spesielt viktige
lokaliteter. Virkningene illustreres med egne temakart. Det skal synliggjøres kompensasjonsarealer for
våtmarksområder. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse
problemstillingene skal inngå i analysen.

42

Jernbanedirektoratets notat til saken (19.12.2017), basert på Brev fra Samferdselsdepartementet (14.09.2017) og Brev fra Kommunal- og
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Landskapsbilde

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form.
Hovedproblemstillinger
I bestilling av ny planprosess er det blant annet påpekt behov for bedre visuelle framstillinger av
tiltakets virkning for landskapet. Tiltaket forventes å få størst landskapsmessige konsekvenser ved
hovedinnfartene til Hamar, ved Stangevegen og Vangsvegen på grunn av store konstruksjoner
(veganlegg og bane), dessuten gjennom kulturlandskapet på Børstad (alt Øst) og Hamarbukta ved
sentrum (alt Vest).
i

Riksantikvarens innsigelse gjengitt under kulturarv har også betydning for utredning av
landskapsbilde.
Utredningsbehov
Tiltaket skal vurderes med hensyn på nær- og fjernvirkning, viktige landskapsformer og tilpasning av
tiltaket til landskapet. Det skal redegjøres for visuelle forhold som akser/siktlinjer samt virkninger på
landskapsbildet som helhet og i forhold til spesielle bygningsmiljøer, grøntområder eller andre
områder med en bestemt karakter og verdi.
Utredningen skal i særlig grad avklare virkningene av tiltaket for:
•
•
•

Utformingen av strandsonen i Hamar og overgangen mellom byen og omlandet.
Visuelle synsfelt og siktlinjer mellom bebyggelse/bysentrum og Mjøsa/Åkersvika. Dette må
sees i sammenheng med og koordineres med utredning av byutvikling
Sammenhengen mellom landformer og bebyggelsesstruktur. Dette må sees i sammenheng
med og koordineres med utredning av byutvikling og med kulturarv.

Kunnskapsgrunnlag
Det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag, blant annet Fagrapport Landskapsbilde og
Fagrapport Byutvikling og knutepunkt . Fagrapportene oppdateres med eventuelle nye rapporter og
kartmateriale.
44

45

Metode
Det skal vurderes om metodikk i Håndbok V712 Konsekvensanalyser eller Miljødirektoratets og
Riksantikvarens veileder «Metode for landskapsanalyse i kommuneplanen» skal legges til grunn for
vurderingene. Virkningene illustreres og dokumenteres med synlighetskart og siktanalyser. Bruk av
modeller eller andre visuelle virkemidler vil også vurderes.
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Friluftsliv

Fagtema friluftsliv omhandler rekreasjonsområder og nærturterreng for bading/turløyper/skiløyper som
Hamars befolkning bruker til opphold og fysisk aktivitet, som ikke er dekket i fagtemaet byutvikling.
Antatte problemstillinger
Aktuelle problemstillinger er knyttet til nærturterreng og jordbrukslandskap som brukes til friluftsliv
utenom dyrkningssesongen. For Skattumshagen skal skogen mellom Hjellum og Skattumshagen
vurderes særskilt.
Utredningsbehov
Følgende skal utredes for permanent situasjon:
•
•
•

•

Tiltakets virkninger for beboere og brukere av berørt nærområde. Hensynet til barn og unge
skal være inkludert.
Mjøsstranda slik den brukes og kan brukes til allment friluftsliv og urbant uteområde.
Sammenhengen mellom bymark som Furuberget, nærturterreng som Ankerskogen og
jordbrukslandskap som brukes til friluftsliv. I denne sammenhengen inngår også eventuelle
grøntdrag og turveier mellom dem.
Virkninger av jernbanen som barriere for gående og syklende. Dette innebærer blant annet en
kartlegging av nåværende og planlagte krysningspunkter.

Kunnskapsgrunnlag og veiledere
Det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag, blant annet Fagrapport Nærmiljø/friluftsliv46
og Fagrapport Byutvikling og knutepunkt47. Der fagrapportene ikke er dekkende vil det også innhentes
data fra kommunale kartlegginger og eventuelt andre utredninger gjort av fylkeskommunen. Annet
relevant kunnskapsgrunnlag er planprosesser, nasjonale databaser og eventuelt andre registreringer.
Metode
Det skal vurderes om metodikk i Håndbok V712 Konsekvensanalyser eller Miljødirektoratets veileder
"Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder" skal legges til grunn for vurderingene under
fagtemaet. Metoden tilpasses plannivået. Virkningene illustreres med egne temakart. Registreringskart
og verdikart fra forrige planarbeid gjennomgås og suppleres.

