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FORORD
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor
gjennom Hamar kommune. InterCity-triangelet er en helhetlig jernbaneutbygging på
Østlandsområdet, med sin kjerne i Oslo og armer som strekker seg i tre retninger; til Halden, Skien
og Lillehammer.
I 2016 fremmet Jernbaneverket kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal i kommunene
Stange, Hamar og Ringsaker. Det foreligger vedtak på kommunedelplannivå for strekningen i
kommunene Stange og Ringsaker. En forutsetning for realisering av InterCity-strekningen SørliBrumunddal er at det bygges dobbeltspor gjennom Hamar kommune. Som følge av innsigelser på
delparsellen gjennom Hamar i 2016, ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 og
Samferdselsdepartementet 2 i 2017 om en ny kommunedelplanprosess for strekningen gjennom
Hamar. Delparsellen Åkersvika-Brumunddal gjennom Hamar kommune skal være ferdigstilt innen
2034
Kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet av planprosjektet InterCity-prosjektet
Dovrebanen, dobbeltspor gjennom Hamar, med Lars Eide som Prosjektsjef. Bane NOR er
tiltakshaver. Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært konsulentgruppen
Rambøll-Sweco ANS, satt sammen for dette prosjektet og med sin opprinnelse i
rådgivningsselskapene Rambøll Norge AS og Sweco Norge AS. I tillegg har følgende konsulenter
utgjort en del av utredningsteamet: ALT.arkitektur AS, MFU, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi),
Structor, Terratec, Safetec og Dr. Blasy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG.
Harald K. Hanssen har vært Rambøll-Sweco ANS’ oppdragsleder og Morgan Hagen har vært
assisterende oppdragsleder. Hamar kommune er planmyndighet, og skal vedta
kommunedelplanen.
Kommunedelplanen er utarbeidet i tett dialog mellom Bane NOR, Hamar kommune og andre
berørte myndigheter. Det har vært gjennomført medvirkning med politikere, grunneiere og
gårdeiere/landbruksinteresser, foreninger, barn og unge og andre enkeltaktører. Det er
gjennomført Bylab, dialogmøter, særmøter og åpne kontordager.

Oslo, 21.11.2019

1
2

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 01.09.2017
Brev fra Samferdselsdepartementet, datert 03.08.2017 og 14.09.2017
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SAMMENDRAG
Utredning av andre samfunnsmessige virkninger er utført på kommunedelplannivå i henhold til
planprogrammet fastsatt av Hamar kommunestyre 27.2.19, og bestilling fra KMD datert 1.9.17. Det
er stilt krav om utredninger med direkte fokus på byutvikling: «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.»
I kommunedelplanen er det utredet tre hovedalternativer: alternativ Vest, med stasjonsplassering
som i dag og alternativ Øst A og Øst C med stasjon ved Vikingskipet. Alle tre alternativ inneholder
dobbeltspor og stasjon med plattformer, samt nødvendig jernbaneteknisk infrastruktur.
Utgangspunktet for utredningen av Andre samfunnsmessige virkninger er situasjonen i 2034, med
ferdig bygget jernbane. Alternativ Øst A og Øst C er behandlet under ett, betegnet alternativ Øst, i
denne utredningen da alternativene har lik utforming fra Åkersvika og gjennom stasjonsområdene.
Utredning av andre samfunnsmessige virkninger omhandler ringvirkninger av at det er etablert ny
jernbane med stasjon på Hamar, og det utredes hvordan tiltaket kan ha både regional og lokal
betydning. I det regionale perspektivet er det mulighetene for et tettere felles bolig- og
arbeidsmarked innenfor området med intercity-tilbud på Østlandet og hensynet til de øvrige
Mjøsbyene som er av interesse. Det lokale perspektivet handler om stasjonens bidrag til
realisering av mulighetene for Hamar sentrum, og forhold til omgivelser og tettbebyggelsen rundt.
Gjennom analyser, diagrammer og illustrasjoner undersøkes stasjonslokalisering og
jernbanetiltaket, og mulighetene det gir for synergi og mangfold. Prosjektet sees i forhold til byens
form, byens liv, tettheten av funksjoner, mobilitet, og kvalitet på nettverket av eksisterende og nye
gater og byrom. Analysene har hovedvekt på den funksjonelle og dels kommersielle delen av
bylivet, og omhandler hvordan by og mobilitet påvirkes av tiltaket.
Byen som funksjon
I rapporten ser vi spesielt på hvordan stasjonsalternativene samhandler med den omkringliggende
bystrukturen - og hva som gir best ringvirkninger for byen. Oppgaven blir like mye å studere
byveven på Hamar som selve tiltaket, for dermed å se hvordan inngrepet påvirker byens funksjon.
Dette får både fram hvilken ny retning tiltaket gir for byens utvikling, og hvor jernbaneinvesteringen
får størst effekt.
Det faglige perspektivet for byutvikling legger stor vekt på bystrukturen som en prosess i stadig
transformasjon og ombygging. Det sentrale er hvordan jernbanen med stasjon skaper muligheter til
å forbedre byens funksjonsevne. Normalt vil ringvirkningene bli størst der tiltaket kan bidra til å
bygge videre på eller styrke det eksisterende, da dette både gir forutsigbar vekst og muligheter til
at allerede investerte verdier forbedres. I dette perspektivet ligger både de romlige kvalitetene, den
kulturhistoriske tidsdybden, mulighetsrommet og de konkrete transformasjonsmulighetene ny
infrastruktur kan gi.
De faglige vurderingene i denne rapporten bygger på en forståelse av bylandskapet som funksjon
av bygg og forbindelser der strukturen de ligger i gir et rammeverk for dem som skal bruke byen.
Dette rammeverket omhandler mange aspekter:
•

Et praktisk aspekt som rammeverk for mobilitet, et grep for god tilgjengelighet og et system
for håndtering av overvann.
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•

Et sosialt aspekt gjennom at møteplassene fungerer som et rammeverk for sosial
inkludering, forebygger ensomhet og stimulerer til innovasjon og kreativitet.

•

Et estetisk aspekt, i form av kvaliteten og utformingen av de romlige sammenhengene,
samt opparbeidingen av landskapet og hvordan man opplever byen.

•

Og til slutt er den et forhold som griper oss som mennesker – i at den tilfører betydning, og
lar oss oppfatte de rent kulturelle og historiske forankringene for stedet.

Hamars rolle i et regionalt perspektiv
Klimautfordringen er en klar premiss i areal- og transportplanleggingen. Plan og bygningsloven
(PBL) og føringer i Nasjonal transportplan gir virkemidler for å følge opp klimautfordringene, blant
annet gjennom satsing på kollektivtrafikk. Myndighetene stiller klare krav for å få støtte jfr.
Samferdselsdepartementets (SD) fireårige belønningsordning for kollektivtrafikk for de største
byområdene. Det er også et ønske at byer skal samarbeide i byregioner og nettverk. Det legges
vekt på samarbeid mellom næringsliv og organisasjoner i byutviklingen fordi miljøvennlig
byutvikling også er bra for næringslivet og menneskers hverdag.
En ringvirkning av jernbanetiltaket
er muligheten for å knytte
Mjøsbyregionen tettere sammen,
og også å knytte den flerkjernede
Mjøsbyen og Osloregionen
sammen. I dette ligger mulighet til
å være en del av et større bo- og
arbeidsmarked der også andre
byer i nettverket har
arbeidsplasser nært på stasjonen.
Økt tilflytting av innbyggere
gjennom flere arbeidsplasser og et
mer sammensatt næringsliv er
også en mulig ringvirkning av
jernbanetiltaket.
Hamar kan få økt attraksjonsverdi,
også regionalt, med et knutepunkt
Figur 1 Pendlerstrømmer til og fra Hamar. De sterkeste pendlestrømmene
som danner en attraktiv klynge som går mellom byer hvor togtilbudet forbedres.
spiller på lag med byens behov og
identitetsbærende elementer, som for Hamar særlig er Mjøsa og bykjernen med kvartalsstruktur.
Det står mellom en sentral stasjonslokalisering (gangavstand til byens sentrum) og en plassering
som er semiurban (lengre fra sentrum, men fremdeles innenfor byens bebyggelse). Valget har
innvirkning på muligheten til å knytte Hamars befolkning og arbeidsplasser tett på både
Mjøsbyregionen og hovedstadsregionen i et felles bolig- og arbeidsmarked. Forutsetningene for
vellykket utvikling for Hamar i et regionalt perspektiv henger særlig sammen med:
•

God knutepunktutvikling
Et kollektivknutepunkt skal fungere godt trafikalt, med effektiv overgang mellom ulike
kollektivlinjer og andre transportformer. Knutepunktutvikling handler om å etablere
sammensatte funksjoner som bolig, næring og kultur på arealene rundt knutepunktet, for å
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oppnå en tetthet som er stor nok til at flere naturlig velger kollektivtransport i regionen, og også
at flere går og sykler.
•

Attraktivt knutepunkt
En jernbanestasjon er både et målpunkt på den lange reisen, og et målpunkt i byen. Når den er
del av et sammensatt knutepunkt som er godt koblet til byens øvrige strukturer, vil det oppleves
som du har ankommet målet i byen, og ikke at du har ankommet en stasjon som er
avsidesliggende. Sentrale stasjoner tett på andre aktiviteter og mennesker oppleves både
tryggere og mer attraktive, og er lettere å bruke på flere tider av døgnet. En stasjon i tilknytning
til byens sentrale gater gjør det lettere å benytte sykkel og gange, og gir dermed mer byliv og
en attraktivitet som i seg selv blir en drivkraft for mer bruk. Slike ringvirkninger av sentral
lokalisering bør bygges videre på.

•

Sømløse reiser
Det er et sentralt mål å unngå opplevelse av unødig tidstap, og sentral stasjonslokalisering har
stor betydning - og særlig for dem som kommer til Hamar som er mest avhengig av gåavstand.
På Hamar er i dag 49% av de vel 4000 reisende på toget et resultat av regionale
pendlerstrømmer hver dag, arbeidsreisende og reiser til og fra studier, og 42% av alle reisende
går til stasjonen. Dette er lokale kvaliteter som gjør at Hamar skiller seg ut i positiv forstand, og
når vi i tillegg vet at bykjernens nærhet er et attraktivt gode for mange næringer, særlig
kunnskapsnæringer, har vi et funn å bygge videre på.

En stasjon i øst blir liggende utenfor byens attraktive kjerne av tilbud og byrom, slik at det som i
dag oppleves som en kvalitet svekkes. Mulighet til synergi mellom områdene forsvinner, og det blir
vanskeligere å etablere et attraktivt knutepunkt som både er et målpunkt på reisen og i byen.
Stasjonsplasseringen i øst gir også større avstand til dagens arbeidsplasser, og den økte
avstanden gir en opplevelse av tidstap på reisen, noe som kan svekke stasjonens rolle for
arbeidsreisende til Hamar.
Arbeidsreisende utgjør i dag en stor andel av de gående, som i dag er vant med en sentral
stasjonsplassering, og de bidrar i dag til aktivitet i sin bruk av byen. Sett i forhold til boligmarkedet
blir også avstanden til en stasjon i øst større – særlig til byens vestre bydeler. Hamar er en av
byene i regionen med høyest andel kultur- og servicenæring. Med en stasjon i øst reduseres
tilgjengeligheten og kundegrunnlaget til dette tilbudet.
En stasjon i vest vil i større grad bidra til regionforstørring. Stasjonen blir oppgradert og
opprettholder et knutepunkt med effektiv og direkte overgang til busser i alle retninger og andre
transportmidler. Med ny Skibladnerbrygge og mulighet for hurtigbåtkai tett på stasjonen ligger det
også til rette for effektiv overgang til båt i knutepunktet. Stasjonen forblir lett tilgjengelig for mange
og forsterker utviklingen av et kompakt knutepunkt omkranset av et godt tilbud med attraktive
byrom, nær arbeidsplasser og boliger og med relativt god nærhet til regionale kulturtilbud. Dette gir
mulighet for pendlere å velge tog framfor bil.
Jernbanens betydning for byutvikling
Byen skapes i samspill mellom mange ulike aktører, og store investeringer gir anledning for at
mange aktører kan samarbeide, både grunneiere på tvers av eiendomsgrenser og samarbeid med
og mellom offentlige etater. Større prosjekter som jernbanestasjoner og ny infrastruktur gir derfor
ofte anledning til å løse problemstillinger som er viktige for byen. Dette kan være opprustning og
fornyelse av bydeler gjennom fortetting eller større strukturelle endringer. Vesentlig er ofte fjerning
eller reduksjon av barrierer, og i et miljøperspektiv handler dette om muligheter til økt
tilgjengelighet, og som bidrag til gjenbruk av allerede etablert by.
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Attraktiviteten til en by øker når du har god tilgang til aktiviteter, og når herlighetsverdier som vann
og grøntområder er innen rekkevidde. Den øker også når kollektivdekningen blir god. Resultatet er
økt tilflytting, økonomisk utvikling, grunnlag for innovasjon, og mer kultur og næringsutvikling. En
by som bruker energien veksten og nye investeringer gir på rett måte, oppleves som fremtidsrettet.
Forutsetninger for et godt samvirke mellom jernbane med stasjon og øvrig byutvikling henger med
andre ord sammen med flere faktorer, der særlig disse kan være verdt å trekke fram i denne
sammenhengen:
•

Mulighet til samordnet byutvikling rundt knutepunktet
Det bør legges til rette for at de store kostnadene som ligger i jernbanetiltaket kan utløse mest
mulig merverdi, i form av at tiltaket i seg selv forbedrer bysituasjonen, og at lokalisering gir økt
fokus på opprusting av nære områder.

•

God tilknytning med kollektiv, sykkel og gange
En av målsetningene for tiltaket er at det skal gi økt bruk av kollektive reisemidler, samt sykkel
og gange. De to siste bruksformene peker direkte på sentral plassering, da de henger sammen
med nærhet både til arbeidsplasser og boliger.

•

Bymessige og godt utformede tverrkoblinger
Sammenhenger på tvers av spor, om de dimensjoneres og utformes riktig, er en utvidelse av
byens offentlige rom og funksjonelle gulv. De har størst verdi der det er målpunkt på begge
sider av stasjonen.

•

Samlokalisering av knutepunkt med tetthet av næringsliv, bolig, byliv, målpunkt og tjenester
Det blir mest synergi mellom jernbanetiltaket og by hvis det er nærhet mellom funksjoner. Økt
aktivitet vil da føre til enda mer, og det oppnås attraktivitet og sammensatte knutepunkt.

Jernbanestasjon i seg selv kan ikke generere by, og utviklingen av et fullverdig, godt knutepunkt er
i veldig stor grad avhengig av miljøet rundt. Utformingen og utviklingen av byen, knutepunktet rundt
jernbanen, med byrommene og bebyggelsen rundt vil styres gjennom kommunens prioriteringer.
Videre planarbeid, arbeid med sentrumsplan, og senere detaljreguleringer får stor betydning for
hvor vellykket byens utvikling på sikt vil bli.
Stasjonsplasseringen er tilnærmet optimal med tanke på hvor det er aktivitet og byliv i dag, og gir
nærhet til arbeidsplasser, boliger og viktige målpunkt i sentrum. Kartlegging av byens funksjoner
viser at sentrale målpunkt ligger innenfor 5 minutter, og ytterlig flere sentrale målpunkt er innenfor
gangavstand fra en stasjon vest; Hamar rådhus, Hamar kulturhus, Innlandet sykehus, Hedmark
fylkeskommune, CC Martn, Høgskolen i Innlandet, og også parker, forretninger, hotell,
serveringssteder og kontor.
Med stasjon i vest vil samvirket med eksisterende by gi mulighet for ringvirkninger og merverdi på
tilliggende eksisterende arealer. Stasjonen forblir sentralt plassert, tett opptil Hamar sentrum, og
bidrar dermed direkte til å forsterke Hamar sentrum som tyngdepunkt i kommunen, og i regionen.
En stasjon i vest vil bidra til økt fokus på fortetting i sentrum og i Østbyen. Stasjonsbyen Hamar
kan dermed styrkes, med ny attraktivitet for lokalisering av flere sentrumsnære arbeidsplasser og
næringsliv, som igjen forsterker grunnlaget for mer byliv, mer lokal handel, mer kultur og
kafévirksomhet. Jernbanetiltaket kan bidra til å forbedre byens og sentrums funksjonalitet, og ved
et godt planlagt knutepunkt kan bysentrum trekkes nærmere Mjøsa.
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Figur 2 Antall eiendommer med funksjoner på bakkeplan i gangavstand fra en stasjon med alternativ Vest. Kartet viser
et sammensatt og bymessig sentrum som kjennetegnes av mangfold av ulike aktiviteter på gateplan som gir grunnlag for
byliv.

I alternativ Øst flyttes stasjonen bort fra
bystrukturens sentrale kjerneområde.
Det innebærer at Hamar i mindre grad
vil kjennetegnes som en stasjonsby. En
stasjon i øst vil kunne styrke utviklingen
på Espern på grunn av nærhet, men
stasjon i øst vil ikke bidra til å fremme
utvikling av Hamar sentrum. I stedet må
det bygges ny by fra start; bystruktur
med bymessige gater og torg må
etableres med utgangspunkt i
knutepunktet. Naboskapet til en stasjon i
øst er i dag preget av enkeltbygg eller
boligbebyggelse med mindre skala på
små tomter. Dette gir liten støtte til
utvikling av bystruktur. En bymessig
utvikling rundt en stasjon i øst er også
uforutsigbar fordi Hamar har større
arealreserver enn arealbehov, samtidig
som andre arealreserver kan være mer
attraktive å utvikle.
Kartlegging av byens funksjoner viser at
det er relativt få målpunkt innenfor
gangavstand fra en stasjon i øst.
Stasjonen vil ikke være like tilgjengelig
som dagens stasjon, spesielt gjelder
dette for gående.

Figur 3 Antall eiendommer med funksjoner på bakkeplan i
gangavstand fra en stasjon i øst. Rundt en stasjon i Øst er
det en-dørsvirksomheter og fravær av mangfold uten byrom.
Dette gir et svakt grunnlag for byliv.
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Jernbanens muligheter og rolle i transportsystemet
Med tanke på mulighet for å styrke jernbanens rolle i transportsystemet kan følgende forutsettinger
trekkes fram:
•

Sentral plassering i transportnettverket
Nærhet mellom stasjon og arbeidsplass gir mulighet for å flytte pendlerstrømmer over fra bil til
bane. Pendlerstrømmer til og fra Hamar utgjør i dag en stor del av passasjergrunnlaget og en
forutsetning for at jernbanens rolle skal styrkes er en videre utvikling der knutepunktet gir
overgang til andre reisemidler og samlokalisering av mange funksjoner.

•

Sømløse reiser
Muligheten til overgang mellom mange transportformer styrker knutepunktets rolle i
transportstrukturen. Ved tidstap eller flere skifter av transportmidler velger mange heller å
bruke privatbil.

•

Samlokalisering av funksjoner
Fortetting og utvikling av knutepunktet med arbeidsplasser, bolig og andre tilbud. Fortetting
rundt knutepunkt og sammensatte funksjoner gir bedre grunnlag for kollektivtrafikken og
kortere avstand som gjør gange og sykkel mer attraktivt.

Lokalisering av stasjonen utenfor sentrum vil svekke koblingene i transportnettverket, mellom
byene på Østlandet, og mellom Mjøsbyene, noe som gjør det mindre attraktivt å pendle inn til
Hamar med tog.
I faglitteraturen vurderes stasjoners plassering slik:
•

En urban stasjonsplassering defineres som en stasjon med gangavstand fra byens sentrum på
under 900 meter. Her finner vi dagens stasjon, som er lik med lokaliseringen for alternativ
Vest.

•

En semiurban stasjonsplassering defineres som en stasjon som ligger lengre fra sentrum, men
fremdeles innenfor byens bebyggelse, med gangavstand til et bydelssentrum. Her finner vi
alternativ Øst, men bydelssentrum definert som CC Mart’n. Byens sentrum med gågater og
torg ligger utenfor definert gangavstand til alternativ Øst.

•

En perifer stasjonsplassering defineres som en stasjon som ligger i utkanten av byen med
gangavstand på 1 km eller mer fra by-, bydels- eller bygdesentrum. Alternativ Øst er på
grensen til å kunne ligge her.

Tilgjengelighet til stasjonen
Stasjonen i alternativ Vest har samme plassering som i dag, en urban stasjonsplassering.
Stasjonsplasseringen er tilnærmet optimal med tanke på hvor det er aktivitet og byliv i Hamar, og
gir nærhet til viktige målpunkt i sentrum, samt arbeidsplasser og mange boliger.
I knutepunktet med alternativ Vest vil det være mulighet for direkte overganger mellom tog, buss,
taxi og det er gode gangforbindelser til viktige målpunkt. Det kan også bli mulighet for overgang til
en eventuell hurtigbåt på Mjøsa. Lokaliseringen vil bidra til å opprettholde høy andel gående til
stasjonen. Løsningen innebærer færre parkeringsplasser i stasjonens omland da Åttemetersplanet
endres på grunn av tiltaket, og parkeringsplasser omdisponeres i henhold til kommunens planer.
Dette vil antageligvis gi økt belegg på andre parkeringsareal i sentrum. Dette er positivt sett i
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forhold til nullvekstmålet fordi det gjør det enklere å velge kollektivtrafikk, sykkel eller gange for
reiser til stasjonen.
Figur 4 Over halvparten av de som reiser til Hamar
skal til målpunkt i gangavstand fra stasjonen, og
gangandelen er svært høy, 42 %. Den høye
gangandelen indikerer at både avstand og kvalitet
på ganglinjen til målpunkt av reisen er god. Kilde:
Mobility Analytics.