46

Utredning i forbindelse med kommunedelplanprosessen i 2016

47
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Kulturarv

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.
Hovedproblemstillinger
Riksantikvaren fremmet innsigelse til dobbeltspor jernbane i korridor vest i forrige planprosess, der sikt
og barrierevirkning ble særskilt framhevet: «Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre
alternativene (K1 3B og K1 2B). Mot K1 3B fordi dette alternativet i for stor grad endrer den historisk topografiske tilknytningen og sammenhengen mellom den bygde byen og Mjøsa, og fordi kulvert og
evt. ny bebyggelse, som er lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil danne en barriere mot
sjøen».
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. I denne
analysen er det de materielle sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus. Tiltaket berører
områder med kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap med både nasjonal og regional verneverdi.
Utredningsbehov
For fagtema kulturarv skal utredningen i særlig grad avklare følgende virkninger av tiltaket:
•

•

•
•

Forholdet til byens historiske byplan slik den ble utformet av Røyem i 1848 og fornyet av
Sverre Pedersen i 1924. Herunder vurderes siktakser og barrierer. Dette må sees i
sammenheng med og koordineres med utredning av byutvikling.
Ulike typer av kulturmiljøer som viser spor av menneskers virksomhet gjennom historien. I
Hamar gjelder dette for eksempel virkningene for Elvsholmen gravhaug, Åker gård og det
jernbanetekniske kulturmiljøet på Hamar stasjon, samt også arbeiderboligene «Briskebyens
syv søstre».
Konsekvenser for fredete og bevaringsverdige jernbaneanlegg og jernbanens betydning i
kulturhistorisk perspektiv.
På landskapsnivå skal temaet også vurdere virkningene for kulturhistoriske landskap som
Børstad, og sentrum i Hamar by. Dette må sees i sammenheng med og koordineres med
utredning av landskapsbilde.

Kunnskapsgrunnlag
Utredningen skal baseres på arealplaner i kommunen og kommunedelplan for kulturminner og miljøer. Eksisterende kunnskapsgrunnlag er Fagrapport Kulturarv . Riksantikvarens databaser
Askeladden, SEFRAK-registeret, NB!-registeret, og eventuelle andre kilder og utredninger skal legges
til grunn for en vurdering av behovet for nye kartlegginger.
48

Metode
Utredningen tar utgangspunkt i metoden i håndbok V712, tilpasset plannivået. For kulturminner skal
kulturhistoriske hovedtrekk, verdi og sårbarhet belyses. Helhetlige kulturmiljø og kulturlandskap
beskrives, og virkningene illustreres med egne temakart. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto
og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i analysen. Registreringer og utredninger fra
forrige planarbeid gjennomgås og suppleres.
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8.4 BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN
Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden som kan ha vesentlig betydning for valg av
alternativ.
Anleggsvirksomheten kan ha konsekvenser for både natur, miljø og mennesker. Det kan dreie seg om
anleggstrafikk, trafikksikkerhet, støy, midlertidig trafikkomlegging og forurensing.
Antatte problemstillinger
Bygging av nytt dobbeltspor parallelt med eksisterende spor kan føre til behov for midlertidig
omlegging av eksisterende spor i anleggsperioden. Omlegging av eller arbeid i nærheten av
høyspentlinje og hovedvannledning kan være aktuelt. Anleggsområdets nærhet til og kryssing av
Åkersvika naturreservat innebærer fare for forurensning. Anleggsområdet ligger i tettbygd strøk, noe
som kan by på utfordringer knyttet til støy, støv og trafikksikkerhet i forbindelse med anleggstrafikk.
Uttak av masse kan føre til mye massetransport. Alternativene gir ulik virkning på innfartsveger til
Hamar, og lokalt vegsystem i Hamar. Det vil oppstå behov for midlertidig omlegging av trafikk.
Følgende forhold skal utredes og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives:
Midlertidig omlegging av eksisterende infrastruktur
Anleggsarbeidene kan medføre behov for omlegging av spor, veier og annen infrastruktur.
Omlegginger i anleggsperioden og plan for tilbakeføring må vurderes. Anleggsarbeidene kan gi
redusert tilgjengelighet til publikumsrettede funksjoner i anleggsperioden (gater, veier eller andre
funksjoner som påvirkes). Det skal gis forslag til midlertidige tiltak for å redusere negative
konsekvenser av anleggsarbeidet. Det skal lages trafikkberegninger for hovedvegsystemet, også for
anleggsfasen.
Miljøvennlig håndtering og lagring av rene og forur ensede masser
Det vil bli behov for massedeponier for å håndtere masser på en miljøvennlig og forsvarlig måte.
Behov for massedeponier (både midlertidige og permanente), massetransport og anleggstrafikk
vurderes på et overordnet nivå. Vurderingen skal inkludere en forsvarlig håndtering av forurensede
masser. Mulig lokalisering av massedeponi blir en del av kommunedelplanen. Det skal vektlegges at
massene får kortest mulig transportavstand, samt at det ved håndtering av masser skal tas hensyn til
påvirkning av miljøet og trafikale forhold. Det skal vurderes transportruter for masse- og
anleggstrafikk. Detaljerte vurderinger av massedeponi gjøres i neste planfase eller gjennom egen
massehåndteringsplan. Det kan vurderes mulighet for massedeponi for rene masser i kalkbruddet i
Furuberget (for begge trasealternativer) og på Disenstranda (heving/oppfylling av terreng ved Østalternativet), eventuelt også på flere lokaliteter.
Det skal vurderes om massene kan benyttes til gjenbruk i forsterkning- og frostsikringslag,
gjenfyllingsmasser, jordforbedringsmateriale eller som tilslagsmaterialer i betong.
Geologiske og geoteknisk forhold
De geologiske og geotekniske forholdene er avgjørende for hvilke tekniske byggemetoder som kan
være aktuelle, samt om det ut fra tekniske eller økonomiske forutsetninger er mulig å bygge et
dobbeltspor på et gitt område. Hvilke byggemetoder som blir benyttet (spunting,
kalksementstabilisering osv.) kan ha stor betydning for nærmiljø og mennesker med tanke på
trafikkomlegging, støy osv. I innledningen av arbeidet vil behovet for grunnundersøkelser bli
beskrevet. Dette danner grunnlag for gjennomføring av grunnundersøkelser som er nødvendig for å
vurdere byggemetoder og anleggsgjennomføring.
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Rigg- og anleggsområder, inkludert tverrslag og rømmingstunneler
Arealbehov og lokalisering av rigg- og anleggsområder samt anleggsveier utredes. Anleggsarbeider
inkluderer ofte sprengning, pigging, grunnarbeider og andre aktiviteter som vil medføre sjenerende
støy, vibrasjoner og rystelser. Bygninger med støyfølsom bruk kartlegges, f.eks. skoler, barnehager og
institusjoner.
Påvirkning av vannressurser
Anleggsdriften kan ha konsekvenser for grunnvann og vannressurser og må derfor kartlegges. Risiko
for påvirkning av overflatevann skal vurderes. Risiko for grunnvannssetninger og setningsskader på
bygninger og tilgrensende anlegg skal vurderes, eventuelt med angivelse av tiltaksbehov.

8.5 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING
Bane NORs samfunnsmål (kap 4.1.1) er at InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.
Bane NOR vil anbefale trasé for framtidig jernbane gjennom Hamar på bakgrunn av gjennomførte
utredninger og vurdering av samlet måloppnåelse. Herunder inngår en samlet vurdering av prissatte
og ikke-prissatte konsekvenser, vurdering av alternativenes måloppnåelse (kap 4.1 og 4.3), risiko- og
sårbarhetsanalyse og eventuelle tilleggsanalyser.
Det skal anbefales en stasjonsplassering med tilhørende sporarealer og andre anlegg gjennom
Hamar.
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9 ROS
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunedelplan utarbeides i henhold til krav i plan
og bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf.§§ 11-8 og
12-6.
Det ble gjennomført ROS-analyse i forrige kommunedelplanprosess. Eksisterende Fagrapport Risiko
og sårbarhet skal oppdateres med tanke på justerte alternativer.
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) skal i særlig grad fokusere på:
•
•
•

Flomsituasjonen i Mjøsa
Anleggsperioden
Nærhet til kritisk infrastruktur som høyspenningsanlegg, VA-anlegg o.l.
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10 ORGANISERING, PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
10.1 ROLLEFORDELING OG ANSVAR
Bane NOR er forslagsstiller og Hamar kommune er planmyndighet som fastsetter planprogram og
vedtar kommunedelplan.
Hamar kommune: I kommunedelplan for dobbeltspor Hamar og hensetting skal dobbeltsportrase med
tilhørende stasjon/knutepunkt avklares, samt også hensettingsanlegg på Skattumshagen. Nødvendig
omlegging av veisystem inngår i planen.
Nabokommunene er høringsparter til dette planprogrammet og påfølgende kommunedelplan.
Kommunene Elverum og Lillehammer vil særskilt være informert om planprosessen.
Regionale myndigheter er høringsparter og innsigelsesmyndighet i saken. Involveres underveis i
planprosessen gjennom prosjektgruppemøter og deltagelse i regionalt planforum. Inviteres til
temadager/workshops for presentasjon av forslag og utredninger underveis i prosessen.