Stasjonen i øst har en semiurban lokalisering, i sentrums randområde. Det må forventes at
gangandelen til stasjonen går ned sammenlignet med i dag, på både kort og lang sikt. Dette på
grunn av økt avstand til sentrum og andre viktige målpunkt. Det vil medføre at flere av de som i
dag går vil forsøke å finne andre måter å komme til stasjonen. Busstilgjengeligheten til stasjonen
vil bli dårligere enn til dagens stasjon. Dette fordi med en stasjon i øst vil det være lang
gangavstand mellom bussholdeplass og jernbanestasjon. Omlegging av linjenettet kan gi kortere
avstand, men vil gi sømløs overgang kun for noen av bybusslinjene. En større vegomlegging av
Stangevegen innom reisetorget kan gi en begrenset positiv effekt for overgang mellom buss og
tog. Dårligere bussbetjening av stasjonen innebærer at bussandelen til stasjonen forventes å gå
ned. Sykkeltilgjengeligheten er tilnærmet lik for en stasjon i øst som dagens stasjon, og overføring
fra gange og buss til sykkel kan være aktuelt for noen. Det ventes likevel at bilandelen vil øke til
stasjonen, dersom det er høy tilgjengelighet på parkering. Nullvekst i personbiltrafikk er imidlertid
ikke forenelig med et område med betydelig andel gratis parkering, og dermed er regulering av
parkering nødvendig. Dersom parkering avgiftsbelegges, må det ventes at færre benytter toget,
fordi mange da ikke har et alternativ til privatbil til jernbanestasjonen og i stedet velger bruke denne
helt fram til målet for reisen.
Konsekvenser og ringvirkninger for stedlige kvaliteter og identitet
Hamar er en stasjonsby med lang historie, og byen har mange elementer som gjør den attraktiv.
Dette kan man se i «Bylivs- og byudviklingsanalyse» av Gehl Arcitechts fra 2016 hvor det legges
stor vekt på stasjonens forhold til Hamars herlighetsverdier. I tiden mellom Røyems plan for byens
utvikling i 1848 og da jernbanen ble ført videre nordover Gudbrandsdalen i 1894, lå strandlinjen
åpen. I begge alternativer for ny jernbane på Hamar fjernes store deler av dagens jernbanespor
som lenge har ligget som en barriere mellom byen og Mjøsa. Det er gjort analyser for å se på
hvordan jernbanetiltaket kan fungere lokalt – og det er sett på muligheter for at det kan reetableres
en god relasjon mellom byen og Mjøsa – uansett alternativ.
Jernbanetiltaket i alternativ Vest er vesentlig endret siden 2016, med fokus på stasjonens og
jernbanens forhold til herlighetsverdiene langs Mjøsa og Hamars attraktivitet. Største forbedring er
at jernbanetraseen ikke lenger er en barriere foran kvadraturen vest for Vangsvegen. Krav til
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utnyttelse og byutvikling i Hamarbukta er også tatt ut, slik at det i stedet kan legges opp til utvidelse
av Strandgateparken som sømløst bindeledd mellom byen og Mjøsa. I tillegg er det lagt inn flere
bymessige forbindelser mellom byen og Mjøsa, blant annet ved Tjuvholmen. Grepene må sees på
i detalj ved videre planlegging av knutepunktet, men vil redusere barriereeffekten og knytte byens
og stasjonen bedre til herlighetsverdiene langs Mjøsa.
Alternativ Vest berører verdier på Hamar og tiltaket blir en del av eksisterende by. Derfor er det
viktig å legge særlig vekt på utforming og å hensynta det tilliggende. Dette gjelder utforming av
landskap foran Strandgateparken, utforming av veg og bru ut fra Vangsvegen, landskap mellom
Stasjonen og Vangsvegen, og forbindelsen under spor til Tjuvholmen. Sistnevnte har stor
betydning for ringvirkningene for byen som helhet og må gis en god dimensjon og bymessig
utforming. Dette gjelder spesielt i møtet med gatenettet på begge sider- for å kunne koble byen til
Mjøsa med de ringvirkningene dette vil ha for byen i sin helhet.
I alternativ Øst er det også flere endringer i forhold til planforslaget i 2016. Jernbanesporene
opprettholdes fram til Sverdrups gate for å sikre tilgang til driftsbasen. Dette begrenser
tilgjengelighet fra Østbyen til Mjøsa øst for Sverdrups gate. Jernbanetiltaket ligger over dagens
terreng med reisetorget i søndre ende av plattform, noe som gjør at tomtene for en fremtidig
byutvikling vil bli liggende i en mindre fordelaktig situasjon. Avstanden til sentrum er stor og
gangvennligheten mellom stasjon og sentrum lav. Dette vil påvirke gangandelen til og fra stasjon
negativt. I dag er gangandelen på 42%, noe som ikke vil kunne opprettholdes. Begge deler gjør at
folk spres utover større områder og at attraktiviteten i byrommene svekkes. Jernbanen blir en vegg
i landskapet, og som barriere kan den svekke tomteverdiene slik at det blir vanskeligere å sikre
eiendomsmarkedet forutsetningene for å bygge nye gode bystrukturer og forbindelser i området.
Med stor arealreserve både her og ellers i kommunen, vil tomtene ved en stasjon i øst også være i
konkurranse mot alle de andre tomtene som er under planlegging i Hamar. Svekket attraktivitet for
tomtene rundt stasjonen svekker sannsynlighetene for rask utvikling.
I de senere årene er det gjennomført flere studier av attraktivitet og verdisetting i byområder. I
studiene av Stockholm 3 og København 4 ble bærekraftige reiser, nærhet til urbane virksomheter og
kulturliv trukket fram som sentrale kvaliteter. Kvadratmeterprisen viste seg å variere mellom ulike
byområder og studiene identifiserte hvilke faktorer i bymiljøet som påvirket prisene i vesentlig grad.
I Stockholmsstudien viste det seg at de kvalitetene ved byene som boligkjøpere eller foretak
verdsatte høyest var nærhet til sentrum og tilgang til kollektivtrafikk og urbane virksomheter. I
tillegg ble nærhet til vann og herlighetsverdier som grønnstruktur og mosjonsmuligheter trukket
frem som attraktivt både for boligkjøpere og for lokalisering av arbeidsplasser (Grønn mobilitet
2016, FutureBuilt).
Alternativ Vest påvirker positivt og gir mest merverdi til sentrum og byutviklingsområdene ved
strandsonen. I tillegg gir herlighetsverdiene Gehl omtaler i sin rapport - kvadraturen,
byarkitekturen, byrommene og bylivet sammen med Mjøsa og friområdene langs vannet - en
merverdi til de sentrale utviklingsområdene og knutepunktet. For å lykkes med positiv påvirkning
mellom byen og stasjonen, må det legges forutsetninger som Hamar må være moden for å
håndtere gjennom langt og nitid arbeid med sentrum, og nå med utarbeiding av ny sentrumsplan.
Forutsetningene er et samarbeid mellom grunneiere, kommune og Bane NOR for å sikre at de nye
forbindelsene mellom Mjøsa og byen er arkitektonisk og landskapsmessig godt utformet. Alternativ
Vest vil, under forutsetning av god utforming og samarbeid, være det tiltaket som klarer koble
Hamars herlighetsverdier best sammen. Med stasjon i vest gis byen en tydelig utviklingsretning

3

Värdering av stadskvaliteter. Spacescape+Evidens, 2011-2012

4

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Spacescape+Naturstyrelsen, 2013
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mot Mjøsa – og jernbanen kan fortsette å være navet i en attraktiv og bærekraftig utvikling av
byen.
Konklusjon
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging skal legges til grunn
for planlegging i alle kommuner. Utbyggingsmønster og transportsystem bør planlegges slik at det
fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for
klima- og miljøvennlige reiser. Sentral stasjonslokalisering gir grunnlag for en forutsigbar areal- og
knutepunktutvikling rundt stasjonen, som både bygger opp under satsingen på InterCity og gir høy
måloppnåelse på nullvekstmål, og bidra til Hamars mål om å lede an i det grønne skiftet.
Utredningene for byutvikling og mobilitet har sammenfallende konklusjoner om de alternative
stasjonsplasseringene. Ringvirkninger som er positive for byutvikling er også positive for mobilitet.
Dette er fordi det er en direkte sammenheng mellom arealbruk og bevegelsene i byen. Arealbruk
påvirker transportbehovet og transporten påvirker igjen byens liv, attraktivitet og dermed utvikling.
For begge temaer gis denne rangeringen:
1: Alternativ Vest
2: Nullalternativet
3: Alternativ Øst
Det er stor innpendling til Hamar, og dermed har stasjonslokaliseringen betydning også i et
regionalt perspektiv. I alternativ Vest er stasjonen lokalisert nær arbeidsplasser og næringsliv.
Alternativ Vest knytter både Mjøsbyregionen og hovedstadsregionen sammen til i et felles bolig- og
arbeidsmarked. Stasjonsplasseringen gir også en større del av Hamars befolkning tilgang til
stasjonen uten bruk av bil, noe som er vesentlig sett opp mot nullvekstmålet. Alternativ Vest
videreutvikler dagens knutepunkt, forsterker kvalitetene og gir mulighet for å forbedre trafikale
funksjoner. Tiltaket har potensial for å gi vesentlige positive ringvirkninger og muligheter for
klimavennlig byutvikling og for miljøvennlig transport. Sannsynlige ringvirkninger kan være positive
for eksisterende by, knutepunktutvikling og fremtidig byutvikling. Disse ringvirkningene kan
forsterkes ytterligere ved å legge til forbedrende tiltak.
I et regionalt perspektiv vil lokalisering av stasjonen som i alternativ Øst, utenfor sentrum, svekke
koblingene mellom Mjøsbyene og gjøre det mindre attraktivt å pendle inn til Hamar. En stasjon i
øst vil vanskelig kunne fungere som et godt fullverdig knutepunkt fordi det er usentralt plassert i
forhold til målpunktene de reisende bruker. Spesielt sårbart er dette for arbeidsreisende til Hamar
og de gående som er om lag 40% av brukerne, eller 1600 personer hver dag.
I et scenario med høyt aktivitetsnivå og vekst vil en stasjon i øst, ifølge Asplan Viaks
scenariostudie, likevel ikke gi et sted for en sammensatt og bymessig knutepunktutvikling med
byliv, bolig og næring med et aktivt bygulv. Funn i denne utredningen peker mot, og konkluderer
med det samme. Den sikreste faktoren en by kan arbeide med selv for vekst er attraktivitet,
regional tilknytning for sentrale funksjoner og byliv. Dette er det krevende for Hamar å oppnå med
et alternativ Øst. Alternativ Øst kan forbedres ved kombinasjon av varianter og forbedrende eller
forsterkende tiltak. Dette vil likevel ikke kunne endre rangeringen av alternativene.
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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Etter et omfattende planarbeid og planprosess i 2015 og 2016, ble det fremmet en
kommunedelplan med konsekvensutredning for fire alternativer (to i vest, ett i midt og ett i øst) med
tilhørende varianter. I tillegg ble to korridorer i Stange og én korridor i Ringsaker utredet.
Jernbaneverkets anbefalte trasé i Hamar var alternativet K1 i korridor vest (nedsenket kulvert i
Hamarbukta). Planen ble vedtatt i Stange og Ringsaker kommuner. I Hamar vedtok
kommunestyret alternativ Øst, men saken ble oversendt departementet som følge av flere
innsigelser, fra Jernbaneverket og Fylkesmannen til alternativet i øst og Riksantikvaren til
alternativet i vest.
Etter mekling hos Fylkesmannen uten resultat, ble planen oversendt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for stadfesting. Departementet ønsket ytterligere utredninger før de
kunne gi en endelig avklaring og sendte en bestilling på ny planprosess for strekningen gjennom
Hamar.
Som følge av de uavklarte innsigelsene til kommunedelplanen for Sørli-Brumunddal kom
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i brev datert 01.09.2017, frem til at det skulle
kreves ytterligere utredninger av både alternativ K3 Øst og K1 Vest, før det kan treffes et endelig
planvedtak.
Brev fra KMD 5 og fra Samferdselsdepartementet (SD) 6 ligger til grunn som bestilling av nytt
planarbeid for dobbeltspor gjennom Hamar. I tillegg er planarbeidet nærmere presisert i brev fra
Jernbanedirektoratet datert 19.12.2017. 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 planarbeidet

1.2

Styrende dokumenter for utredningen

Brev fra KMD datert 1. september 2017 gir føringer for det reviderte planarbeidet for Åkersvika –
Brumunddal. I brevet er det presisert:
«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.»
Planprogrammet følger opp bestillingen og redegjør for utredningsbehov knyttet til
kommunedelplanen for Åkersvika – Brumunddal. Planprogrammet angir også mål både for
Intercity-prosjektet, samfunnsmål, effektmål og lokale mål. I utredningene vurderes det opp mot
disse målene og ambisjonene.

5
6

Brev fra Samferdselsdepartementet datert 03.08.2017 og 14.09.2017
Brev fra Samferdselsdepartementet datert 03.08.2017 og 14.09.2017
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Metode

Utredning av andre samfunnsmessige virkninger omhandler ringvirkninger av at det er etablert ny
jernbane gjennom Hamar, og hvordan tiltaket kan ha både regional og lokal betydning. I det
regionale perspektivet er det mulighetene for et tettere felles bolig- og arbeidsmarked innenfor
området med intercity-tilbud på Østlandet og hensynet til de øvrige Mjøsbyene som er av
interesse, mens det lokale perspektivet handler om stasjonens bidrag til realisering av mulighetene
for Hamar sentrum, og forhold til omgivelser og tettbebyggelsen rundt.
Gjennom tegning og tekst undersøkes stasjonslokalisering og stasjonsprosjekt, og mulighetene for
synergi og mangfold. Prosjektet sees i forhold til byens form, byens liv, tettheten av funksjoner,
mobilitet, og kvalitet på nettverket av eksisterende og nye gater og byrom. Analysene har
hovedvekt på den funksjonelle og dels kommersielle delen av bylivet, og omhandler hvordan
utvekslingspunkt og mobilitet påvirkes av tiltaket. Den ikke-kommersielle delen av bylivet, landskap
og sikt, analyseres under Ikke-prissatte konsekvenser.
Andre samfunnsmessige virkninger omfatter i hovedsak ringvirkninger og muligheter for utvikling
for de to alternative stasjonsplasseringene. Mange av virkningene er avhengig av andre aktørers
innsats. Det er derfor naturlig nok stor usikkerhet knyttet til vurderingene. Det er imidlertid lagt vekt
på å analysere i hvilken grad de to stasjonsalternativene har potensial til å oppnå positive
ringvirkninger knyttet til arealbruk og byutvikling.
Utgangspunktet for utredningen er situasjonen i 2034, med ferdig bygget jernbane. Utredningen er
utført på kommunedelplannivå i henhold til Planprogrammet fastsatt av Hamar kommunestyre
27.2.19, og bestilling fra KMD datert 1.9.17, som inneholder føringer for det reviderte planarbeidet
for Åkersvika-Brumunddal, med direkte innspill til mer fokus på byutvikling.

1.4

Andre samfunnsmessige virkninger – en del av beslutningsgrunnlaget

Figur 5 Sammenstilling av beslutningsgrunnlaget

Som figuren viser er utredning av Andre samfunnsmessige virkninger en del av et samlet
beslutningsgrunnlag for sammenstilling og anbefaling. Andre samfunnsmessige virkninger redegjør
for muligheter og ringvirkninger at tiltaket. Det sees på den gjensidige sammenhengen mellom
samferdselstiltaket og framtidig byutvikling og andre lokale og regionale virkninger.
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MOBILITET OG TILGJENGELIGHET

2.1

Rammer for utredning av mobilitet og tilgjengelighet

25.11.2019

Definisjon av tema
Mobilitet handler om transport av mennesker, og mer konkret i denne utredningen om hvordan
mennesker reiser i Hamar. Tilgjengelighet handler om eventuell motstand i tid, kostnad eller andre
ulemper eller begrensninger for den reisende. Køer reduserer tilgjengelighet, større avstand gir
dårligere tilgjengelighet, og høyere kostnad for eksempel i form av parkeringsavgifter eller en dyr
bussbillett gir også dårligere tilgjengelighet. Temaet tar for seg kvantitative vurderinger rundt
mobilitet og tilgjengelighet, mens kvalitative vurderinger gjøres i utredning om byutvikling.

Utredningskrav fra planprogram
Følgende krav til utredningen er hentet fra planprogrammet, fastsatt av Hamar kommune februar
2019):
I konsekvensutredningen skal det redegjøres for:
•

Kartlegging av dagens trafikkmønster og reiser til og fra stasjonen. – Kapittel 2.2
Passasjerregistreringer

•

Konsekvenser for trafikkavvikling og vegsystem, med utgangspunkt i en helhetlig vurdering
av vegtrafikksystemet for begge stasjonsalternativer, både konsekvenser for øvrig vegnett
og atkomst til stasjonen – Kapittel 2.3 Trafikkavvikling og vegsystem

•

Muligheter og begrensninger for parkering ved de to stasjonslokaliseringene, herunder en
analyse av samlet parkeringskapasitet og - tilgjengelighet. – Kapittel 2.4 Parkering

•

Muligheter og begrensninger for kollektivtrafikk/ - transport. Mulig struktur for busslinjer ved
evt. flytting av stasjon utredes. Mulighet for prioriterte kollektivtraseer. – Kapittel 2.5
Kollektivtrafikk

•

Muligheter og begrensninger for gang - og sykkelforbindelser fra Hamar by (inkludert deler
av Stange) til stasjonen – Kapittel 2.6 Gange og 2.7 Sykkel

•

Mulighet for «Sømløse» overganger mellom reisemidler i knutepunktet. Dette skal sees i
forhold til mulighetene for måloppnåelse for klimavennlig byutvikling og nullvekst i
biltrafikken. – Kapittel 2.5 Kollektivtrafikk og 2.8 Miljøvennlig transport og nullvekst i
personbiltrafikken

•

Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold til tilrettelegging for
miljøvennlig transport (kollektivtransport, gåing og sykling). – Kapittel 2.8 Miljøvennlig
transport og nullvekst i personbiltrafikken

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

17 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Kunnskapsgrunnlag
Tabell 1 Kunnskapsgrunnlag for utredning av mobilitet.

Kilde

Relevans

Trafikkregistreringer gjennomført av Rambøll
Sweco 2019. Vedlegg 1.

Gir kunnskap om hvordan passasjerer reiser til Hamar stasjon,
hvorfor de reiser og hvor langt de skal

Erfaringer med endrede stasjonsplasseringer,
notat. Rambøll 2019. Vedlegg 2.

Erfaringsnotat om konsekvenser ved flytting av stasjon fra andre
byer.

Mjøsbyen:
Areal og transportstrategi, 2019
Reisevaner i Mjøsbyen, 2018

Gir kunnskap om reisevaner i regionen. Definerer også mål og
ambisjoner for utviklingen av Hamar som del av Mjøsbyen.

Mobility Analytics, gjennomført av Telia 2019

Gir kunnskap om bevegelses- og aktivitetsmønsteret blant reisende
til og fra Hamar stasjon basert på anonym registrering av
mobiltelefoners bevegelse.

Fagrapport Ikke-prissatte konsekvenser
(November 2019)

Konsekvensutredning

Fagrapport Prissatte konsekvenser (November
2019)

Konsekvensutredning

Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger
2016

Utredning ved planarbeid 2016

Fagrapport Lokale og regionale virkninger

Utredning ved planarbeid 2016

Befaring på stedet

Utredningsområdet betraktes og bruk vurderes.

Fotografier tatt på befaring

Representerer betraktninger og vurderinger av utredningsområdet
gjort på befaring.

Planforslag presentert i modell og tegninger

Viser tiltakets funksjonelle utforming og kobling mot byen for øvrig.

Flyfoto (finn.no og googlemaps.com)

Kartbasen gir informasjon om arealbruk. (Informasjonen er mindre
abstrakt enn kart).

Befolkningsdata fra SSB
Virksomhetsstatistikk fra SSB

Offentlig statistikk for befolkningstetthet.
Offentlig statistikk for arbeidsplasser og ansatt-tetthet.

Parkeringsdata fra Hamar kommune
Parkeringspolitikk i Hamar kommune med
handlingsplan 2015 – 2018, Hamar kommune
2015

Kunnskap om offentlig tilgjengelige parkeringsplasser og belegg.
Kunnskap om Vikingskipets tilgjengelige parkering.

Nytt bybusstilbud 2020 og passasjertall fra
Hedmark Trafikk

Kunnskap om planlagt linjenett fra 2020 og data for bruk av hver
enkelt holdeplass.

Prinsipper for linjenettet. Veileder for bruk i
planleggingen av trafikktilbudet» Ruter 2011

Prinsipper for å få et godt nettverk av kollektivtrafikk som gir mest
mulig kollektivtrafikk og for pengene, samt gir flest passasjerer.

Reguleringsplan for Espern
Trafikkonsekvenser, Hamar kommune 2019

Kunnskap om trafikale konsekvenser ved endrede vegløsninger for
utbygging av Espern og strandsonen

Hamar 2074, Scenarioer for Byutvikling –
Asplan Viak, 2019

Vurdering av fremtidig utvikling
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Supplerende undersøkelser
Erfaring med endrede stasjonsplasseringer – vedlegg 2
Kunnskapen er innhentet fra studier av steder som har fått endret stasjonsplassering, og er
vesentlig kunnskap i de videre utredningene. Hensikten med studien er å se om det finnes litteratur
som beskriver positive eller negative trekk for byutvikling og tilgjengeligheten om en stasjon ligger
sentralt eller perifert plassert i forhold til byens sentrumsområde.
Det er gjennomført en litteraturstudie av nordisk litteratur. Studiene er gjort for byer og tettsteder
som kan være sammenlignbare med den situasjonen Hamar står ovenfor. Studiene ser på effekten
stasjonsplassering har på:
•
•
•
•
•
•

Sentrumsutvikling
Ny arealutnyttelse og endring av eiendomsverdier
Økt attraktivitet for reiser med jernbanen
Mulighet for ny bolig og næringsutvikling
Tilgjengelighet til stasjonen og reisemiddelvalg for lokale og regionale reiser
Hvilken betydning stasjonsplassering har for regionens trafikksystem

Effektene kan antas være ulike av at stasjonen bli lagt urbant (sentralt), semiurbant (halv-sentralt)
eller perifert (ikke-sentralt);
•

En urban stasjonsplassering defineres i litteraturen som en stasjon med gangavstand fra
byens sentrum på under 900 meter. Her finner vi dagens stasjon, samt alternativ Vest.

•

En semiurban stasjonsplassering defineres som en stasjon som ligger lengre fra sentrum,
men fremdeles innenfor byens bebyggelse med gangavstand til et bydelssentrum. Her
finner vi alternativ Øst, men bydelssentrum definert som CC Mart’n. Byens sentrum med
gågater og torg ligger utenfor gangavstand til alternativ Øst.

•

En perifer stasjonsplassering defineres som en stasjon som ligger i utkanten av byen med
gangavstand på 1 km eller mer fra by-, bydels- eller bygdesentrum.

Ett av målene for InterCity-satsingen er at det skal være flere som pendler til andre byer enn Oslo i
fremtiden, at InterCity-satsingen skal binde byene bedre sammen, og med det styrke den regionale
utviklingen og den regionale konkurransekraften. Dagens stasjoner i byene må derfor kunne
fungere godt både som avreisestasjoner (på boligsiden) og som adkomststasjoner (på
arbeidsplass-siden eller for andre målpunkt).
For innbyggere i en by vil mange parkeringsplasser ved stasjonen kunne gi god tilgjengelighet til
toget fra boligen dersom de har en eller flere biler. Høy parkeringstilgjengelighet kan fungere for en
perifer stasjonsplassering hvor alternativene til det å bruke bil til stasjonen er få, men er lite forenlig
med en urban lokalisering hvor det er kamp om arealene. For ansatte som pendler inn til Hamar er
god tilgjengelighet mellom stasjon og arbeidsplassen viktig. En perifer eller semiurban
stasjonsplassering vil for disse gjøre det lite attraktivt å benytte toget til arbeidsplassen da
gangavstandene blir lange og det å bytte reisemiddel til buss oppleves som en ekstra barriere.
Til forskjell fra perifer stasjonsplassering, vil semi-urban stasjonsplassering kunne gi et godt
grunnlag for nye næringsetableringer, men har utfordringer knyttet til tilgjengelighet, servicetilbud
og følelsen av trygghet.
Lokalisering av jernbanestasjonen urbant i stedet for semiurban og perifert gir:
• Flere reiser med gange til/fra stasjonen i stedet for med bil
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•

Høyere grad av tilfredshet med stasjonen blant de reisende

•

Støtter opp under ønsket samfunnsutvikling i sentrum (bolig og næring)

•

Støtter opp under ønsket samfunnsutvikling om nullvekst i personbiltrafikken og
miljøvennlige reisevalg

•

Bedre tilgang til og enklere bruk av kollektivtrafikk til/fra målpunkt i regionen

•

Flere reisende med tog, flere reisende med lokal kollektivtrafikk

Mobility Analytics - Posisjonsdata fra mobiltelefoner
Telia innhentet på vegne av Bane NOR bevegelsesmønsteret fra 2G, 3G og 4G-enheter i
nærheten av Hamar mellom 7. mars og 28. mars 2019 mellom kl. 04:30 og 01:30 (alle dager).
Verktøyet som analyserer bevegelsesmønsteret kalles «Mobility Analytics». Verktøyet er basert på
signaleringsdata fra mobilabonnenter på forskjellige steder til forskjellige tidspunkter. De
mobiltelefonene som er inkludert i undersøkelsen har oppholdt seg på stasjonen på gitte tidspunkt.
Det vil si at en overveiende andel har reist med eller skal reise med tog. Dataene fra
mobilnettverket er automatisk og irreversibelt anonymisert og aggregert slik at ingen
enkeltpersoner kan identifiseres fra dataene. Verktøyet er GDPR kompatibelt.
Undersøkelsen er gjennomført for å undersøke passasjerers reisemål til og fra stasjonen. Vet man
reisemålet kombinert med hvor lang tid man har brukt til/fra stasjonen, kan man anta noe om
sannsynligheten for at man har gått. Det er noe vanskeligere å skille de som har kjørt, blitt kjørt
eller tatt buss. Det interessante er å se om det er sammenfall eller ikke, mellom
passasjerregistreringene og registrering basert på mobiltelefoner.
Figuren under viser hvor reisende med tog til Hamar første del av dagen, har sin destinasjon. Det
vil si hvor de jobber, studerer eller er på besøk (konferanse, kontor, helse, fritid)

Figur 6 Områder hvor pendlere med jernbane til Hamar jobber.
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Figuren viser at de fleste pendlere til Hamar jobber i sentrumsområdene langs Vangsvegen og
gågata. I tillegg viser undersøkelsen at en del ansatte jobber øst for Ridabu (korresponderer med
Ridabu skole og Finsalsenteret), Åkershagan i Stange og i nordvest der Hamar katedralskole og
Ajer ungdomsskole ligger.
Verktøyet viser også i hvilken avstand togreisende beveger seg fra jernbanestasjonen.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

< 800 meter
800m - 3 km
3 - 5 km
> 5km

Figur 7 Togreisende sin aktivitet vist i avstand fra Hamar stasjon.

Dataene inkluderer togreisende som bytter tog på Hamar stasjon. Dataene viser at halvparten av
togreisende har bolig/arbeid under 800 meter fra jernbanestasjonen. 33 % har bolig/arbeid i en
avstand mellom 800 meter og 3 km, 15 % mer enn 3 km unna stasjonen.
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Passasjerregistreringer
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Kartlegging av dagens trafikkmønster og reiser til og fra stasjonen.»
For å få et bilde på bruken av dagens stasjon er det gjort registrering av passasjerenes reiser til
stasjonen og med toget. Passasjerregistreringen dokumenterer dagens reisemønster til og fra
stasjonen.
Betydning
Jernbanestasjonen generer i snitt ca. 4000 reiser hver dag i Hamar. Denne trafikken til og fra
stasjonen påvirker Hamar som by og tettsted.
Utredningsmetode
Alle påstigende passasjerer er registrert gjennom et helt driftsdøgn. Registreringene er gjort på to
ulike dager. Passasjerene har fått utdelt spørreskjema eller har blitt intervjuet med spørsmål om
hvordan de reiste til stasjonen, hensikten med reisen og hvor de går av toget.

Gjennomføring
Rapporten i sin helhet følger som vedlegg 1 til denne utredningen.
Det er gjennomført to undersøkelser blant påstigende passasjerer ved Hamar stasjon, den 3. april
og 22. mai 2019. Det er to onsdager i uker uten ferie, helligdager eller spesielle arrangementer i
Hamar.
Det er en grunnleggende antakelse at man stort sett reiser på samme måte til stasjonen som fra
stasjonen. En person som går fra toget til arbeidsplass om morgenen går sannsynligvis motsatt
veg om ettermiddagen. Likedan vil en som kjører bil og parkerer ved stasjonen om morgenen kjøre
hjem om ettermiddagen. Noen vil bli kjørt til stasjonen om morgenen, men gå hjem om
ettermiddagen – eller omvendt, eller ta drosje den ene vegen. Disse usikre gruppene er relativt
små og vil i stor grad nulle hverandre ut. Derfor er registrering av reisemåte den ene retningen, her
til stasjonen, også representativ for reisemåte i motsatt retning.
Antall respondenter var 1410 på dag 1 og 1857 på dag 2. Tatt i betraktning at det en normal
hverdag er mellom 1600 og 2200 påstigende passasjerer på Hamar stasjon, er svarprosenten
meget høy.
Spørsmålene som ble stilt var:
•

Hvordan reiste du til stasjonen?

•

Hva er hensikten med reisen?

•

Hvor går du av toget?
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Resultater
Reisemiddelfordelingen de to dagene viser i stor grad sammenfallende resultater. Gjennomsnittet
for april og mai viser at 9% av de påstigende reiser til stasjonen med buss, tilsvarende 125
passasjerer. Skysstasjonen i Hamar ligger i kort gangavstand til dagens jernbanestasjon. I
gjennomsnitt går 42% til stasjonen og 43% benytter bil, hvor av 22% er bilførere og resten er
passasjerer i privatbil (K&R) eller drosje. De resterende 15% av respondentene kommer med buss
eller sykkel.

Buss
9%

Fører, bil
22 %
Passasjer, bil
18 %

Gikk
42 %

Drosje 3 %
Sykkel, alle 6 %
Figur 8 Reisemiddelfordeling til Hamar stasjon. Gjennomsnitt for april og mai

Arbeidsreiser (pendling) dominerer som reisehensikt med 42% fulgt av andre reiser
(fritid/besøk/handel/helse) med 30%, jobbreiser (tjenestereiser) med 21% og resten til studie og
skole med 7%.
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Figur 9 Reisehensikt, gjennomsnitt av registreringene i april og mai.
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Mot sør skal nesten halvparten av de reisende fra Hamar til Oslo S, etterfulgt av Oslo lufthavn
Gardemoen (knapt 1/4) og drøyt 10 % som skal til stasjoner vest for Oslo.
Mot nord skal knapt 60% av de reisende fra Hamar gå av på Lillehammer. På Rørosbanen skal
knapt 60% reise lenger enn til Rena.
Grafen under viser at om morgenen klokka 05 – 08 kommer mange med bil (316) til stasjonen
enten som fører eller passasjer/drosje. 253 går, sykler eller tar buss.
I ettermiddagsrushet er bildet annerledes. 107 kommer med bil, hvorav 74 som passasjer/drosje.
299 bruker ikke bil, de går (259), sykler (11) eller tar buss (31).
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Figur 10 Reisemiddelfordeling fordelt over døgnet. Gjennomsnitt av registreringene i april og mai.

I Hamar sentrum ligger det mange arbeidsplasser. Det gjenspeiles i et tydelig sammenfall mellom
arbeidsreiser og høy gangandel i tiden rundt kl. 16. Arbeidsplasser nær stasjonen gjør at mange
kan benytte toget til jobb i Hamar. Det gjennomsnittlige antallet arbeidsreiser er også høyt på
morgenen, men da er førere av bil den største andelen reisende. Dette viser at mange som
arbeider utenfor Hamar kjører bil til stasjonen på morgenen.
Reiser i forbindelse med studie har en topp på ettermiddagen rundt kl. 16. Dette indikerer at det er
mange studenter som studerer på Hamar, og tar toget hjem på ettermiddagen.
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Oppsummering
Resultatene fra registreringene er viktig kunnskap i utredningene av tilgjengelighet for alle de ulike
transportformene.
Dagens reisemiddelfordeling er et resultat av tilgjengeligheten til stasjonen med ulike
transportformer. Et av hovedfunnene fra registreringene er den høye gangandelen på
ettermiddagen. Dette er i stor grad arbeidsreisende som pendler inn til Hamar, og disse har
normalt færre alternative transportmidler for reisen til og fra togstasjonen. Videre viser
registreringene en høy andel passasjerer i bil som tilsier behov for stor kapasitet på kiss&ride.
Tilrettelegging for reisende som bruker gange, kiss&ride, drosje, buss og sykkel, som til sammen
utgjør nesten 80% av alle reisende er viktig. Resultatene viser at under 1/4 kjører egen bil. Det
betyr at ved planlegging av ny stasjon bør fokus legges på de 3/4 - delene av passasjerene som
ikke kjører egen bil. Altså de som går, sykler, tar buss og blir kjørt til/fra stasjonen (K&R og drosje).
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Trafikkavvikling og vegsystem
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Konsekvenser for trafikkavvikling og vegsystem, med utgangspunkt i en helhetlig vurdering av
veitrafikksystemet for begge stasjonsalternativer, både konsekvenser for øvrig vegnett og
atkomst til stasjonen.»
Utredningen skal se på hvordan trafikk til og fra stasjonen påvirker fremkommelighet og
trafikkavvikling i vegnettet i Hamar, og om vegnettet påvirkes ulikt av de to alternative
stasjonsplasseringene. Det ses også på hvordan trafikken avvikles rundt hver av de to
stasjonsplasseringene. I tillegg drøftes andre faktorer, utenom stasjonsplasseringen, som har
betydning for trafikkavviklingen i Hamar.
Betydning
Endringer i trafikkavvikling og vegsystem har konsekvenser for framkommeligheten, og
attraktiviteten til videre investeringer i nye områder.

Utredningsmetode
Trafikk i vegnettet er beregnet ved bruk av regional transportmodell. Kapasiteten i vegnettet er
vurdert mot Statens vegvesens vurdering av kapasitet på 2- og 4-feltsveger. Effekten av endringer
i vegnettet som følge av andre prosjekter er vurdert i andre prosesser, og oppsummert her.

Tidligere analyser
Det ble i «Fagnotat transport» fra planforslaget for IC Dovre gjennom Hamar i 2016 gjennomført
simuleringer av alternative stasjonsplasseringer i forhold til Referansealternativ 2022.
Referansealternativet 2022 så på en situasjon med 6 % befolkningsvekst og med et folketall på
31 375. I fagnotatet har man ikke lagt nullvekstmålet i persontransporten til grunn, men har 10 %
trafikkvekst fram til 2022. I beregningene er det heller ikke lagt inn bompenger, selv om bompenger
forventes å kunne redusere trafikkbelastningen en god del. Vi mener Referansealternativ 2034 kan
basere seg på funnene i simuleringene av Referansealternativet 2022 ved at det er sannsynlig at
trafikksituasjonen i 2034 med nullvekstmålet til grunn vil være sammenlignbart med
Referansealternativet 2022.

Beregninger og simuleringer
Simuleringene gjennomført i 2016 viser at det på vegnettet er meget begrensede endringer i
trafikkbelastningen fra 2014 til Referansealternativ 2022. Simuleringen er gjennomført uten at det
er bompengeinnkreving eller er innført andre restriktive tiltak på biltrafikk.
Frem mot 2022 skjer det en trafikal utvikling, som bl.a. er påvirket av befolkningsutviklingen og
utviklingen av infrastrukturen. Biltrafikken vokser ca. 10 % i de tre kommunene fra 2014 til 2022.
Antall togpassasjerer øker med ca. 35 % - 50 % i samme periode. Selv om antall togpassasjerer
øker kraftig så er ikke det tilstrekkelig til å hindre at det fremdeles er vekst i biltrafikken.
Fra 2014 til 2022 øker biltrafikken på E6 som følge av befolkningsveksten og utbygging til firefelts
veg på strekningen Kolomoen-Moelv. Veksten skyldes både den generelle utviklingen og at noe av
trafikken fra sidevegene flyttes over på E6. Mellom Hamar og Stange er det i dag en
trafikkbelastning på 12 000 – 15 000 kjøretøy per døgn ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB). Frem
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til 2022 vil trafikkbelastningen øke med 4 000 – 5 000 kjt/døgn. Her avlastes parallellvegen fv. 222
(Stangevegen) med opptil ca. 1 000 kjt/døgn.
Simuleringen viser at reisemiddelfordelingen ved utbygging av alternativene kun har små
forskjeller fra referansealternativet når det kommer til antall togreisende, men modellen har
usikkerheter og begrensninger for lokaltransport innad i by. I tillegg kan framtidig utvikling knyttet til
for eksempel parkeringspolitikk, kostnader på vegtransport, framtidig utvikling av bybussystemet
på Hamar påvirke dette over tid. Vi har imidlertid ikke indikasjoner på systematisk usikkerhet som
påvirker den ene stasjonsplasseringen mer enn den andre.

Kapasitet på vegnettet
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittlig trafikkmengde over et døgn i løpet av et helt år på et gitt
snitt på en veg. ÅDT-tall gir ikke uten videre informasjon om trafikkmengden er høy eller lav i
forhold til gjeldende vegtype. Det er derfor ønskelig med en grov framstilling av ÅDT på ulike
vegstrekninger i forhold til sannsynlig kapasitet og trafikkavvikling på de ulike delene av vegnettet.
I dette avsnittet belyses strekningskapasiteten på veglenkene i transportmodellen.
Strekningskapasitet er metodemessig helt adskilt fra kapasitet i kryss. Krysskapasitet kan belyses
ved hjelp av f.eks. SIDRA eller AIMSUN-simuleringer. Dette inngår ikke i metodikken som omtales
i denne utredningen.
Tabellen under viser avviklingskvaliteten generelt for to- og firefeltsveger.
Inndeling

Servicenivå

God avvikling

Ustabil avvikling

Vegsystemet er overbelastet

V/C

Trafikkmengde

Trafikkmengde

2 felt

4 felt

< 0,8

< 15 000

< 45 000

0,8 - 1

15 000 - 28 000

45 000 – 70 000

>=1

>= 28 000

>= 70 000

Figur 11 Generell avviklingskvalitet for to- og firfeltsveger

Tabellen illustrerer servicenivået (Volum/Kapasitet) på et generelt plan, da ulike veger har ulik
kapasitet og servicenivå. Dette kan illustrere hvor det i framtiden sannsynligvis vil oppstå
kapasitetsutfordringer og problemer. En tofelts veg i byområde begynner å få avviklingsproblemer
fra ca. 15 000 – 28 000 kjøretøy/døgn, over 28 000 kjøretøy/døgn er vegen overbelastet. En
firfeltsveg begynner å få avviklingsproblemer fra ca. 45 000 – 70 000 kjøretøy/døgn over 70 000
kjøretøy per døgn er vegsystemet overbelastet.
Med utgangspunkt i ovenstående og resultatene fra transmodelleringen er trafikkavviklingen
beregnet for hele vegnettet i kommunen, uten bompenger.
Beregningene viser at kapasiteten på vegnettet er tilstrekkelig og avviklingen god, også i
rushtidene.
De steder hvor det oppleves kø på vegnettet vil det derfor antakelig skyldes kapasiteten i kryssene.
Dette er ikke mulig å belyse med RTM-modellberegningene, men i stedet må det etableres en
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AIMSUN-modell eller liknende i neste utredningsfase av prosjektet. Vi anser dette derimot ikke
avgjørende for rangeringen mellom alternativene da simuleringen fra 2016 har vist at alternativene
i liten grad påvirker trafikksituasjonen i Hamar.

Trafikksituasjon i nullalternativet
Espern bro er en forutsetning for utbygging av strandsonen slik det er vedtatt i
områdereguleringsplan. Stenging av Brugata er en mulig konsekvens av ny Espern bro fordi brua
må ligge høyt nok til å komme over banen/kontaktledninger stenges Brugata. Hamar kommune har
gjennomført en trafikkanalyse for stengning av Brugata for motorkjøretøy.
Trafikkanalysen datert 7.2.2019, revidert 20.2.2019, beskriver trafikale konsekvenser av å
skrinlegge Ringgatas forlengelse og av å stenge krysset Brugata x Stangevegen. Det tas
utgangspunkt i 2030-situasjon med trafikkvekst og fullt utbygget strandsone.
Notatet oppsummeres med:
«Stangevegen og Brugata får den største trafikkøkningen uten Ringgatas forlengelse når 100 % av
strandsonen er utbygd sammenliknet med 50 % utbygging. De øvrige vegene påvirkes mindre.
Brugata får over dobbelt så mye trafikk som i 2013, hvis Ringgatas forlengelse ikke bygges.
Hvis krysset med Brugata stenges, vil trafikken i Stangevegen øke. Vangsvegen og Stangevegen
får omtrent samme trafikkmengde. Åkersvikvegen får en økning i ÅDT på ca. 1600.»
Stangevegen øst for Brugata får en økning i ÅDT på 600 (ÅDT 15 400). Stangevegen vest for
Brugata får en økning ÅDT økning på 1800 (ÅDT 15 000). Vangsvegen mellom Brugata og
Åkersvikvegen får en reduksjon i ÅDT på 500 (ÅDT 15 000). Vangsvegen mellom Brugata og
Ringgata får en reduksjon i ÅDT på 1 800 (ÅDT 14 700).
Bompengefritak på sidevegene til E6 vil overføre et betydelig antall kjøretøy fra E6 til sidevegene.
Dette vil overføre trafikk fra Rv 25 Vangsvegen til Fv. 222 Stangevegen. Fv. 222 har begrenset
kapasitet og det er sannsynlig at det i perioder vil oppstå ustabil avvikling som følge av trafikk
generert i de nye byutviklingsprosjektene langs strandsonen/Espern samt «E6-trafikken» på
Stangevegen.
Nedbetalingsperioden for E6 er satt til 15 år og er således tenkt avviklet innen referanseår 2034.
Når bompengene fjernes fra E6 vil «E6-trafikken» på Fv. 222 Stangevegen overføres til Rv 25
Vangsvegen og Fv. 222 Stangevegen vil få bedre avvikling. ÅDT vil da være ca. 15 000 på både
Rv 25 Vangsvegen og Fv. 222 Stangevegen, med ÅDT 3100 i Åkersvikvegen.