10.2 PLANPROSESS
Planprogrammet utarbeides høsten 2018, med mål om fastsettelse i januar – februar 2019. Høring
planprogram og etterfølgende merknadsbehandling november 2018 – januar 2019. Planprogrammet
skal vedtas av Hamar kommune.
Fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet:
• Kommunedelplan Hamar, planarbeid og prosess: januar – oktober 2019
• Politisk 1. gangs behandling: desember 2019
• Offentlig ettersyn: januar-februar 2020
• Merknadsbehandling: februar-mars 2020
• Sluttbehandling – planvedtak april 2020

10.3 MEDVIRKNING OG INFORMASJON
Hamar kommune og Bane NOR ønsker å sikre en åpen og dialogbasert medvirknings- og
kommunikasjonsprosess. På bakgrunn av tidligere gjennomført interessentanalyse vil det utarbeides
en strategi for kommunikasjon- og medvirkningsaktiviteter. I denne vil det legges en plan for når og
hvordan offentlige myndigheter, grunneiere og øvrige interessenter skal involveres i løpet av
planprosessen. Det er spesielt viktig med nær dialog med de etater som fremmet innsigelse til
planforslaget i forrige runde.
Hamar kommune og Bane NOR skal sikre at både planprosessen, utredningsalternativer og
konsekvenser kommuniseres på en forståelig måte, for at informasjon om prosjektet gjøres lett
tilgjengelig for alle involverte og berørte. Ulike verktøy for visualisering, som film og illustrasjoner skal
benyttes.
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10.3.1 Formelle samarbeidsfora
Det gjennomføres faste planmyndighetsmøter mellom Hamar kommune og Bane NOR underveis i
hele prosessen.
Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av Hamar kommune, Riksantikvaren, Fylkesmannen i
Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR – det er gjennomført møter vår
og høst 2018 for å forberede prosess videre. Det planlegges fortsatt arbeid i denne gruppa videre
gjennom arbeid med planprogram og kommunedelplan.
Regionalt planforum – deltagelse i regionalt planforum avklares etter behov.

10.3.2 Bylab Hamar
Hamar kommune åpnet i juni 2018 Bylab Hamar, en møteplass og arena for diskusjoner,
arrangementer og opplevelser rundt utvikling av byen. Bylab vil benyttes til åpne dager i løpet av
planarbeidet, og særskilt i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Arrangementene vil spisses
mot ulike målgrupper og tema, slik at alle involverte og berørte får tilstrekkelig informasjon og mulighet
for å si sin mening.
Bylab er planlagt brukt både i planprogramfasen og ved høringer av plandokumenter.

10.3.3 3D-modell
Det skal lages en 3D-modell av jernbanetiltaket som kan presenteres sammen med en bymodell.
Modellen skal illustrere mulige scenarier for byvekst på kort (2034) og lang sikt (2074). 3D-modellen
skal brukes til å visualisere de ulike alternativene, og til medvirkning som del av prosessen med
innspill i planarbeidet.

10.3.4 Høring og offentlig ettersyn
Allmennheten vil også bli sikret informasjon og mulighet for å gi innspill gjennom varsling, høring og
offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.
Høring og offentlig ettersyn vil bli annonsert i lokale aviser, samt på hjemmesidene til Bane NOR
(http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen) og Hamar kommune. I forbindelse med
disse høringsfasene vil det også være åpne dager på Bylab for informasjon. Den enkelte grunneier vil
ikke bli varslet ved brev i kommunedelplanarbeidet.
Plandokumentene vil også være tilgjengelige på kommunen og Bane NOR sine hjemmesider. I tillegg
vil Bane NOR sende ut brev til berørte myndigheter og organisasjoner.
I neste planfase (reguleringsplan) vil grunneiere og andre direkte berørte, bli varslet i forbindelse med
igangsetting av planarbeidet og i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av denne.

10.3.5 Grunnerverv
Grunnervervsprosesser gjennomføres med grunnlag i reguleringsplanen som er neste fase i
planarbeidet i Hamar.
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