Fremtidig trafikksituasjon rundt stasjonsalternativene
Selve jernbanestasjonen genererer i dag ca. 1 200 - 1 700 bilturer i døgnet. Det er satt sammen av
ca. 300-450 turer til og tilsvarende fra stasjonen per døgn, av de som kjører egen bil og parkerer
på en av de 200 tilgjengelige parkeringsplassene på stasjonsparkeringen eller parkerer på andre
parkeringsplasser nær stasjonen. Videre genererer de som er passasjer i bil eller kjøres i taxi 600
– 800 bilturer per døgn. En som både kjøres til stasjonen og hentes gir 4 bilturer i vegnettet. Hvis
turen for sjåføren er en del av en annen lengre tur forbi stasjonen, regnes den som 1 tur ved
levering og 1 tur ved henting. Noen av de som kjøres til stasjonen er flere i bilen, for eksempel 2
reisende på 1 biltur, og noen er passasjer med de som parkerer på langtidsparkering. De
genererer null bilturer. En drosjetur gir 1 biltur fordi en annen (for eksempel passasjer) reiser med
samme drosje motsatt vei. Derfor er dette ca. anslag på biltrafikk generert av togpassasjerer. Alt i
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alt regner vi at passasjerer som kjøres til stasjonen i gjennomsnitt representerer 1 biltur til og 1
biltur fra stasjonen.
I 2034 skal antall langtidsparkeringsplasser ikke økes ut over 200, dvs. at den delen av biltrafikken
ikke vil øke. Om annen langtidsparkering for reisende med tog øker avhenger av om det er
tilgjengelig kommersielle plasser og ikke minst prisen på disse. Antall reisende som blir kjørt til
eller fra stasjonen må forventes å øke i takt med passasjerutviklingen. Men selv med en
eksempelvis 50 % passasjerøkning, vil antall bilturer ikke øke med mer enn 3-400 (50 % økning for
de som kjøres eller tar drosje i dag) og i sum utgjøre en meget liten andel av det totale trafikkbildet
i Hamar. Elektriske autonome biler kan forrykke dette bildet. Det vil i så fall ikke påvirke lokal
forurensning, men kan påvirke køsituasjon og avvikling i vegnettet.
Alternativ Vest
Generelt er det veldig små endringer i trafikkbelastningen på vegnettet når man sammenligner
Nullalternativet med alternativ Vest. Trafikkmodellberegningene viser at endringene ligger i
intervallet -100 til +30 for vegnettet i kommunen. Dette vil i praksis ikke medføre en reell merkbar
endring. På veglenkene rundt stasjonen skjer det en nesten ubetydelig endring i
trafikkbelastningen i intervallet -50 til 0 sammenlignet med referansen i 2022. Dette skyldes i
hovedsak endret parkeringsdekning i området rundt stasjonen. Det skjer en beskjeden utvikling i
antall gående og syklende rundt stasjonen som følge av en liten økning i antall passasjerer.
Eventuelle planer for endret trafikkregulering i sentrum har større betydning for trafikkavviklingen i
Hamar enn trafikken til og fra stasjonen. I disse planene må det legges vekt på å opprettholde
tilgjengelighet til stasjonen. I det som finnes av planer opprettholdes Grønnegata og Stangevegen
som trafikkårer og Strandgata også, eventuelt som kollektivgate. Alternativ Vest vurderes derfor
som noe mer robust enn dagens situasjon for mulige reguleringer og eventuelle stenging av andre
gater i sentrumskjernen. Dette fordi knutepunktet og stasjonens tyngdepunkt i alternativ Vest
forskyves noe mot øst, til krysset Strandgata – Grønnegata med antatt god tilgjengelighet fra
mange retninger.
Alternativ Øst
Generelt er det veldig små endringer i trafikkbelastningen på vegnettet når man sammenligner
Nullalternativet med alternativ Øst. Trafikkmodellberegningene viser at endringene ligger i
intervallet -50 til +50 for vegnettet i kommunene. Dette vil i praksis ikke medføre en reell merkbar
endring. På veglenkene rundt stasjonen skjer det en nesten ubetydelig endring i
trafikkbelastningen, i intervallet -50 til +50 sammenlignet med referansen i 2022. Dette skyldes i
hovedsak bortfall av eksisterende virksomheter og aktivitet. Det skjer en beskjeden utvikling i antall
gående og syklende rundt stasjonen, konsentrert mot Stangevegen.
Stenging av Brugata vil, uten andre endringer i gatenettet, gjøre Åkersvikvegen til en viktigere
forbindelse mellom Stangevegen og Vangsvegen. ÅDT er beregnet å øke med 1 600 biler.
Åkersvikvegen må bygges ny i alternativ Øst og kan, selv med økt trafikkmengde, bygges med
samme utforming og standard som i dag. Det forventes likevel en mer bymessig utforming enn
dagens Åkersvikvegen, ved etablering av en gate gjennom det som på sikt ønskes utviklet til et
byområde tett på knutepunktet.
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Oppsummering
Trafikkavviklingen på Hamar er god og påvirkes i liten grad av stasjonsplasseringen. Endring i
trafikkvolum er i størrelsesorden +/- 100 kjøretøy. Det er tilstrekkelig kapasitet i vegnettet til å
håndtere dette.
UTREDNINGSTEMA

NULL

VEST

ØST

Kapasitet på vegnettet

God

God

God

Liten
endring

Liten
endring

Fremtidig trafikksituasjon rundt
stasjonsalternativene
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Parkering
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Muligheter og begrensninger for parkering ved de to stasjonslokaliseringene, herunder en
analyse av samlet parkeringskapasitet og - tilgjengelighet.»
Parkering ved jernbanestasjonen er primært et tilbud til de som ikke har en alternativ måte å reise
til jernbanestasjonen på. Er det tilrettelagt med mange parkeringsplasser i jernbanestasjonens
omland vil dette gi en høy andel som bruker bil til stasjonen, på bekostning av andelen som går,
sykler eller bruker kollektivtrafikk til stasjonen. Parkering plasskrevende og beslaglegger areal for
byutvikling tett på knutepunktet. Det er derfor ikke gitt at svært god parkeringstilgjengelighet
utelukkende er et gode for en jernbanestasjon.
Betydning
Parkeringskapasitet for pendlere med toget gir muligheten til å benytte bil til stasjonen.

Utredningsmetode
Hamar kommune har en egen oversikt over parkeringsarealer i kommunen 7 hvor man også kan se
et interaktivt kart med parkeringsarealer og antall parkeringsplasser. Dette kartet er lagt til grunn
for utredningen, samt at det er gjort egne undersøkelser i områdene utenfor parkeringssonen for å
vise tilgjengelige gateparkeringsplasser i Østbyen og rundt Vikingskipet.
Effekten av prising av parkering er vurdert.

Parkeringskapasitet og -tilgjengelighet
Ifølge «Parkeringspolitikk i Hamar kommune» med handlingsplan 2015 – 2018 (Hamar kommune,
2015) er de viktigste målene for parkeringspolitikken at den vil:
•

Bidra til et levende sentrum

•

Virke dempende på bilbruk

•

Redusere samlet areal som brukes til parkering i sentrum

•

Parkering skal i større grad skje i parkeringshus

•

Det skal etableres anlegg for langtidsparkering langs innfartsvegene

•

Kommunen skal ha ordninger som bidrar til flere felles parkeringsanlegg

Politikken angir også krav til parkering i reguleringsplaner.
Kommunen har en egen avgiftssone i sentrum, og dagens jernbanestasjon er plassert helt i
ytterkant av avgiftssonen. Innenfor avgiftssonen er det omtrent 5 400 offentlig tilgjengelig
parkeringsplasser. Av disse er ca. 2 900 kommunalt administrert. Innfartsparkeringsplassene ved
Hamar stasjon ligger utenfor avgiftssonen, men har avgift i henhold til Bane NOR sin
parkeringsstrategi. På innfartsparkeringen øst for stasjonen er det plass til 231 biler. De øvrige
parkeringsplassene er på private anlegg som i stor grad er avsatt til ansattparkering eller
7

https://www.hamar.kommune.no/category1616.html
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Figur 12 Parkeringssoner og parkeringsregulering på offentlig parkering i Hamar.

korttidsparkering. Det er mulig å leie langtidsparkering på enkelte parkeringsarealer, men det
eksisterer ingen oversikt over dette.
Hamar kommunen har ikke eksakte måleverktøy for belegg på parkeringsplassene de
administrerer, men det kan leses noe informasjon fra baksystemene for tidsperioden med
avgiftsbetaling. I tillegg er det gjennomført registreringer av parkeringsbelegg, også innenfor
tidsperioden 09-17. Informasjonen gir indikasjoner om bruk og tilgjengelighet for parkering.
Registreringene viser at selv om belegget er høyt, er det alltid er ledig parkering i Hamar sentrum:
•

Korttidsplasser (sone 3200) – 68 %

•

Gratisplasser (sone 3211) - 95 % (plassene benyttes trolig av forretningsdrivere, så vel av
besøkende til sentrum)

•

Langtidsplasser (sone 3202) – 70-80 %

•

Kommunale parkeringshus – 92 % (nær fullt på hverdager, noe lavere belegg i helger)

Gjennom observasjoner ser vi at togpendlere i stor grad benytter parkeringsplassene på
Åttemetersplanet i tillegg til stasjonsparkeringen.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

32 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Parkeringstilgjengelighet i nullalternativet
I nullalternativet inngår utbygging på Espern. Vikingskipet disponerer areal på Espern til parkering
ved store arrangementer, ca. 380 plasser, og dette bortfaller ved utbyggingen på Espern. I
nullalternativet består parkeringen på Åttemetersplanet, men kommunen har i overordnede planer
vedtatt å fase ut denne parkeringen.

Figur 13 Oversikt over allment tilgjengelige parkeringsplasser i Hamar 2019. (Hamar kommune/Rambøll, 2019)
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Parkeringstilgjengelighet i alternativ Vest
Følgende endringer påvirker parkeringstilgjengeligheten ved utbygging av alternativ Vest:
•
•

Stasjonsparkeringen beholdes i dagens plassering, men reduseres noe, til 200 plasser
Parkeringsplassene på Åttemetersplanet blir borte, ca. 450 plasser

Det blir totalt sett færre tilgjengelige parkeringsplasser nært stasjonen i alternativ Vest
sammenlignet med nullalternativet. Dette vil øke etterspørselen etter parkering i sentrum for øvrig,
og kan gi høyere belegg på parkeringsplassene i gatene rundt stasjonen. Det bør vurderes å
utvide parkeringssonen østover i Østbyen for å avbøte på ulempene økt parkering og dermed
trafikk her kan medføre. Å øke prisen på parkering vil også bidra til å regulere etterspørselen.
Redusert parkeringstilgjengelighet vil påvirke valg av reisemiddel til Hamar stasjon, og dette er
nærmere beskrevet i kapittel 2.8.

Figur 14 Oversikt over allment tilgjengelige parkeringsplasser i Hamar ved utbygging av alternativ Vest. (Hamar
kommune/Rambøll, 2019)
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Parkeringstilgjengelighet i alternativ Øst
Følgende endringer påvirker parkeringstilgjengeligheten ved utbygging av alternativ Øst:
•
•
•

Det etableres en stasjonsparkering på 200 plasser i nærheten av stasjonen.
Dagens stasjonsparkering fjernes.
Deler av parkeringen som Vikingskipet eier berøres, og denne parkeringen erstattes. Deler
av parkeringen som Vikingskipet disponerer vil være avhengig av hva området skal brukes
til etter at jernbanen er bygget. Dette er nærmere beskrevet på neste side.

Parkeringstilgjengeligheten rundt en stasjon i øst avhenger av reguleringen av Vikingskipets
parkering og arealutviklingen rundt knutepunktet for øvrig. Dagens øvrige virksomheter i området,
og deres parkering, vil på sikt bli erstattet av noe nytt. Hva dette erstattes av, og hvem eventuell
fremtidig parkering er tilgjengelig for er avhengig av fremtidig arealbruk, regulering og kommunens
planer/parkeringspolitikk osv. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.10.

Figur 15 Oversikt over allment tilgjengelige parkeringsplasser i Hamar ved utbygging av alternativ Øst. (Hamar
kommune/Rambøll, 2019).

Det kan ventes øvrige endringer i parkeringstilgjengelighet, og disse styres av kommunens egne
planer og vedtak. I alternativ Øst består parkeringen på Åttemetersplanet, men kommunen har i
overordnede planer vedtatt å fase ut denne parkeringen. Det kan ventes at også overflateparkering
på tomer som er avsatt til utbygging forsvinner eller erstattes av parkeringskjellere.
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Vikingskipets parkeringsplasser pr i dag (2019)
Deler av parkeringsplassen til Vikingskipet beslaglegges av ny jernbanetrasé, men
erstatningsareal for parkeringen er vist nord for Vikingskipet slik at de fortsatt alene disponerer
1400 plasser i tilknytning til sitt anlegg.
Ny jernbanetrasé beslaglegger eiendommer, virksomheter og deres parkeringsareal langs hele
Åkersvikvegen. Dette utgjør ca. 500 plasser som Vikingskipet har disponert hos omkringliggende
virksomheter, og som blir borte.
Vikingskipets 1400 parkeringsplasser benyttes i hovedsak til andre tider enn når hoveddelen av de
togreisende har behov for parkering. Kommunen kan velge å tillate sambruk av denne parkeringen
slik at togreisende kan benytte plassene gratis eller med avgift. Eventuelt kan Vikingskipets
parkering holdes avstengt utenom arrangementer.

Figur 16 Parkeringsområder i tilknytning til Vikingskipet per 2018. (Kilde: Hamar Olympiske Anlegg, 3.10.2018)
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Effekten av gratis / høyere kostnad på parkering
Det ble i utredning ved planarbeid i 2016 utført følsomhetsanalyser for hva gratis parkering vil ha å
si for antall reiser til stasjonen, og reisemiddelforeldingen.
Med et stort antall tilgjengelig parkeringsplasser og laveste parkeringskostnader (gratis) er antall
reiser med jernbanen stort sett uendret for alternativ Vest og Øst. I begge alternativer er det en
tendens til litt færre kollektivreiser til Hamar stasjon. Dette gjelder både for reiser med bybuss til
stasjonen, samt reiser med Rørosbanen med overgang til Dovrebanen som erstattes av bil med
overgang til Dovrebanen på Hamar stasjon.
Samme analyse viser at det er sannsynlig med en merkbar reduserende effekt på bilbruken
dersom parkeringstilgjengeligheten er lav og kostnadene høye. Dette gjelder for begge
stasjonsalternativ.
Dersom man ønsker å bedre parkeringsforholdene rundt stasjonene for å få flere til å kjøre til
stasjonen og ta toget videre, er det viktig at parkeringen innrettes til dette formål. Slik får ikke andre
enn de som reiser videre med toget fordel av bedre parkeringstilgjengelighet, og bruken av gange,
sykkel eller kollektivtrafikk til stasjonen kan opprettholdes.

Oppsummering
Trafikkregistreringene avdekket at ca. 22 % av de reisende fra stasjonen kom med egen bil til
stasjonen, noe som utgjør 300-450 biler.
Tabell 2 Antall parkeringsplasser innen 5, 10 og 15 minutters gangavstand til stasjonen.

Parkering
Dagens / Nullalternativet
Alternativ Vest
Alternativ Øst inkl. p Vikingskipet

5 minutter 10 minutter 15 minutter
1 050

2 250

4 000

600

1 750

3 500

1 100

2 050

2 550

Muligheter for parkering er stor ved alternativ Vest med over 1 000 parkeringsplasser innen
gangavstand på 5 minutter. Dette tallet kan øke ytterligere dersom det åpner seg mulighet for
sambruk av parkering i de nye utviklingsområdene i strandsonen og på Espern. Tettheten av
virksomheter rundt knutepunktet i vest gjør imidlertid at belegget på parkeringsplassene her er
høyt, noe som reduserer tilgjengeligheten.
Med stasjon i Øst er det 1 100 parkeringsplasser innen gangavstand på 5 minutter, og mulighet for
parkering er dermed stor. Ledig utviklingsareal langs ny Åkersvikvegen kan gi ytterligere mulighet
for parkering, inntil eiendommene bebygges. Uten regulering av parkering ved Vikingskipet og på
ledige utviklingsareal, vil alle disse parkeringsplassene ved alternativ Øst være tilgjengelig for de
togreisende, og gratis å benytte. Tilgjengeligheten til parkering nær stasjonen er derfor større i
alternativ Øst sammenlignet med alternativ Vest på grunn av lavere aktivitet ved knutepunktet i øst.
Den store tilgangen til gratis parkering ved alternativ Øst vil bidra til privatbil utgjør en stor andel av
reiser til stasjonen sammenlignet med andre reisemidler. For togreisende med tilgang til bil på
Hamar, vil alternativ Øst oppleves som en godt tilgjengelig stasjon.
Kommunen kan ønske å regulere parkering nær stasjonen. Dersom parkeringen ved Vikingskipet
reguleres slik at de reisende får lavere tilgjengelighet til parkering og/eller høyere pris på parkering,
vil færre kjøre bil til stasjonen, og i stedet bruke annen tilbringertransport til stasjonen eller velge
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bort tog. Vurderinger rundt bruk av annen tilbringertransport til stasjonen enn bil er nærmere omtalt
i de etterfølgende utredningene.

2.5

Kollektivtrafikk
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Muligheter og begrensninger for kollektivtrafikk/ - transport Mulig struktur for busslinjer ved evt.
flytting av stasjon utredes. Mulighet for prioriterte kollektivtraseer.»
og
“Muligheter for sømløse overganger mellom reisemidler i knutepunktet”
Et godt bybusstilbud som knytter stasjonen sammen med resten av byen kan gjøre det lettere å
sette igjen bilen hjemme og heller reise kollektivt.
Bybusstilbudet må fungere godt for byen som helhet, både for lokale reiser i byen og tettstedet, og
for reiser som tilbringer til togstasjonen. Dersom tiltak i byen, som f. eks ny plassering av
jernbanestasjonen gjør at kollektivtrafikken får lengre kjøreveg, kan kollektivtilbudet fort bli lite
attraktivt for byens innbyggere.
Mulighet for sømløse reiser er her satt i sammenheng med utredning av kollektivtrafikk, fordi
sømløse reiser ved overgang buss-tog er vesentlig for kollektivtrafikken.
Betydning
De negative effektene ved motorisert transport (utslipp, støy, kø) reduseres ved at flere reiser i
samme kjøretøy.
Bybussbetjening av jernbanestasjonen er viktig for å gjøre stasjonen tilgjengelig for reisemål og
reisende som bor utenfor gangavstand til stasjonen. En sømløs overgang uten for stor
gangavstand mellom jernbane og bybuss er nødvendig for at folk skal benytte seg av
bybusstilbudet til og fra stasjonen.

Utredningsmetode
Stasjonsplassering i øst og i vest er vurdert opp mot planlagt bybussnett i Hamarregionen fra 2020.
Dette bybussnettet er allerede ute på anbud og det må forventes at busslinjer og frekvenser er
minst like bra i 2034 som i 2020. Det sees både på tilgjengelighet mellom buss og jernbane
(reiseattraktivitet) og det vurderes eventuelle endringer i linjestrukturen inklusiv hvilke kostnader
dette vil ha for de reisende og for fylkeskommunen. Endringer i linjestrukturen er vurdert opp mot
«Prinsipper for linjenettet. Veileder for bruk i planleggingen av trafikktilbudet» (Ruterrapport
2011:17).

Påstigninger (buss) på Hamas skysstasjon
Tall fra passasjerregistreringer gjennomført blant reisende med jernbanen fra Hamar stasjon,
vedlegg 1, viser at det i snitt er 125 personer (9 %) av de reisende med jernbanen som foretar
bytte mellom tog og bybuss på Hamar. I rush er det omtrent 13 personer som foretar bytte mellom
tog og bybuss pr. avgang.
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Hedmark trafikks passasjerregistreringer for 2018 viser at det er ca. 1175 påstigninger på Hamar
skysstasjon en vanlig hverdag. Bytter mellom tog og buss utgjør ca. 20 % av totalt antall
påstigninger på Hamar skysstasjon.
Registreringene viser at omfanget av overgang buss-tog i dag er begrenset, men det er likevel av
betydning å opprettholde en mulighet for å bruke buss og tog i kombinasjon ved å legge til rette for
sømløse reiser mellom buss og tog. Videre har Hedmark Trafikk som målsettingen å øke andelen
kollektivreisende, med det nye linjenettet fra 2020. I dette bør ligge også en målsetting om økt
andel kollektivreisende til togstasjonen noe som innebærer at sømløs overgang fra buss til tog får
større betydning.

Nytt bybussystem i Hamarregionen 2020
Rutetabellen som følger anbudet legger opp til ny linjestruktur med ny frekvens på linjene som
betjener Hamar. Linjestruktur og frekvens er vist i kart under.

Figur 17 Bybussnettet på Hamar fra 2020 med de største holdeplassene fremhevet. (Kilde: Hedmark Trafikk, 2019)

Nytt bybussnett med ny linjestruktur vil gi et mer attraktivt kollektivtilbud i Hamarregionen. Linjene
har stive rutetider med høy frekvens og takting på fellesstrekningene. Alle linjene pendler gjennom
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sentrum og knutepunktet Hamar skysstasjon. Takting av busslinjer langs en fellestrekning,
innebærer at bussene fordeles jevnt utover timen, slik at de kommer med jevne tidsintervaller.
Koordinering av flere busslinjer vil gi lav ventetid for de som skal fra holdeplasser på
fellestrekningen. Dette gir de reisende et mer forståelig kollektivtilbud som er mer forutsigbart.
Fellesstrekningen er mellom:
•
•
•

Hamar skysstasjon – Espern – Vikasenteret
Hamar skysstasjon – Kvartal 48 – Stortorget – Bryggeriet - Maxi
Hamar skysstasjon – Statens hus – CC Hamar – Utstillingsplassen - Briskeby stadion

Nullalternativet og alternativ Vest
For nullalternativet og for alternativ Vest betjener det fremtidige bybusstilbudet jernbanestasjonen
på en god måte. For alternativ Vest etableres et nytt reisetorg øst for stasjonsbygningen som
knytter buss og jernbanen noe tetter sammen enn i dag.
Alle linjene pendler gjennom sentrum og knutepunktet. Dette gjør at busstilbudet ved stasjonen er
høyfrekvent og alle kan benytte buss til stasjonen uten å måtte bytte busslinje underveis. Dette
bidrar til at kollektivtrafikken kan være konkurransedyktig sammenlignet med privatbil i reisetid på
flere strekninger.
Alternativ Øst
Fremtidig bybusstilbud 2020 betjener i
utgangspunktet ikke jernbanestasjonen i alternativ
Øst. Nærmeste holdeplass til jernbanestasjonen er
Espern i Stangevegen og Briskeby stadion i
Vangsvegen. Reisende må gå mellom
bussholdeplass og stasjonsinngang. Avstanden
mellom Espern holdeplass i Stangevegen og
stasjonsinngang er omtrent 400 meter, som
tilsvarer 5 minutters gange. Avstanden mellom
Briskeby stadion holdeplass i Vangsvegen og
stasjonsinngang er omtrent 900 meter som
tilsvarer 11 minutters gange.
Det er identifisert flere mulige alternative endringer
av linjestrukturen slik at bybuss kan betjene
jernbanestasjonen i alternativ Øst på en bedre
måte enn linjenett 2020. Justeringer i rutetilbudet
balanseres mot at linjenettet skal gi et godt og
attraktivt busstilbud til hele byen og omlandet.
Det er også sett på justert vegtrasé som kan gi
bussbetjening tettere opp til stasjonen. Dette er
beskrevet i kapittel 2.11.2.

Figur 18 Det er lang avstand fra reisetorget til nærmeste
bussholdeplasser i Linjenett 2020.
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Alternativt linjenett 1: Saksing av linje B1 og B6 fra Vangsvegen til Stangevegen og B2 og B3 eller B5 fra
Stangevegen til Vangsvegen
Alternativet vil gi en stor andel av
de bosatte i Hamarregionen
muligheten til å ta buss direkte til
jernbanestasjonen uten å foreta
bytte underveis.
Saksing av linjer vil si en
overføring av enkelte linjer slik at
de kjører Åkersvikvegen fra
Stangevegen til Vangsvegen og
motsatt. Dette vil føre til at bybuss
betjener jernbanestasjonen, men
vil også gi betydelig lengre
reisetider for reisende til/fra
sentrum.
Økt reisetid, anslagsvis 1 minutt
for reisende med B1 og B6 og 7
minutter for reisende med linje B2
og B3/B5 utgjør en svekkelse av
tilbudet på disse linjene, og gjøre
det mindre attraktivt å benytte
buss til alle andre formål enn
reiser til jernbanestasjonen.
Endringen av linjestruktur gir
betydelige økte kostnader for
fylkeskommunen. Erfaringsvis
koster ruteproduksjon i
størrelsesorden 35 kr/km.
Dersom man forutsetter at
samme rutetilbud kjører hele året
antas ekstrakostnaden å bli på
mellom 6 og 7 millioner kr/år.
Figur 19 Alternativt linjenett 1: Saksing av linje B1 og B5 fra Vangsvegen til
Stangevegen og B2 og B3 eller B5 fra Stangevegen til Vangsvegen.

Alternativet vil gjøre det vanskelig å takte buss på fellesstrekningene. Dette påvirker alle reisende
med bybuss på Hamar negativt, også linjene som ikke betjener jernbanestasjonen.
På grunn av redusert attraktivitet på det lokale kollektivtilbudet sammen med økt avhengighet av
buss for eksisterende kunder er det vanskelig å anslå hvor mange, og hvor stor andel av de
reisende som påvirkes positivt eller negativt av alternativet, men det antas at majoriteten av de
reisende med buss i Hamarregionen påvirkes negativt.
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Alternativt linjenett 2: Legge om B2, B3, B4 og B5 fra Stangevegen via jernbanestasjonen
Her legges linjene i Stangevegen
om slik at de betjener
jernbanestasjonen ved at buss
kjører inn Åkersvikvegen til
stasjonen før de snur og kjører
tilbake igjen ut til Stangevegen.
Alternativet vil gi en stor andel av
de bosatte i Hamarregionen
muligheten til å ta buss direkte til
jernbanestasjonen uten å foreta
bytte underveis. Alternativet gir en
ekstra kjørelengde på ca. 600
meter pr avgang med inn og
utkjøring via samme kryss i
Stangevegen. Det utgjør 2-3
minutters lengre reisetid for
reisende fra Stange/Ottestad til/fra
Hamar sentrum.
Økt kjøretid og kjørelengde gir
økte kostnader for
fylkeskommunen. Dersom man
forutsetter at samme rutetilbud
kjører hele året antas
ekstrakostnaden å bli på mellom 2
og 3 millioner kr/år.
Økt reisetid for reisende til
sentrum på linjene som overføres
vil svekke bybusstilbudet.
Figur 20 Alternativt linjenett 2: Legge om B2, B3, B4 og B5 fra
Stangevegen via jernbanestasjonen.

Alternativt linjenett 2.1: Legge om B2 via jernbanestasjonen
En avart av alternativt linjenett 2 er å koble av B2, som har 15 minutters frekvens, fra
fellesstrekningen mellom Hamar stasjon og Vikasenteret slik at denne linjen betjener
jernbanestasjonen. Dette er et mindre kostbart alternativ for fylkeskommunen (i størrelsesorden 1
million kr/år), men gjør tilbudet på fellesstrekningen mellom Hamar sentrum og Vikasenteret
mindre attraktivt ved at det ikke blir fast frekvens på denne fellesstrekningen. Fordelen er at dette
alternativet ikke påvirker reisetiden til reisende med de øvrige bybusslinjene.
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Alternativt linjenett 2.2: Legge om B1 via jernbanestasjonen
Tilsvarende som i alternativt linjenett 2.1 er det mulig å kjøre B1, som har 15 minutters frekvens,
fra Vangsvegen og ned Åkersvikvegen til jernbanestasjonen før den snur og kjører tilbake igjen til
Vangsvegen. Dette har en merkostnad på ca. 0,5 millioner pr år sammenlignet med alternativ 2.
Alternativt linjenett 2.3: Legge om B1 og B6 via jernbanestasjonen
Tilsvarende som alternativt linjenett 2.1 er det mulig å flytte B6 i tillegg til B1 via jernbanestasjonen.
Dette gir 2 ekstra avganger i timen i hver retning, til en kostnad tilsvarende alternativt linjenett 2.
Alternativt linjenett 2 gir en mye bedre betjening av jernbanestasjonen sammenlignet med
alternativt linjenett 2.3, på grunn av høyere frekvens på avgangene fra jernbanestasjonen i
alternativt linjenett 2.
Alternativt linjenett 3: Etablere en ny linje som mater til jernbanen
En mulighet er å opprette en ny linje som kun har som formål å mate mellom Hamar skysstasjon
/sentrum og Hamar jernbanestasjon. Reisende med bybuss må bytte buss på Hamar skysstasjon
for å reise videre til jernbanestasjonen. Dersom man forutsetter direkteavganger mellom sentrum
og jernbanestasjonen med 15 minutters frekvens og at samme rutetilbud kjører hele året antas
ekstrakostnaden å bli på mellom 4 og 5 millioner kr pr år.
Alternativ 3 reduserer ikke det lokale bybusstilbudet, men reisende som skal til jernbanestasjonen
med bybuss vil måtte foreta bytte av buss.

Muligheter for prioriterte kollektivtraseer
Utredning av konsekvenser for trafikkavvikling viser at det er kapasitet i hele vegnettet i Hamar. Å
bygge kollektivfelt på Hamar vurderes som mindre aktuelt da rushtidsperioden er veldig kort slik at
det kun er noen enkeltavganger som påvirkes av dårlig avvikling i kryss.
Gjennom kommunens arbeid med sentrums- og mobilitetsplan kan det likevel være aktuelt å ta
grep som prioriterer kollektivtrafikken ved å legge restriksjoner på biltrafikken.
Alternativ Vest plasserer knutepunktet noe lenger øst enn i dag, og bussterminalen får plassering
som i dag. Alternativet legger ikke opp til å prioritere gater for kollektivtrafikk, men det er heller ikke
til hinder for kollektivprioritering verken i Grønnegata eller i Strandgata dersom kommunen etter en
helhetlig plan ser at dette er ønskelig.
For alternativ Øst er det mulig å etablere bussforbindelse i Sagvegen mellom Sagvegen og
Åkersvikvegen. Dette er aktuelt om linjenettet justeres som beskrevet for alternativt linjenett 2.2 og
2.3. Dette krever noe tiltak og er beskrevet nærmere i kapittel 2.11 Forbedrende tiltak.

Mjøsa som transportåre
Skibladner anløp Hamar første gang allerede i 1856 – og ble da sett på som en viktig utvikling for
utveksling i Mjøs-regionen. Hurtigbåt på Mjøsa har vært et prøveprosjekt i 2015 – 2017 der man
testet en 11 passasjers båt med overfartstid på 25 minutter mellom Hamar og Gjøvik. Rambøll har
videre gjennomført en mulighetsstudie som sier noe om hvilke mål og ambisjoner som ligger til
grunn for et permanent tilbud på Mjøsa, samt viser utviklingsmuligheter, markedsgrunnlag,
nødvendige hastigheter og rutetider, kai-konstruksjoner, utfordringer med varierende vannstand og
utfordringer for vinterdrift.
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På sikt kan det være aktuelt å tilby rutegående transport på Mjøsa. For at hurtigbåten kan være et
konkurransedyktig reisemiddel bør total reisetid, spesielt total reisetid fra sentrum til sentrum i
Hamar og Gjøvik, inklusive overgangsmulighet til tog og buss være innenfor målet på 35 minutter,
gitt 25 minutters overfartstid.
Det er kun ved valg av nullalternativet eller alternativ vest at dette er mulig. Områdene rundt
alternativ Øst (Åkersvika) er regulert av «Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat» hvor det
blant annet er restriksjoner mot motorisert ferdsel noe som ikke er forenelig med hurtigbåt. Et
anløp må derfor plasseres utenfor Stangebrua, og vil dermed ligge så langt unna
stasjonen/knutepunkt og de reisendes øvrige målpunkt at det ikke er et reelt alternativ. Området
utenfor stasjonen har heller ikke nødvendig dybde for å kunne kjøre hurtigbåt.
Båtanløp kan for alternativ Vest kombineres med ny brygge for Skibladner, og vil gi kort avstand til
sentrum. Det vil også kort overgang fra båt til både tog og buss.

Oppsummering
Reiser til stasjonen utgjør en svært liten del av det totale antall reiser med bybuss i
Hamarregionen. For reise fra Hamar skysstasjon er det omtrent 10 % som også benytter
jernbanen i forbindelse med sin reise. Med nytt linjenett fra 2020 har Hedmark Trafikk som
målsetting å øke andelen kollektivreisende.
Alternativ Vest
For alternativ Vest fungerer det lokale busstilbudet slik det er planlagt uten noen endringer eller
ekstra kostnader for fylkeskommunen. Dette gir god tilgjengelighet til jernbanestasjonen for
Hamarregionens befolkning.
Alternativ Øst
For alternativ Øst gir dagens busslinjer (Bybuss Hamar 2020) et mindre attraktivt lokalt
kollektivtilbud for togreisende, med store gangavstander mellom jernbanen og bybuss. Omlegging
av linjestrukturer for bybusser, evt. supplering med matebuss mellom stasjon og sentrum eller
lignende direkte transporttilbud, vurderes å være nødvendig for å gi et godt nok tilbud til
togreisende.
Felles for alle alternativ linjestrukturer er at linjene må ta avstikkere fra hovedvegen for å betjene
jernbanestasjonen. Dette gir lang framføringstid og er ressurskrevende og gir et mindre attraktivt
bybusstilbud. Det gir også økte kostnader for fylkeskommunen som er ansvarlig for
lokalbusstilbudet. Evt. omlegging av vegsystemet kan bidra til å gi gode bybussruter og et bedre
lokalt kollektivsystem ved stasjonen. Dette er videre beskrevet i kapittel 3.13 Strategiske
forbedrende tiltak.
UTREDNINGSTEMA
Attraktivt lokalt bybusstilbud
Mulighet for sømløse overganger
Kostnader for kollektivtrafikk

NULL

VEST

ØST
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Gange
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Muligheter og begrensninger for gang - og sykkelforbindelser fra Hamar by (inkludert deler av
Stange) til stasjonen.»
Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold til tilrettelegging for miljøvennlige
reiser skal synliggjøres. Som en del av dette undersøkes stasjonsalternativenes tilgjengelighet
med tanke på hvor befolkningen bor.
En by med lav tetthet vil i hovedsak være bilbasert og gjøre det krevende å opprettholde byliv og et
godt handelstilbud i sentrum. Det gir også utfordringer i forhold til trafikksikkerhet og for
framkommelighet. Tilgjengelighet til byens funksjoner for de som ikke har tilgang på bil, påvirkes
også negativt. Et spredt utbyggingsmønster innebærer også høyere kostnader for å bygge ut og
drifte kollektivtransport og annen infrastruktur. Folkehelsen påvirkes også negativt.
En by med mer konsentrert bebyggelse vil derimot gi flere gåturer og et mer attraktivt sentrum. Når
flere jobber og bor sentralt gir det et større kundegrunnlag for handel, tjenester og
kollektivtransport, noe som reduserer transportbehovet og dets miljøulemper. Det gjør det også
mulig å bo uten bil og gir flere møteplasser for befolkningen og bedrer folkehelsen.
Passasjerregistreringene, vedlegg 1, viser at mer enn 40% av dagens reiser med jernbanen gjøres
av folk som har gangavstand til bolig, arbeid eller studier i Hamar. Gangtilgjengelighet til stasjonen
er derfor av betydning for en stor andel av de reisende. En vesentlig negativ endring av
tilgjengeligheten for gående vil føre til at færre velger å gå, og heller benytter seg av andre
transportformer.
Det er ikke kun avstand som betyr noe for om folk velger å gå eller ikke. Utforming av attraktive
omgivelser med utgangpunkt i gåendes forutsetninger og behov er også viktig. Det må utvikles et
sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og
universell utforming. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.5.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

45 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Betydning
Både nasjonalt og lokalt er det mål om at flere skal gå. Reiseavstand har stor betydning for hvor
attraktivt det er å gå til og fra bolig og til og fra arbeidssted, samt for bruken av kollektivtrafikk. De
nasjonale reisevaneundersøkelsene 8 viser at reiser til fots faller betydelig jo lengre avstanden er.
Dette er vist i figuren under.

Figur 21 Andel gangreiser sett opp mot reisens lengde. Prosent. Kilde: Nasjonale reisevaneundersøkelsene 2013/14.

Utredningsmetode
Det gjøres kvantitative vurderinger av gangtilgjengelighet ved å se på antall mennesker som har
stasjonen innenfor gangavstand. Mulighet for etablering av nye forbindelser er nærmere vurdert og
identifisert i kapittel 3.5 Gåvennlighet. I denne utredning gjelder utgangspunktet om at
jernbanetiltaket skal reetablere veger som berøres av tiltaket. Disse reetableres i utgangspunktet
med samme standard som i dag, da også i forhold til langsgående tilbud for gående og syklende.
Tema har sammenheng med vurderingene som er gjort under byutvikling kapittel 3.5 og kapittel 
Sannsynlig knutepunktutvikling, samt rapport Prissatte virkninger, kapittel 4, da de avhenger av
mange av de samme parameterne.
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Nasjonal transportplan 2014-2023 og Nasjonal transportplan 2018–2027
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Statistikk og kilder til informasjon
Det er benyttet SSBs befolkningsstatistikk («2018) i rutenett a 250x250 meter. For
befolkningsframskriving mot 2034 er det benyttet SSBs prognose med middels befolkningsvekst.
Områdetetthet for ny bebyggelse har 15 personer pr daa, og 1,5 personer pr. boenhet. Dette er i
tråd med både Hamar kommunes fortettingsstudie 9. Tatt i betraktning en fordeling av
befolkningsvekst som er i tråd med Hamar kommunes nåværende politikk legger studiet til grunn
en boligvekst i knutepunkt og sentrum på mellom 700 og 2010 boenheter mellom 2019 og 2034. I
henhold til SSBs prognose på middels vekst vil dette si omtrent 1260 boenheter. Boligfortettingen
er plassert i tråd med nasjonale føringer for knutepunktutvikling i tillegg til strandsonen og Espern
som er allerede vedtatte reguleringsplaner. Noe av utviklingen foregår også utenfor sentrum.

Figur 22 Tallgrunnlag for vekst på Hamar fram til 2034. Kilde Hamar kommune/SSB.

Fordi det ikke føres framskrivninger i virksomhetsstatistikk er det ikke mulig å benytte referanseår
2034. Analyse av tilgjengelighet til arbeidsplasser baserer seg derfor på statistikk fra SSB for
plassering av arbeidsplasser fra 2017, som er siste oppdaterte tall.
Det finnes ingen framskrivninger for virksomheter, det er heller ikke utarbeidet en egen
framskrivning i prosjektet. Det er en svakhet ved kartanalysen at data ikke er fremskrevet da det
må forventes en utvikling i arbeidsplasser i tidsperioden fram til 2034. Store etableringer, som f.
9

Asplan Viak 2017, Fortettingsrapport
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eks. nytt sykehus og andre større arbeidsplasser bør tilstrebes lagt til jernbanestasjonen uansett
hvor denne plasseres, men dette er det stor usikkerhet rundt da det styres av politikk og generell
samfunnsutvikling. Generelt må det ventes at plasseringen av nye arbeidsplasser vil bli påvirket av
hvor det vedtas å legge ny stasjon i Hamar. Likevel vil det fortsatt være i områdene som i dag har
høy tetthet av arbeidsplasser, i sentrum og langs Vangsvegen, som vil fortsette å være det stedet
på Hamar med høyest aktivitet/tetthet arbeidsplasser.
SSB fører virksomhetsstatistikk med antall virksomheter og antall ansatte i rutenett a 250x250
meter. SSB henter virksomheter med antall ansatte/lønnstakere fra A-ordningen.
En ansatt/lønnstaker er definert som en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller
annen godtgjørelse. En mulig feilkilde i statistikken er foreldede opplysninger som følge av
etterslep i registreringene. Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter
etter beliggenhet og næring, og foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være
registrert med bare en bedrift. Rapporteringen av ansatte kan også være mangelfull ved at alle
ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av
ansatte.
Analysekartene viser at SSBs virksomhetsstatistikk for eksempel ikke har fanget opp
arbeidsplassene på treningssenter på Espern. Det vil være andre, mindre unøyaktigheter av
årsaker som beskrevet over. Det vurderes imidlertid at disse unøyaktighetene utgjør kun en liten
del av det totale datagrunnlaget, slik at analyser på et overordnet nivå som blir gjort her, gir et riktig
bilde.

Beregning av reisetid
I beregninger er det benyttet tre ulike avstander; 5 minutter, 10 minutter og 15 minutter. For å
regne om dette til reiselengde, har vi benyttet en gjennomsnittlig gangfart på 5 km/t 10. Alle
avstander er langs offentlig veg.
Avstandene er valgt på bakgrunn av:
•

5 minutter: Dersom målpunktet er innenfor 5 minutter vil folk i større grad velge å gå fremfor
å kjøre bil.

•

10 minutter: Timinuttersbyen er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet
mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål.

•

15 minutter: Tar reisen mer enn 15 minutter ved gange eller sykkel benyttes i hovedsak bil
eller kollektivtransport.

Gangavstand til bolig
Referanseår 2034
I referanseår 2034 er det skjedd en utvikling i antall bosatte på Hamar. Plasseringen av ny
bebyggelse må ventes å bli påvirket av hvor det vedtas å legge ny stasjon i Hamar. Sentrum vil
likevel fortsette å være det stedet på Hamar med høyest aktivitet/tetthet med boliger.
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Gangfart er satt til 5 km/t i RTM og ATP-modellen (Statens vegvesen)
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Figur 23 Gangavstand til boliger fra stasjonsinnganger (undergang og gangbro) i nullalternativet.

Figur 24 Gangavstand til boliger fra stasjonsinnganger på begge sider av jernbaneområdet, i alternativ Vest.
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Figur 25 Gangavstand til bolig fra stasjonsinngang i alternativ Øst.

Tabell 3 Antall bosatte (avrundet) i 2034 innenfor gangavstand på. 5, 10 og 15 minutter.

Gange

5 minutter

10 minutter

15 minutter

950

2 200

5 000

Nullalternativet

1 100

3 400

7 300

Alternativ Vest

1 000

3 600

7 500

500

1 900

4 600

Dagens situasjon (2018)

Alternativ Øst

At nullalternativet har noen flere boliger i gangavstand på 5 minutter til stasjonen, skyldes dagens
gangbro til midtplattform. Denne gir kortere avstand til stasjonen for beboere i Østbyen
sammenlignet med i alternativ Vest som har ny undergang ved krysset med Grønnegata. Innenfor
gangavstand på 10 minutter fra stasjonen gir alternativ Vest bedre tilgjengelighet for flere fordi den
nye undergangen går helt ut til utbyggingsområdene.

Gangavstand til arbeidsplasser
Fordi det ikke føres framskrivninger i virksomhetsstatistikk er det ikke mulig å benytte referanseår
2034. Analyse av tilgjengelighet til arbeidsplasser baserer seg derfor på statistikk fra SSB for
plassering av arbeidsplasser fra 2017, som er siste oppdaterte tall.
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Figur 26 Gangavstand til arbeidsplasser fra stasjonsinnganger i nullalternativet. (Kilde: SSB og egne registreringer.)

Figur 27 Gangavstand til arbeidsplasser fra stasjonsinnganger i alternativ Vest. (Kilde: SSB og egne registreringer.)
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Figur 28 Gangavstand til arbeidsplasser fra stasjonsinngang i alternativ Øst. (Kilde: SSB og egne beregninger.)

Tabell 4 Antall ansatte i 2017 innenfor gangavstand på hhv. 5, 10 og 15 minutters gangavstand.

Gange

5 minutter

10 minutter

15 minutter

Dagens

3 000

8 500

10 500

Nullalternativet

3 000

8 500

11 000**

Alternativ Vest

3 000

8 500

11 000**

Alternativ Øst

400*

2100**

4600**

* Det er sannsynlig at det kommer noe næring tilbake til arealene som blir revet i forbindelse med etablering av jernbanen. Dette er
anslått til 300 ansatte i fremtidig kvartalsstruktur tett opptil knutepunktet.
** Reguleringsplan for Espern legger til grunn 500 arbeidsplasser. Disse fremtidige arbeidsplassene inngår i dette tallet.
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Reiseavstand og gangtid
I tabellen under er angitt avstand fra stasjon i hhv. Dagens, alternativ Vest og alternativ Øst til et
utvalg målpunkt i Hamar. Endring i avstand og gangtid er angitt i de to kolonnene til høyre.
Tabell 5 Avstand og gangtid fra de ulike stasjonsplasseringene til utvalgte målpunkt i Hamar.

Hva/Hvor

Nullalternativ
(meter)

Alternativ
Vest
(meter)

Alternativ
Øst
(meter)
1 200
2 000

Endring i gangtid
alt. Øst
sammenlignet
med Nullalternativ
(minutter)
+9
+16

Endring i gangtid
alt. Vest
sammenlignet
med Nullalternativ
(minutter)
0
0

Hamar Rådhus
Hamar
kulturhus
Innlandet
sykehus
Hedmark
fylkeskommune
Vikingskipet
CC Mart'n
Vikasenteret
Tonheim
folkehøgskole
Høgskolen i
Innlandet
Maxi Storsenter
Ankerskogen
Tjuvholmen

475
700

475
700

850

850

2 000

+14

0

550

550

950

+5

0

1 750
925
2 100
3 700

1 750
925
2 100
3 700

250
750
1 300
2 700

-18
-2
-10
-12

0
0
0
0

750

750

1 950

+14

0

1 900
2 000
800

1 900
2 000
500

3 300
3 100
2 000

+17
+13
+18

0
0
-3
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Muligheter for nye gangforbindelser
Alle veger og forbindelser som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres som del tiltaket. Alle
veger reetableres med samme standard som i dag, slik at dagens tilbud for gående og syklende
langs veger opprettholdes, og slik at eksisterende gang- og sykkelveger og turveger som berøres
reetableres.
I begge alternativ fjernes dagens jernbanespor videre nordover fra dagens stasjon til avgreining til
jernbanemuseet. I alternativ Vest etableres gang- og sykkelveg i den gamle jernbanetraséen fram
til Bryggerirundkjøringen som del av jernbanetiltaket. Dette kan også gjøres ved valg av alternativ
Øst, men inngår ikke i tiltaket som finansieres av Bane NOR.
I begge alternativ vil etablering av flere kryssinger på tvers av spor, og med tilkomst til plattformer,
forbedre tilgjengeligheten for gående. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.11 Forbedrende
tiltak.

Oppsummering
Alternativ Vest ligger sentralt plassert i forhold til boliger og arbeidsplasser og har samme
tilgjengelighet innenfor 15 minutters gangavstand som nullalternativet. Alternativ Øst har langt
færre både bosatte og arbeidsplasser innenfor gangavstand enn både nullalternativet og alternativ
Vest. Det betyr at alternativ Vest i langt større grad er en riktig plassering for å opprettholde og
mulig øke andelen som går til stasjonen, sammenlignet med alternativ Øst.
Det er en svakhet ved analysen at den ikke fremskriver antatt utvikling av nærings- og
arbeidsplasser ved Vikingskipet ved en stasjon i Øst. Ved etablering av en stasjon i Øst må det
forventes at området rundt knutepunktet utvikles med både bolig og næring som vil gi disse nærhet
til en stasjon i øst. En slik utvikling ventes imidlertid å skje over svært lang tid. Dette er nærmere
beskrevet i kapittel 3.8 Tidsaspektet for byutviklingen.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

2.7

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

54 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Sykkel
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Muligheter og begrensninger for gang - og sykkelforbindelser fra Hamar by (inkludert deler av
Stange) til stasjonen.»
Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold til tilrettelegging for miljøvennlige
reiser skal synliggjøres. Som en del av dette undersøkes stasjonsalternativenes tilgjengelighet
med tanke på hvor befolkningen bor og hvor arbeidsplasser ligger.
Det er ikke kun avstand som betyr noe for om folk velger å sykle eller ikke. Utforming av
sykkelinfrastruktur med utgangpunkt i syklende sine forutsetninger og behov er også viktig. Det må
utvikles et sammenhengende og finmasket sykkelvegnett med vekt på framkommelighet, sikkerhet
og helhetlige løsninger som gir syklisten en følelse av trygghet. Det bør også unngås å etablere
nye sykkeltraseer med mye topografi.
Betydning
Både nasjonalt og lokalt er det mål om at flere skal sykle. Tilrettelegging for sykkel har stor
betydning for sykkelandelen, og også reiseavstand påvirker hvor attraktivt det er å sykle til og fra
bolig og til og fra arbeidssted.

Utredningsmetode
Metoden er den samme for sykkel som for gange.

Beregning av reisetid
I beregninger er det benyttet tre ulike avstander; 5 minutter, 10 minutter og 15 minutter. For
å regne om dette til reiselengde, har vi benyttet en gjennomsnittlig gangfart på 16 km/t 11. Alle
avstander er langs offentlig veg.
Avstandene er valgt på bakgrunn av:
5 minutter: Dersom målpunktet er innenfor 5 minutter vil folk i større grad velge å sykle
fremfor å kjøre bil.
10 minutter: Timinuttersbyen er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet
mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål.
15 minutter: Tar reisen mer enn 15 minutter ved gange eller sykkel benyttes i hovedsak bil
eller kollektivtransport.

11 For vanlig sykkel er målt gjennomsnittsfart for hele Oslo på rundt 16,3 km/t. Hastigheten med elsykkel er
målt til å være i gjennomsnitt 1,3 km/t høyere enn med vanlig sykkel (TØI).
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Sykkelavstand til bolig og arbeidsplasser

Figur 29 Sykkelavstand fra dagens stasjon og stasjon i alternativ Vest til bolig og arbeidsplasser.

Figur 30 Sykkelavstand fra stasjon i alternativ Øst til bolig og arbeidsplasser.
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Tabell 6 Antall bosatte (2034) og ansatte (2017) innenfor 5, 10 og 15 minutters sykling.

5 minutter

10 minutter

Bolig

Arbeidsplasser
(2017)

Bolig Arbeidsplasser
(2017)

Dagens
situasjon

5 800

10 500

Nullalternativet

8 400

Alternativ Vest
Alternativ Øst

Sykkel

15 minutter
Bolig

Arbeidsplasser
(2017)

16 000

15 000 28 000

17 000

10 500

18 200

15 000 31 500

17 000

8 400

10 500

18 200

15 000 31 500

17 000

5 400

5 800

14 300

12 500 29 000

16 600

Mulighet for nye sykkelforbindelser
Alle veger og forbindelser som berøres av jernbanetiltaket skal reetableres som del tiltaket. Alle
veger reetableres med samme standard som i dag, slik at gater og veger med gang- og sykkelveg,
fortsatt vil ha denne standarden ved reetablering. Gang- og sykkelveger og turveger som berøres
vil også reetableres.
I begge alternativ fjernes dagens jernbanespor videre nordover fra dagens stasjon til avgreining til
jernbanemuseet. I alternativ Vest etableres gang- og sykkelveg i den gamle jernbanetraséen fram
til Bryggerirundkjøringen som del av jernbanetiltaket. Dette kan også gjøres ved valg av alternativ
Øst, men inngår ikke i tiltaket som finansieres av Bane NOR.
I begge alternativ vil etablering av flere kryssinger på tvers av spor, og med tilkomst til plattformer,
kunne forbedre tilgjengeligheten for syklende.
Alternativ Vest
Vangsvegen forlenges over jernbanekulverten og ut til strandsonen og Tjuvholmen. Den nye
forbindelsen skal utformes gatemessig, med god tilrettelegging for gående og syklende. Vegen
erstatter Victoriaundergangen som med sitt smale tverrsnitt og bratte vertikalkurvatur er mindre
egnet for syklende.
I kommunens arbeid med sentrums- og mobilitetsplan kan det være aktuelt å se på
trafikkreguleringer for å forbedre fremkommeligheten for syklende. Tiltak som gir en bedre kobling
for syklende mellom sykkelfeltene i Vangsvegen mot ny gang- og sykkelveg langs nedlagt
jernbane og til ny gate mot Tjuvholmen vil ha stor betydning for sammenheng i sykkelnettet.
Alternativ Øst
Åkersvikvegen etableres i helt ny trasé. Denne skal utformes som gate gjennom det som blir et nytt
utbyggingsområde, og det må tilrettelegges for god sykkelløsning i gaten, enten som sykkelfelt
eller sykkelveg med fortau. Sykkelløsningen må koble seg til løsninger for sykkel i Stangevegen og
i Vangsvegen på en god måte for å sikre sammenheng i sykkelnettet.
Det etableres gangforbindelse i forlengelsen av Andreas Sæhlies gate mot reisetorget, som del av
tiltaket. Om denne forbindelsen etableres med sykkelvennlig rampe vil den være en god
sykkelforbindelse gjennom rolige boliggater i Briskebyen til stasjonen.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

57 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Stangevegen må legges om fra Åkersvika for å komme over ny jernbane. Stangevegen med
parallelført gang- og sykkelveg får en brattere vertikalkurvatur enn dagens vegtrasé, noe som er
mindre gunstig for syklende.
Ved fjerning av jernbanen ved dagens stasjon åpnes mulighet for å etablere nye forbindelser
gjennom dette området, forbindelser som bedre vil koble sammen Østbyen og strandsonen.
Ettersom driftsbasen og sportilgang til denne opprettholdes i alternativ Øst, vil dette være aktuelt
vest for Christies gate.

Oppsummering
Det er marginalt flere bosatte og arbeidsplasser innenfor sykkelavstand til nullalternativet og
alternativ Vest sammenlignet med alternativ Øst. Stasjonen i øst er tilgjengelig i 15 minutters
sykkelavstand for flere bosatte i Stange og på Ridabu, og for noen færre på Prestrud og
Furuberget.
Det er en svakhet ved analysen at den ikke fremskriver antatt utvikling av nærings- og
arbeidsplasser ved Vikingskipet ved en stasjon i Øst. Ved etablering av en stasjon i Øst må det
forventes at området rundt knutepunktet utvikles med både bolig og næring som vil gi disse nærhet
til en stasjon i øst. En slik utvikling ventes imidlertid å skje over svært lang tid. Dette er nærmere
beskrevet i kapittel 3.8 Tidsaspektet for byutviklingen.
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Miljøvennlig transport og nullvekst i personbiltrafikken
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold til tilrettelegging for miljøvennlig
transport (kollektivtransport, gåing og sykling).»
og
«..mulighetene for måloppnåelse for klimavennlig byutvikling og nullvekst i biltrafikken.»
Det finnes ulike måter å nå nullvekstmålet på, både gjennom samferdsels- og arealtiltak. Statens
vegvesen har utredet mulighetsrommet i en rekke norske byer. Utredningene viser at det er mulig
å nå målet, og at det kan gjøres med ulike kombinasjoner av virkemidler. Det er ikke konkludert
med en anbefalt løsning for det enkelte byområdet, men utredningene viser et mulighetsrom.
Oppsummert viser disse resultatene at følgende virkemidler har stort betydning for måloppnåelsen:
bompenger/vegprising, kompakt byutvikling og fortetting, økte parkeringsavgifter og redusert
tilgjengelighet til parkeringsplasser, bedre kollektivtilbud, gang- og sykkelanlegg og redusert
vegkapasitet/konkurransekraft for bilen.
Betydning
Nasjonale forventninger forventer at regionale og lokale planer skaper et økologisk bærekraftig
samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning. En
samordnet areal- og transportplanlegging vil være et effektivt virkemiddel for å redusere utslipp fra
transport og bedre folkehelsen.
Byområdene vokser og antall reiser som skal avvikles daglig øker kraftig. Staten har som mål at
det skal være godt å bo og arbeide i byområdene, og at man skal kunne reise enkelt og sikkert,
unngå å bli utsatt for mye støy og forurensning, og kunne oppholde seg i trivelige
sentrumsområder og bomiljøer. Det skal velges løsninger som gir folk alternativer til å benytte
privatbil og de miljøvennlige transportformene skal gjøres mer attraktive sammenlignet med bruk
av privatbil. Dette kalles nullvekstmålet. Å nå nullvekstmålet innebærer en betydelig vekst i antall
kollektivreiser, gangturer og sykkelturer, på bekostning av bilturer.

Utredningsmetode
Dette kapittelet
•

Oppsummerer utredningene gjennomført i kapittel 2.3 til 2.7

•

Drøfter om stasjonsplasseringen bidrar til nullvekstmålet

Fremtidens transportmiddel/mobilitet
Avhengig av hvordan tilbudet organiseres vil fremtidens mobilitetstilbud kunne organiseres på en
måte som både reduserer antall kjøretøy, samlet trafikkarbeid og behov for parkeringsplasser. På
en annen side vil rimelig dør-til-dør transport som følge av selvkjørende kjøretøy også kunne
medføre økt biltrafikk, mer kø og behov for mer veg og parkeringsplasser.
Det er etter hvert gjort flere studier av hvordan fremtidens mobilitetssystem vil kunne utvikle seg og
hvilke scenarioer som finnes. En av disse er gjort av Analyse og Strategi for kollektivselskapet
Ruter. Rapporten oppsummerer med «veen fram til et fleksibelt og effektivt transportsystem der
trafikantene i større grad enn i dag bringes fra dør til dør for en lavere kostnad, er ikke åpenbar.
Tidsperspektivet i teknologiutviklingen er ukjent, løsningene som skal sikre deling og samkjøring er
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under forsiktig utprøving, og det forventes at øvrig samfunnsutvikling vil påvirke etterspørselen
etter transport».
Rapporten anbefaler videre at offentlige aktører legger til rette for ønsket fremtidsbilde ved å:
•

stimulere til økt deling av transportmidler

•

ta hensyn til selvkjørende kjøretøy ved planlegging av ny infrastruktur og annen arealbruk

•

stimulere til overgang mellom selvkjørende kjøretøy og rutegående tilbud

•

stimulere til gåing og sykling på korte reiser

•

stille krav til aktørene i transportmarkedet om utveksling av informasjon

Ny kjøretøyteknologi og digitalisering av vegtransporten vil føre til endret mobilitetstilbud i
fremtiden. Kjøretøy med mer avanserte førerstøttesystemer, og løsninger for planlegging, bestilling
og betaling av reiser vil gi muligheter for å utvikle et helhetlig, grønt mobilitetstilbud. Mer
selvkjørende kjøretøy har et stort potensial, og er grunnen til at både bilprodusenter og
teknologiselskaper satser på denne teknologien.
Virkemidler som stimulerer til deling av biler og sykler kan berede grunnen for at flertallet i
fremtiden gir avkall på egen bil og baserer seg på deling av selvkjørende biler. Virkemidler som
begrenser bilkjøring vil være nødvendige for å begrense bruken av selvkjørende kjøretøy.
Arealpolitikk som motvirker byspredning er nødvendig for å hindre at selvkjørende kjøretøy gir ny
fart i byspredningen.

Utslipp fra bilparken
Det er grunn til å tro at i en 2034-situasjon (og senere) vil en vesentlig del av bilparken kjøre på
nullutslippsteknologi, og dermed ikke ha utslipp av drivhusgasser ved kjøring. Det betyr derimot
ikke at bruk av privatbil er uproblematisk eller at det ikke er ønskelig å få en større andel over på
gange, sykkel, kollektiv ut ifra et samfunnsperspektiv.
Nullutslippsbiler løser ikke miljøproblemene knyttet til vegstøv, ulykker, støy, forsinkelser og behov
for økte drifts- og investeringsmidler knyttet til økt motorisert trafikk.

Regionale transportmodeller dekker ikke lokale reiser på lokalt nivå
I utredning av Prissatte konsekvenser er beskrevet begrensninger i den samfunnsøkonomiske
analysen knyttet til hvordan lokale effekter håndteres i transportmodellberegningene:
« (…) Transportberegningene har også sine mangler i forhold til å vurdere stasjonsplasseringer
mot hverandre. Etterspørselen etter togtrafikk er ikke bare avhengig av egenskaper ved
togtilbudet, men også gangtilgjengelighet, lokal kollektivtrafikk, parkeringstilgjengelighet,
restriksjoner på biltrafikk både lokalt og regionalt (f.eks. i Oslo). Modellberegningene takler disse
forutsetningene dårlig, noe som kan bety en feilestimering av antall togreisende.
Modellberegningene kan modellere reisemiddelvalg på hovedtransportmiddelet, men er ikke i
stand til å kunne modellere reisemiddelvalget på tilbringertransporten i en sammensatt reise. Dette
betyr at beregningene i liten grad kan vise hvilke alternativ som gir best grunnlag for å oppnå mål
knyttet til miljøvennlige reiser lokalt.»
Vi legger derfor til grunn det samme antallet reisende med toget ved de to stasjonsalternativene,
men vi studerer nærmere hvordan stasjonsplasseringen påvirker hvilket transportmiddel som
benyttes på reisen til og fra stasjonen. Tilrettelegging for miljøvennlige reiser innebærer at andelen
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gående, syklende og kollektivreisende skal øke sammenlignet med dagens reisemiddelfordeling.
For at reiser til og fra stasjonen skal kunne bidra til nullvekstmålet for reiser i Hamar, må andelen
bilreiser ikke øke.

Potensial for miljøvennlig transportutvikling og nullvekst i personbiltrafikk
Hamar kommune har ikke en egen avtale med staten i nåværende NTP-periode om tiltak som skal
gjennomføres for å nå målet om nullvekst i Hamar-regionen. Kommunen har heller ikke et lokalt
vedtak om nullvekst, eller en egen strategi for hvordan nullvekst skal oppnås. Nasjonale
forventninger til nullvekst i personbiltrafikk legges likevel i stor grad til grunn for kommunale planer
og strategier.
Hamar kommune er en del av Mjøsbyen, et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for
kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Mjøsbyens felles areal- og transportstrategi er vedtatt av
Hamar kommune og er blitt behandlet i fylkestingene i Hedmark og Oppland. Hedmark Fylkesting
har ennå ikke endelig vedtatt strategien.
Felles areal- og transportstrategi i Mjøsbyen legger blant annet klimaforlikets mål om at veksten i
persontrafikken skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing til grunn for helhetlige og felles
prioriteringer for areal- og transportløsninger i regionen. NTP 2018-29 viderefører målet om at
vekst i persontransport i de største byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange
(nullvekstmålet).
Mjøsby-samarbeidet har blant annet sett på hva som skal til for at Hamar skal kunne nå
nullvekstmålet. Utredningene peker på at hver person over 13 år foretar i dag i snitt 3,3 reiser hver
dag. Hvis det antas at denne reiseaktiviteten forblir uendret fremover slik at antall reiser øker i
samme takt som befolkningsveksten (>13 år), gir dette drøyt 70.000 flere reiser i 2030 enn i dag.
Dersom ingen av disse reisene skal skje med bil, må bilandelen (bilfører pluss passasjer) som i
2014 var 73 %, ned i 66 % i 2030.
Hvordan transportveksten skal fordeles på de miljøvennlige transportmidlene er ikke gitt. Men det
er naturlig at gange og sykkel må spille en sentral rolle i å håndtere transportveksten siden en stor
andel av bilreisene er korte lokale reiser, samtidig som rekkeviddeanalysen som er gjennomført av
Mjøsby-samarbeidet viser at en stor andel av befolkningen bor innenfor 10 minutters rekkevidde til
sentrum med sykkel eller 20 minutter til fots.
Det er utarbeidet forskjellige scenarioer for hvordan transportmiddelfordelingen kan utvikles for å
oppnå nullvekst i personbiltrafikk.
Trend: transportmiddelfordelingen opprettholdes slik som i dag, og alle nye reiser som følge av
befolkningsvekst fordeler seg på samme måte som dagens reiser.
Nullvekst A: Ingen nye bilreiser, de nye «bilreisene» fordeles jevnt på gang, sykkel og
kollektivtransport
Nullvekst B – sykkelscenarioet: 10 % sykkelandel, øvrige reiser fordeles på
gange og kollektivtransport
Nullvekst C – kollektivscenarioet: 10 % kollektivandel, øvrige reiser fordeles på gange og
sykkel
Figur 31 viser en framskriving av dagens reisemiddelfordeling til 2030, og sammenholde denne
med reisemiddelfordelingene gitt de ulike scenarioene A, B og C. Regionen har en stor utfordring
med å fordele antall nye reiser på miljøvennlige reisemidler. For Hamar vil situasjonen være
tilsvarende som for regionen. Det er nødvendig med tiltak som gjør reiser med personbil mindre
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attraktive sammenlignet med gange, sykkel og kollektivtransport. For å øke andel som gående er
dette tiltak som sørger for at det er nærhet mellom målpunkt på arbeids- og fritidsreiser, samt tiltak
som påvirker gangvennlighet som attraktive bygulv, byrom med byliv, og fortau og kryssløsninger
hvor gående føler seg trygge.
For å øke andel med sykkel er det også behov for nærhet mellom målpunkt på arbeids- og
fritidsreiser, men også tilstrekkelig med sykkelparkering, sykkelinfrastruktur hvor syklende føler seg
trygge og et gjennomgående sykkelnettverk som kobler sammen byen slik at hele reisekjeder med
flere formål kan gjennomføres med sykkel. Lykkes man med dette blir Hamars befolkning mindre
avhengig av bilen i hverdagen. Samtidig er det nødvendig med tiltak som reduserer bilens
attraktivitet. Dette kan være tiltak som parkeringsregulering, vegprising mm.

Figur 31 Antall nye reiser med ulike transportmidler i 2030 i Mjøsregionen, gitt ulike scenarioer for transportutvikling.

Vurdering av stasjonsplasseringens betydning for nullvekst i personbiltrafikk
Fra studier av andre steder hvor jernbanestasjoner er flyttet, jf. Vedlegg 2, vet vi at plasseringen av
stasjonen er viktig for videre byutvikling og påvirker hvor attraktivt det er for lokalbefolkning, og
pendlere, å benytte jernbanen.
Stasjonsplassering har blant annet effekt på:
•
•
•
•
•
•

Tilgjengelighet til stasjonen og reisemiddelvalg for lokale og regionale reiser
Attraktivitet for reiser med jernbanen
Hvilken betydning stasjonsplassering har for regionens trafikksystem
Sentrumsutvikling
Ny arealutnyttelse og endring av eiendomsverdier
Mulighet for ny bolig og næringsutvikling

Vedlegg 2 viser til noe av den transportgeografiske forskningen som er gjort i Norden på plassering
av jernbanestasjoner. Alternativene til stasjonsplassering på Hamar kan ut fra forskningen legges i
to ulike kategorier:
•
•

Urban stasjonsplassering: Nullalternativet og alternativ Vest
Semiurban stasjonsplassering: Alternativ Øst
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Stasjonsplassering har ulik effekt på områdene rundt ut fra områdenes kvaliteter. Figuren under
oppsummerer transportforskningens vurdering av de to alternativene. Alternativene på Hamar
skiller seg noe fra de studerte områdene da dagens arbeidsplasser på Hamar er urbane, og
områdene med høy arbeidsplasstetthet er bedre tilknyttet nullalternativet og alternativ Vest
sammenlignet med alternativ Øst. Alternativ Øst faller inn under en semiurban stasjonsplassering,
men tenderer til perifert plassert da stasjonens omland har bebyggelse med lav tetthet og omtrent
ingen arbeidsplasser. Gatenettet rundt stasjonen er også dårlig knyttet til øvrig gatenett i Hamar og
har dårlig tilgjengeligheten til bybusstilbudet.

Figur 32 Kriterier for vurdering av stasjonens plassering i forhold til urban, semiurban eller perifer lokalisering.

Bilreiser utgjør 1/3 av reisene til jernbanestasjonen
Passasjerregistreringene som er gjennomført våren 2019 viser at 43 % av reisene til
jernbanestasjonen er med bil, hvor ca. 21 %-poeng foregår som passasjer (samkjøring eller taxi).
Dette står i kontrast med reisemiddelfordelingen ellers i Mjøsbyene, hvor bilreiser står for 51 % av
alle reiser, og hvor 9 %-poeng som passasjer 12. Dette tolkes som at andre transportmidler enn bil
er mer attraktivt til jernbanestasjonen enn til andre reisemål i regionen, samtidig som samkjøring til
Hamar stasjon er mer attraktivt sammenlignet med andre reisemål i regionen.
Parkeringstilgjengelighet styrer bilbruken
Antall tilgjengelige parkeringsplasser og pris på parkering er med på å bestemme hvor mange som
vil benytte bil til stasjonen. Alternativ Øst og alternativ Vest inneholder det samme antall
parkeringsplasser, 200, med formål stasjonsparkering, men parkeringspolitikken som er ført i
omlandet til de to stasjonsplasseringene i dag, er svært forskjellige.
For alternativ Vest er all parkering avgiftsbelagt. For alternativ Øst er ingen av parkeringsplassene
innenfor 10 minutters gangavstand avgiftsbelagt, mens parkeringsplassene utenfor 10 minutters
gangavstand er avgiftsbelagt.
Den store tilgangen til gratis parkering ved alternativ Øst vil bidra til privatbil utgjør en stor del av
andel reiser til stasjonen sammenlignet med andre reisemidler.

12 Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling, Urbanet Analyse rapport
104/2018
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Nullvekst i personbiltrafikk ikke forenelig med et område med betydelig andel gratis parkering, og
dermed er regulering av parkering nødvendig i alternativ Øst.
Et mulig virkemiddel for å begrense bruk av bil til stasjonen vil være ved å regulere tilgangen til
parkering i øst. Dersom p-plasser avgiftsbelegges, uten at det samtidig gis et godt tilbud for
kollektivreisende, kan det føre til at færre benytter toget, fordi mange da ikke har et alternativ til
privatbil til jernbanestasjonen. Dette forverres ytterliggere av at stasjonen ligger i større avstand fra
boliger og arbeidsplasser på Hamar. Dette beskrives i de neste avsnittene.
Gangandelen til stasjonen er 40 %
Den høye gangandelen til dagens stasjon kan knyttes til dens sentrale plassering mot boliger og
store arbeidsplasser i Hamar sentrum hvor offentlig tjenestetilbud, kulturtilbud og handel ligger
nærmere enn 1 km. Hamar sentrum er et område med høy aktivitet på dagtid. Undersøkelse av
posisjonsdata fra mobiltelefoner viser at kvadraturen i Hamar er «hotspot» for aktivitet i
kommunen, mens det er lite aktivitet i Østbyen og i området rundt Vikingskipet. Dette kan endre
seg noe på sikt, men det vil ta lang tid å utvikle områdene rundt en stasjon i Øst til samme
aktivitetsnivå og attraktivitet som sentrum. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.7 Byutvikling,
næringsliv og kulturliv.
Det skiller lite i tilgjengeligheten mellom dagens situasjon og alternativ Vest, men alternativ Øst er
plassert slik at store områder med bolig og næring som i dag ligger innenfor gangavstand til
stasjonen vil ligge så langt fra stasjonen at det er mindre sannsynlig at folk går til og fra stasjonen.
Utvikling rundt en eventuell stasjon i øst vil endre bildet på bosatte og ansatte noe innenfor disse
avstandene. Uavhengig av stasjonslokalisering ser vi at det på også på lang sikt (2074) vil være
langt flere bosatte og ansatte som vil ha gangavstand til en stasjon i vest enn i øst. For alternativ
Øst er det lite trolig at reisende fra områder som i dag ligger innenfor gangavstand vil fortsette å gå
når reisetiden til stasjonen øker betydelig. Det er trolig at disse velger å benytte bil dersom det er
tilgjengelige parkeringsplasser i området rundt alternativ Øst.
Gangavstander kan føles lange eller korte, avhengig av omgivelsene. Gangbarhet og attraktivitet
for gange er nærmere beskrevet i kapittel 3.5 under utredning av byutvikling. Det vil ta lang tid å
utvikle områdene rundt alternativ Øst slik at de vil føres urbane og gode å gå i.
Oppsummert vil nullalternativet og alternativ Vest vil bidra til å opprettholde høy andel gående til
stasjonen. Alternativ Øst vil redusere gangandelen til stasjonen, på både kort og lang sikt.
Sykkelandelen er på 6 %
Sykkelandelen til stasjonen er lav, også sett mot hva den er ellers for Hamar tettsted hvor den er
på 10 %. Lav sykkelandel på reiser til og fra stasjonen kan skyldes at en del reisende inn-pendler
til Hamar og ikke har tilgang til sykkel på Hamar.
Det er et potensial i å øke sykkelandelen både i Hamar tettsted og for turer til/fra
jernbanestasjonen. For å klare dette må det etableres bedre sykkelinfrastruktur som føles trygg for
de syklende, og det må etableres tilstrekkelig med sykkelparkeringsplasser både ved stasjonen og
ved andre målpunkt. Dette gjelder uavhengig av stasjonslokalisering.
Etablering av utlånsordninger for sykkel kan være et godt tiltak for å øke andelen syklende, og vil
være spesielt aktuelt for pendlere til Hamar. Tiltaket vil være viktigst for en stasjon i Øst fordi
viktige målpunkt som sentrum og høgskole ligger utenfor gangavstand fra stasjonen.
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Kollektivandelen er høy
Reiser fra dagens stasjon har relativt høy kollektivandel. Bybussens andel er ca. 9 %. Det er grunn
til å tro at med det mer attraktive bybusstilbudet som blir innført i Hamarregionen i 2020 vil det bli
flere reiser med bybuss, også til Hamar stasjon.
Busstilbud 2020 er som utgangspunkt lagt inn både for alternativ Øst og Vest. For alternativ Øst
blir det stor gangavstand mellom jernbanestasjonen og nærmeste bussholdeplasser i hhv.
Stangevegen og Vangsvegen. Reisen med kollektivtrafikk vil da ikke lenger være
konkurransedyktig mot privatbilen for reiser til og fra Hamar. Det er mest sannsynlig at disse
reisene vil foregå som direktereise med bil, fremfor bruk av tog, eller at reisene bortfaller ved at
man velger å ikke lengre pendle til/fra Hamar. For arbeidere vil dette innebære at de enten flytter
fra Hamar eller finner seg en annen jobb. Dette vil påvirke reisemiddelfordelingen negativt når det
kommer til andel miljøvennlige reiser. For folk som pendler fra Hamar vil det for alternativ Øst være
attraktivt å benytte Vikingskipets parkeringsplasser som pendlerplasser, dersom disse ikke
avgiftsbelegges. Reiser med bybuss vil da erstattes med bil til stasjonen. En slik situasjon vil ikke
nødvendigvis være negativt for antall reisende med toget fra Hamar stasjon, men vil være negativt
for andelen miljøvennlige reiser i Hamarregionen
I alternativ Øst vil bussreiser til stasjonen erstattes med bilreiser dersom det er tilgjengelig
parkering.
Samkjøring og nye mobilitetsløsninger
Plasseringen av Hamar stasjon påvirker mulighetene til økt deling av transportmidler. I dagens
situasjon er det allerede en relativt stor andel som er passasjer på reiser til stasjonen, 18 %,
sammenlignet med Hamar for øvrig som er 9 % (Reisevaner i Mjøsbyen, 2018). Dette skyldes
trolig at stasjonen ligger nær andre reisemål som viktige arbeidsplasser og handelssenter.
Nullalternativet og alternativ Vest vil bevare denne situasjonen og gjøre det enklere å tilrettelegge
for økt deling også ved bruk av transportmidler som selvkjørende kjøretøy, elektriske
(sparke)sykler og andre deletilbud, fordi det rundt stasjonen er et større marked for disse
tjenestene. Alternativ Øst mangler dette markedet rundt seg, noe som gjør det vanskeligere å tilby
deletjenester. Selvkjørende kjøretøy vil i denne situasjonen sannsynligvis tomkjøre mellom
stasjonen og sentrum, hvor det finnes et marked. Deletilbud som elektriske (sparke)sykler vil ikke
ha stort nok marked rundt stasjonen, noe som innebærer at operatøren av deletilbudet vil måtte
frakte kjøretøyene i bil fra stasjonen tilbake til sentrum.
Stasjonsplassering sett opp mot Nullvekstscenarioene 13
Nullvekst A: Dersom man ser for seg at alle nye reiser skal fordeles på kollektivtrafikk, sykkel og
gange viser studiene av tilgjengelighet til bolig, arbeidsplasser og bybussbetjening av
stasjonsalternativene at alternativ Vest har en sentral plassering som sannsynliggjør flest reiser
med gange, sykkel eller bybuss.
Nullvekst B: Dersom man ser for seg at alle nye reiser skal foregå med sykkel viser
tilgjengelighetsstudien at stasjonsplassering har mindre å si da det meste av arbeidsplasser og
bosatte er innenfor sykkelavstand.
Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling, Urbanet Analyse rapport
104/2018
13
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Nullvekst C: Dersom man ser for seg at alle nye reiser skal foregå med kollektivtrafikk viser
studien av bybussbetjening av alternativ Vest er bedre lokalisert med bedre tilgjengelighet til
bybuss enn alternativ Øst. Det vil trolig ikke være mulig å oppnå nullvekst uten en god kobling
mellom jernbanestasjonen og bybusstilbudet. En kobling mellom bybusstilbudet og alternativ Øst
vil påføre fylkeskommunen betydelige utgifter. Dersom det ikke er rom for å øke budsjettene vil
dette ha konsekvenser som redusert tilbud med lavere frekvens for regionens bybusslinjer.
Det vurderes at alternativ Vest bygger opp om mulighetene til å nå nullvekstmålet.
For alternativ Øst vil det være langt sterkere behov for tiltak som redusere personbilbruken og
behov for økt offentlig støtte til kollektivtrafikken dersom man med lokalisering av
jernbanestasjonen i øst skal kunne nå nullvekstmålet.

Oppsummering
Alternativ Vest endrer ikke tilgjengeligheten til bolig, arbeidsplasser eller bybuss i særlig grad
sammenlignet med dagens situasjon. Stasjonsplasseringen er tilnærmet optimal med tanke på
hvor det er aktivitet og byliv i Hamar, samt nærhet til viktige målpunkt i sentrum. Alternativ Vest vil
bidra til å opprettholde høy andel gående til stasjonen. Tiltaket innebærer færre parkeringsplasser i
stasjonens omland da parkeringsplasser på Åttemetersplanet bortfaller. Dette vil antageligvis gi økt
belegg på andre parkeringsareal i sentrum da det fremdeles vil være parkeringskapasitet i
sentrum. Dette er positivt sett i forhold til nullvekstmålet fordi det gjør det enklere å velge
kollektivtrafikk, sykkel eller gange for reiser til stasjonen.
Studien av tilgjengelighet til stasjonslokaliseringene for bosatte og ansatte, samt studien Hamar
bylivs- og byudviklingsanalyse 14, viser at alternativ Øst er en mindre attraktiv plassering for de
reisende med jernbane som går, sykler eller benytter bybuss sammenlignet med nullalternativet og
alternativ Vest. Dette gjelder særlig for de som i dag bor og jobber i 5 – 10 minutters avstand til
stasjonen. Dagens reisende som ikke lengre er innenfor gangavstand til stasjonen med alternativ
Øst vil føre til at flere velger å kjøre privatbil til jernbanestasjonen, særlig dersom tilbudet med
gratis parkering ved Vikingskipet opprettholdes. Dersom Vikingskipets parkeringsplasser prises
kan dette føre til at færre benytter toget, fordi mange ikke har et alternativ til privatbil til
jernbanestasjonen. Dette vil ikke være forenelig med målet om nullvekst i personbiltrafikk.

14

«Hamars bylivs- og byudviklingsanalyse. Analyse af fremtidig jernbane & station» Gehl Architects, 2016
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Samlet vurdering av alternativene og rangering

Tabellen under sammenligner alternativ Vest og alternativ Øst med nullalternativet innen temaet
mobilitet.
NULL

VEST

ØST

Kommentar

TRAFIKKAVVIKLING

God kapasitet på vegnettet og
trafikk til stasjonen er forholdsvis
liten.

PARKERING

Tilgjengelighet i øst avhenger av
om parkering reguleres

SØMLØSE REISER

Ikke overgang buss-tog i øst.

GANGE

Dårligere tilgjengelighet for gående
i øst.

SYKLING

Lik tilgjengelighet for syklende.

NULLVEKST I
BILTRAFIKKEN

Øst vil overføre reiser fra gange og
buss til bil.

Å bidra til å opprettholde en god tilgjengelighet til stasjonen for miljøvennlige reiser vektlegges stor
betydning. Alternativene rangeres slik, basert på temaet mobilitet:
1. Alternativ Vest
2. Nullalternativet
3. Alternativ Øst
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Varianter
Varianter Alternativ Vest

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
Varianten endrer ikke utredningene for mobilitet.
Kort lokk over kulvert (til forlengelsen av Håkons gate)
Varianten endrer ikke utredningene for mobilitet.
Sportilgang til jernbanemuseet fra sør
Denne varianten innebærer at det ikke kan etableres gang- og sykkelforbindelse i dagens
jernbanetrasé da spor beholdes i denne traseen. Dette gir dårligere tilgjengelighet til sentrum og
stasjonen for gående og syklende fra vestre del av Hamar enn i hovedalternativet.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
For tema mobilitet tilsvarer dette situasjonen i Hovedalternativet, og varianten endrer ikke
utredningene for mobilitet.
Flytte driftsbase
Varianten endrer ikke utredningene for mobilitet, men vil frigi arealer som kan benyttes til bolig
og/eller næring innenfor 10 minutters gangavstand til stasjonen.

Varianter Alternativ Øst
Fleksibel stasjonsløsning
Varianten endrer ikke utredningene for mobilitet.
Flytte driftsbase
Ved flytting av driftsbase fjernes også spor mellom Østbyen og nye utbyggingsområder, noe som
gir mulighet for nye forbindelser og dermed bedre tilgjengelighet i byen for gående og syklende.
Flytting av driftsbase gir tilgjengelig areal for mulig vegtrasé for Stangevegen inn via
Rørosbanetraseen fra øst og videre inn mot byen med en gunstigere vertikalkurvatur for syklende
enn i hovedalternativet der vegen går over banen og over Rørosbanetraseen.
Varianten vil frigi arealer som kan benyttes til bolig og/eller næring innenfor 10 minutters
gangavstand til stasjonen.
Sportilgang til jernbanemuseet fra sør
Denne varianten innebærer at det ikke kan etableres gang- og sykkelforbindelse i dagens
jernbanetrasé da spor beholdes i denne traseen. Dette gir dårligere tilgjengelighet til sentrum fra
Storhamar sammenlignet med hovedalternativet.
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Jernbanemuseet uten sportilknytning
For tema mobilitet tilsvarer dette situasjonen i Hovedalternativet, og varianten endrer ikke
utredningene for mobilitet.
Stangevegen under jernbanen
Syklende fra Stange får en bedre vertikalkurvatur med denne varianten. Dette fordi vegen under
banen gir mindre høydeforskjell enn når vegen legges over banen.
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Forbedrende tiltak
Alternativ Vest

Dersom ny kulvert under sporene, som gir tilkomst til plattform, utformes som sykkelveg med
tosidig fortau vil den kunne fungere godt som en sykkelforbindelse mellom strandsonen og byen.
Ramper må da utformes med tilstrekkelig sikt og i tilstrekkelig bredde for å gi syklende god
fremkommelighet samtidig som trafikksikkerhet opprettholdes.
Det bør etableres en forbindelse på tvers av sporområde med tilkomst til plattform i østre ende av
plattformene, som bru eller kulvert. Tiltaket gir bedre kobling mellom bebyggelse i Østbyen og til
midtplattform. Det vil også gi en bedre kobling mellom bebyggelsen i strandsonen til stasjonen og
byen for øvrig.

Alternativ Øst
Stangevegen i ny trasé inn mot reisetorget
Fra Åkersvika ledes Stangevegen inn mot stasjonen og møter Åkersvikvegen i rundkjøring ved
reisetorget. Bussholdeplasser etableres i Stangevegen tett opptil reisetorget. Fra sentrum
videreføres Stangevegen, over Rørosbanetraseen, i rett linje inn mot reisetorget.

Figur 33 Stangevegen legges i ny trasé inn mot reisetorget.

Med denne løsningen forbedres muligheten for sømløse reiser og løsningen gir en mulighet for
overgang mellom buss og tog da bussholdeplassene i Stangevegen kommer i gangavstand til
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stasjonen. Linjenett 2020 vil fungere godt også for alternativ Øst. Gangavstanden er fortsatt for
lang fra holdeplasser i Vangsvegen til at det er reelt med overgang buss-tog fra disse. For
syklende kan ny trasé oppleves som lenger enn med Stangevegen rett fram. Den reelle forskjellen
i avstand er liten, ca. 100 meter.
Dersom Stangevegen legges under banen, og innom reisetorget, gir det en gunstigere
vertikalkurvatur for syklende. Denne løsningen prioriterer miljøvennlige reiser på en bedre måte en
hovedalternativet.
Stasjonstorg Nord
Etablering av stasjonstorg Nord med forbindelse under jernbanen og tilkomst til plattformer i nordre
ende av plattformer. Gir bedre tilgjengelighet for bosatte og arbeidsplasser nordvest for stasjonen,
særlig bebyggelse på Disen og virksomheter langs Vangsvegen. Gangavstanden er fortsatt for
lang fra holdeplasser i Vangsvegen til at det er reelt med overgang buss-tog fra disse.
Bussforbindelse i Sagvegen
Bussforbindelse i Sagvegen mellom Sagvegen og Åkersvikvegen. Dersom forbindelsen mellom
Åkersvikvegen, Sagvegen og Skogvegen endres fra gang- og sykkelveg til kjøreveg kan det lokale
busstilbudet omlegges. Omleggingen er beskrevet i kapittel 2.5.4 , beskrivelse av alternativt
linjenett 2.3. Buss kjører innom knutepunktet i nord og får med det noe lenger reisetid og dermed
en ekstra kostnad for fylkeskommunen. Dette gir en bedre tilgjengelighet til jernbanestasjonen for
Hamarregionens befolkning.

Gangforbindelser
Det etableres gangforbindelse i forlengelsen av Andreas Sæhlies gate mot reisetorget, som del av
tiltaket. Denne forbindelsen er av stor betydning for å redusere gangavstanden fra stasjonen i øst
til arbeidsplasser langs Vangsvegen. Hamar kommune bør vurdere tiltak i nordvestre ende av
Andreas Sæhlies gate som forsterker og tydeliggjør denne gangaksen fra Vangsvegen til
stasjonen.
Det bør være mulig å etablere flere forbindelser gjennom boligområdene i Østbyen og Briskebyen
som kan redusere gangtiden mellom stasjonen i øst og arbeidsplasskonsentrasjonene ved
Vangsvegen. Dette kan gjøres ved å etablere nye koblinger som gangveger mellom eksisterende
gater, og vil kreve erverv av grunn.
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BYUTVIKLING

3.1

Rammer for utredning av byutvikling og arealbruk

25.11.2019

Definisjon av tema
Utredningen skal:
•

Vise by- og knutepunktutvikling, muligheter og begrensninger ved begge alternativer (KMD)

•

Vise konsekvenser knyttet til mulighetene for frigivelse til byutvikling (KMD)

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. InterCity - utbyggingen gir kommunen en unik mulighet for byutvikling, men staten
kan ikke bekoste denne byutviklingen utover det InterCity - utbyggingen i seg selv bidrar med.»
På grunnlag av dette vektlegges verdien av byens funksjon, dens funksjonsevne: som summen av
verdiene som finnes, i form av en historisk utviklet by, med innholdsrikt nettverk for alle typer
bevegelser og gode torg og møteplasser, som næringsarena og handelssted, arbeidsplass og sted
for bolig. Funksjonsevne undersøkes fra flere kanter – og sees opp mot hva tiltaket kan bidra med
– hva det kan gi – og helst av merverdi. Samtidig skal tiltaket og byen forbedres i henhold til
målene, som også har sterk forankring i å svare til bedre miljø, lokalt, regionalt og globalt.

Faglig perspektiv og forhold til andre utredninger
Rapporten bygger på en forståelse av bylandskapet som funksjon av bygg og forbindelser der
strukturen de ligger i har en «ytelsesevne» for dem som skal bruke byen. Byens ytelsesevne
omhandler mange aspekter. Den er praktisk som rammeverk for mobilitet, et grep for god
tilgjengelighet og et system for håndtering av overvann. Ytelsesevnen er også av mer sosial artder møteplassene fungerer som et rammeverk for sosial inkludering, forebygger ensomhet og
stimulerer til innovasjon og kreativitet. Byen som funksjon har også et tett grensesnitt mot det
estetiske - i form av kvaliteten og utformingen av de romlige sammenhengene, samt
opparbeidingen av landskapet og hvordan man opplever byen. Og til slutt er den et forhold som
griper oss som mennesker – i at den tilfører betydning, og lar oss oppfatte de rent kulturelle og
historiske forankringene for stedet.
En bystruktur som har god ytelsesevne klarer å sette disse aspektene i sammenheng med
hverandre og oppleves gjerne som et sted med identitet, som er attraktivt, men også som fungerer
i det daglige og som er lett å drive næring i, og som klarer transportere folk mellom steder lettere.
Denne rapporten ser derfor først og fremst på hvordan stasjonsalternativene samhandler med
bystrukturen og hva som har potensial for størst og best ringvirkninger. Det ses på hvordan byen
ytelsesevne påvirkes og samhandler med inngrepene som studeres.
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Som i alle levende strukturer avhenger selve resultatet av slike inngrep ikke av tiltaket alene. Når
man bygger by er størsteparten av byggematerialene det som allerede finnes der fra før, derfor vil
byen reagere forskjellig avhengig av hvor inngrepet er plassert. Funksjonen til en bro er ikke den
samme parallelt med en elv eller midt på et jorde, som over en elv. Investeringen er den samme,
men ringvirkningene og merverdien som skapes er svært ulike.
Oppgaven i denne utredningen er derfor like mye å studere selve byveven i Hamar som tiltaket, for
så å se hvordan inngrepet påvirker byens funksjon. Man ser også på hvilken ny retning dette gir for
byen, hvor er ringvirkningene størst, hvor har investeringene størst effekt.
Det faglige perspektivet gjør at utredningen vil legge mer vekt på bystrukturen som en prosess i
stadig transformasjon og ombygging, og verdien vi legger til grunn er å skape størst mulig
ringvirkninger og forbedring av byens funksjonsevne, bygge videre på og styrke det eksisterende,
de allerede investerte verdiene. Inne i dette perspektivet ligger også herlighetsverdier som
tilknytning til vannet, de romlige kvalitetene og den kulturhistoriske tidsdybden som omtales i ikkeprissatte. Men i tillegg favner den tidsaspektet og mulighetsrommet, og de konkrete
transformasjonsmulighetene en så stor transformasjon faktisk kan gi. Utredningene etterstreber
styrke prosjektet finne frem til en fysisk form og inngrep som klarer samle alt dette i noen
anbefalinger man ut ifra et byutviklingsperspektiv ser kan ha størst mulig ringvirkninger for Hamar,
størst transformerende evne for investeringen og som skaper mest merverdi ut over prosjektets
avgrensing.
Konsekvensen for landskapet omtales i utredning av ikke- prissatte konsekvenser. I andre
samfunnsmessige virkninger, denne utredningen, legges det større vekt på tiltakets innvirkning på
byens funksjonsevne, mulighet for ringvirkninger for byen, og særlig hvordan tiltaket funksjonelt
kan reetablere en god relasjon mellom byen og Mjøsa. Kvaliteten på landskapet avhenger av de
bygde omgivelsens utforming, inklusive det nye landskapet, støyskjerming og flomsikring.
Det nye landskapet vil ha store dimensjoner og er avhengig av god landskapsutforming og
programmering for at det skal bidra positivt til byen. Gode løsninger gir mer integrering mellom by
og landskap, og grunnlag for et bedre knutepunkt. I andre samfunnsmessige virkninger vurderes
hvilke muligheter tiltaket gir for slike gode løsninger.
Ut fra dette byutviklingsperspektivet legger tiltaket opp til ringvirkninger som kan være positive for
eksisterende by, knutepunktutvikling og fremtidig byutvikling. Disse ringvirkningene kan forsterkes
ytterligere ved å legge til forbedrende tiltak.
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Viktige begrep
Det benyttes en rekke begreper i utredning av byutvikling. Under er noen av dem forklart – slik at
rapporten blir lettere å forstå.
Attraktivitet
Attraktiv betyr i denne sammenhengen: Bostedsattraktivitet -Trekke til seg flere innbyggere enn
forventet. Næringsattraktivitet - Næringslivet vokser mer enn forventet. Områdeattraktivitet –
Områder som peker seg ut for utvikling med hensyn til særlige kvaliteter. Kvalitetene kan være
naturgitte, eller bygde, når det gjelder nærhet til tilbud, for idrett, kultur eller gang- og sykkelveger,
kollektivtilbud, eller nærhet til vegnettet, som også kan være en viktig faktor for etablering. Den
viktigste premissen for å prioritere gange som fremkomstmiddel er korte avstander, og slik sett kan
avstand også være en faktor med tanke på attraktivitet.
Det er typisk fire kategorier av stedskvaliteter som skaper attraktivitet for byutvikling når de endres
i positiv retning:
Tabell 7 Kategorier av stedskvaliteter som skaper attraktivitet for byutvikling, fra «Hvorfor vokser steder» av Knut
Vareide.

Bosted

Besøk, turisme

Næring

Arealer og bygg

Boligareal og boligbygging

Overnattings-muligheter

Næringsareal og
næringsbygg

Ameniteter: Tilbud,
tjenester og fysiske
fasiliteter

Kommunens tjenester
kulturtilbud fritidstilbud
sentrumsutforming

Attraksjoner og
aktiviteter, nærhet til
natur

Kommunens tjenester,
tilgang på andre tjenester
Lokal infrastruktur

Omdømme

Omdømme som bosted

Omdømme for besøk,
fra markedsføring eller
omtale

Omdømme som
næringssted

Stedlig kultur og
identitet

Optimisme Frivillig sektor
Samarbeidskultur

Gjestfrihet, opplevd
service, tilgjengelighet

Innovasjons og vekstkultur
Tillit mellom aktører

Ikke alle områder er attraktive for byutvikling, selv om de ligger sentralt. Kommunen kan i slike
tilfeller vurdere å investere i oppgradering av strategiske områder der investeringslysten blant
grunneiere er liten. Dette kan dreie seg om å oppgradere eksisterende byrom, eller bygge om
veganlegg og annen infrastruktur som i dag har negativ verdi for omgivelsene.
I de senere årene er det gjennomført flere studier av attraktivitet og verdisetting i byområder. I
studiene av Stockholm (Värdering av stadskvaliteter. Spacescape+Evidens, 2011-2012) og
København (Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Spacescape+Naturstyrelsen, 2013)
ble bærekraftige reiser, nærhet til urbane virksomheter og kulturliv trukket fram som sentrale
kvaliteter. Kvadratmeterprisen viste seg å variere mellom ulike byområder og studiene identifiserte
hvilke faktorer i bymiljøet som påvirket prisene i vesentlig grad. I Stockholmsstudien viste det seg
at de kvalitetene ved byene som boligkjøpere eller foretak verdsatte høyest var nærhet til sentrum
og tilgang til kollektivtrafikk og urbane virksomheter. I tillegg ble nærhet til vann og
herlighetsverdier som grønnstruktur og mosjonsmuligheter trukket frem som attraktivt både for
boligkjøpere og for lokalisering av arbeidsplasser (Veileder for grønn mobilitet, FutureBuilt).
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Figur 34 Verdien og attraktiviteten ved den kompakte byen: effekten av å redusere antall bilreiser kan måles i økonomisk
gevinst, ut fra hvor stor CO2-reduksjonen blir, eller om tiltaket har påvirkning på bymiljø og sosiale forhold. En høyere
andel reiser med sykkel og gange gir også en helsegevinst. Effektene er naturligvis avhengig av hvor tiltakene
iverksettes og hvor mange som påvirkes. 42 % av de som tar toget fra Hamar stasjon kom gående til stasjonen. Det er
mellom 1600 og 2200 påstigende på Hamar stasjon hver dag. Studier på reisemiddelfordeling viser at denne
gangandelen ikke opprettholdes hvis avstanden mellom stasjon og målpunkt øker – og attraktiviteten på
gangforbindelsen er lav. Veileder for grønn mobilitet, 2014 FutureBuilt.

I Gehls rapport fra mars 2016 beskrives attraktivitet nært knyttet til Hamars herlighetsverdier; som
de grønne områdene og naturreservatene, kulturminner og miljøet i det bygde, i kvartalsstrukturen
og som siktlinjene til Mjøsa. Dette oppsummeres som landskaps og kulturverdier, relasjonen
mellom by og natur.
Figur 35 Herlighetsverdier i Hamar, fra
Gehls rapport 2016. Attraktivitet i
Hamar knyttes i rapporten til identitet og
attraksjonsverdi, attraktivitet for alle
gjennom rekreasjon,
byutviklingspotensial, fysisk nærhet og
kontakt med Mjøsa, Mjøsa som
landskapsrom og den visuelle
kontakten med Mjøsa fra byen- det
såkalte «Mjøsgløttet». I
Telemarkforsking er alt dette definert
som omdømme, stedlig kultur og
identitet- og er av de faktorene
kommuner kan arbeide med for å øke
egen attraktivitet.
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Bymessighet
Bymessighet som begrep dukker opp i mange sammenhenger, men benyttes ofte ulikt og er et
begrep som kan variere i innhold etter hvem som bruker det. Oslo PBE definerer byliv som
«summen av menneskelig tilstedeværelse i byen, og rommer et vidt spekter av ulike former for
menneskelig aktivitet og bevegelse i byen.» (PBE, «Byliv for alle- områderegulering for gater og
byrom i sentrum», 2018). Ifølge Oslo PBE handler bymessighet om byens fysiske omgivelser og
balanserer: (1) gate- og byromsstruktur, bebyggelsesstruktur, bebyggelsens tetthet, det vil si
utnyttelsesgrad og bygningsvolumer, og (2) byområders flerfunksjonalitet, det vil si omfang og
spekter av ulike bygninger og funksjoner.
Graden av bymessighet påvirkes derfor av de fysiske kvalitetene som eksisterer eller etableres.
Med fysiske kvaliteter mener de bl.a. kvaliteten i materialbruken og den fysiske utformingen av
bebyggelsen inntil byens gater og byrom, og funksjonene i dem. Utformingen av byrommene er
også avgjørende.
Bymessighet er en del av urbaniteten. Begrepene urbanitet og bymessighet brukes ofte om
hverandre, men har ulikt meningsinnhold:
Urbanitet dreier seg om bymessighetens to elementer som beskrevet over, men i tillegg graden av
menneskelig aktivitet, det vil si den intensiteten i bylivet og bruken av byen som følger av tetthet og
flerfunksjonalitet. Fysisk planlegging kan i stor grad styre tetthet og flerfunksjonalitet, i mindre grad
menneskelig aktivitet. Disse elementene gir i sum rom for menneskers planlagte og uplanlagte,
individuelle og kollektive (urbane) aktiviteter og møter mellom «den fortrolig fremmede i det
uformelle felleskapet.» (John Pløger Byens språk, 2001). Urbanitet kjennetegnes av hvordan
byens intensitet og mangfold medvirker til et pulserende byliv og en levende bykultur. Det må være
en viss intensitet i befolkningstetthet, funksjoner, økonomiske og kulturelle aktiviteter, samtidig som
vi trenger et visst mangfold av hvilke funksjoner og aktiviteter en by skal romme.
Det er her begrepet bymessighet kommer inn, ved å definere hvordan de fysiske rammene kan
legge til rette for menneskelig aktivitet og interaksjon. Vi må planlegge og utforme byen slik at
mennesker ønsker å bruke den. Bymessighet handler om hvordan både naturgitte og
menneskeskapte fysiske kvaliteter på en variert måte gir rom for et godt byliv for alle byens
beboere, virksomheter, brukere og besøkende.
Vi kan altså i liten grad styre hvordan mennesker tar i bruk et område eller enkeltbygg. Derimot kan
vi bidra aktivt i å påvirke rammene for utformingen, slik at byutviklingen kan legge til rette for økt
aktivitet og et bærekraftig byliv.

Figur 36 Bymessighetens elementer, fra Oslo PBE
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Figur 37 Bymessighet på Hamar. Muligheter for Vangsvegen og sjøfronten mot Mjøsa, illustrert av Gehl arkitekter 2016

For byteoretikere som Manuel de Sola Morales omfatter ideen urbanitet også idéen om sentralitet;
tradisjonelt tilknyttet tetthet og intensitet - befolkningstetthet, trafikkintensitet, utveksling mellom
bevegelsesstrømmene og aktivitet. Knutepunktet er i essens sammenkoblingen mellom det fysisk
bebygde med bevegelses- og mobilitetsmønster i ulike skalaer. Urbanitet- eller bymessighetknyttes gjerne til et steds utforming for å fremme møter mellom folk.
Hvis man ser byen som en funksjon, verktøy eler ytelse- slik Manuel de Sola Morales ser den; som
«fantastiske maskiner som evner sette mennesker i kontakt med hverandre, omforme ensomhet til
utveksling og uvitenhet til fremskritt»
For Elin Børrud oppstår bymessighet eller urbanitet, som en merverdi i skjæringspunktet mellom
form og bruk (funksjon). Bymessighet forstås som en merverdi som viser til hvordan byens fysiske
rom anvendes, hvordan det oppleves, og hva det skaper av tilhørighet, muligheter og
begrensinger. (Børrud, 2012)
Prosjektet investerer ikke i en utvidelse av byens investerte kapital, men i en transformasjon av
den eksisterende, byens egen morfologi, forholdet mellom byens eksisterende elementer og i å
skape offentlig rom som kollektive verdier og sosiale referanser i byveven. Prosjektene arbeidet
aktivt med de tilgrensende arkitektoniske elementene og jobbet mer mot og i relasjon til sin egen
kontekst enn innenfor egen avgrensing. Målet er å skape mest mulig ringvirkning og bymessig
transformasjon gitt en investering.
Bymessighet benyttes i denne rapporten for å definere en kvalitet og en grunnleggende funksjon i
byen som inneholder forskjeller, mangfold, fysiske materielle og romlige kvaliteter ved et sted.
Begrepet omfatter et steds, eller byområdes strukturelle urbane funksjonsevne – evne til å skape
miks, intensitet, synergi og utveksling; sette forskjeller i kontakt med hverandre og evne til å sette
mennesket i kontakt med kreftene og inntrykkene en by består av. Det handler ikke om et spesifikt
innhold, eller preg. Heller en evne til å bringe sammen de elementene, aktivitetene, forskjellene et
bestemt sted eller by måtte bestå av. Det urbane vil derfor variere i uttrykk alt etter hvor man er.
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Byvev
Byvev er et begrep som er sentral for å beskrive selve byformen. Bystrukturene består av gater,
plasser, parker og torg. Byveven er den offentlige delen av bystrukturen. En byvev kan være tett
og sammenvevd- dette skjer gjerne i de sentrale delene i byen som i kvadraturen. I den tette
sammenvevde byen er det også bedre grunnlag for liv mellom husene, byliv og mangfold fordi den
rommer flere funksjoner som må leve tett på hverandre. Byveven knytter aktivitetene og
funksjonene i byggene sammen.
Den løse byveven finner man i de mindre sentrale og bilbaserte delene av en bystruktur. Gjerne
sammen med arkitektur som består av større enkeltbygg og ikke sammensatte kvartaler. Byveven
får da ikke like mange kontaktpunkt mot forskjellige aktiviteter og blir ikke like rik på byliv.
Morfologi
Morfologi også omtalt som bymorfologi er en metode for å beskrive byens bebyggelses- og
eiendomsstruktur, og hvordan disse endres over tid. I noen tilfeller kan områder transformeres.
Transformasjon handler om at noe grunnleggende ved et område endres.
I denne studien er det sett på hvordan områders morfologi gjør dem mer eller mindre egnet for
fortetting og transformasjon. Det kan være nærliggende å tenke at områder med lav utnyttelse - for
eksempel villastrøk - har størst potensial for fortetting. For å avgjøre fortettingspotensialet er det
imidlertid ikke tilstrekkelig å se på utnyttelsen. Erfaring viser at økonomiske og prosessuelle
mekanismer i byutvikling er mer kompliserte. Kartlegging av morfologiske områder innebærer
derfor å definere områder med felles karakteristika med hensyn til bebyggelsesstruktur,
tomtestruktur, eiendomsforhold og funksjon.
Generelt kan et by- tettstedsareal deles inn i 9 områdetyper:
•

Småhusområder - er utparsellert med til dels små tomter som er individuelt utbygget med en
bolig på hver tomt, privat eid. Områdene kan være mer eller mindre homogene i det visuelle
uttrykket. Områdetypen kan under-deles i områder med store eller små tomter.

•

Rekkehusområder - er bygget av en profesjonell aktør for videresalg. Området kan bestå av en
eller flere like rekkehus. Boligene er som regel privateide. Tomtestrukturen kan enten være
som en tomt i felleseie eller som individuelle parseller knyttet til hver bolig, eventuelt som en
kombinasjon av disse som et sameie/borettslag.

•

Blokkområder - er bygget ut av profesjonelle aktører for videresalg eller utleie. Området kan
bestå av ulike typer av blokker (og rekkehus), men ligger innenfor en stor eiendom som også
omfatter fellesareal. Eiendommen eies som regel av et borettslag eller sameie.

•

Blandet kvartalsbebyggelse - områder som er inndelt i en eller som regel flere eiendommer og
som omkranses av gater. Kvartalet kan være mer eller mindre homogent, med hensyn til
tomtestørrelse, bygningstyper og funksjoner. Området har som regel en svær sammensatt
eierstruktur.

•

Næringsceller - er områder som helt og holdent har vært brukt av en industri eller
næringsvirksomhet og som ligger som en avvikende celle innenfor et byområde preget av
andre funksjoner.

•

Næringsområder (i randsonen) - Områdene har ofte en sammensatt karakter av lager, kontor
og driftsbygninger. Brukere av området kan være eier av eiendommen eller leietakere.

•

Transformasjonsområder - næringsområder hvor det allerede er skjedd endring av virksomhet
og som derfor kan fortsette å endres uten stor motstand.
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•

Transformerte områder - har bebyggelse og strukturer som stammer fra det tidligere området,
men er i tillegg bygget ut med ny bebyggelse.

•

Ubebygde områder - kan være inndelt i flere tomter og med en sammensatt eierstruktur eller
en eiendom, eid av en eier.

Fortetting kan gi dårligere solforhold og tap av utsikt. Fortettingen kan også gå på bekostning av
privat uteareal. Den private hagen, en vesentlig verdi ved å bo i enebolig, kan bli berørt, men det
skal i tråd med denne strategiens vurderinger være få steder der dette må skje. Gjennom
kartlegging av morfologiske områdetyper foreslår vi ikke fortetting der motstanden er stor. Det er
heller ikke nødvendig når det finnes så mange store transformasjonsområder tett på byen.
Temaene morfologi og fortetting er utdypet i Stedsanalysen som er et vedlegg til denne rapporten.
Drivere i byutvikling
Drivkrefter for befolkningsvekst er typisk bostedsattraktivitet, arbeidsplassvekst, sentralisering,
nasjonal innvandring, og til en viss grad normal befolkningsvekst (som pr. I dag for Norge er lav,
0,9% SSB 2019).
Drivkrefter for arbeidsplassvekst, er typisk næringsattraktivitet, befolkningseffekt, bransjeeffekt,
nasjonal vekst, og attraktivitet I forhold til lokaliseringsmulighet.
Synergi(effekt)
Synergieffekt refererer, blant annet i økonomifaget og i politikken, til den mereffekt som oppnås
ved at to eller flere tiltak tilsammen gir større eller bedre resultater enn summen av tiltakene hver
for seg. Investering på ett felt kan gi innsparinger på et annet felt, og ofte vil satsingen på det
sekundære tiltaket betale seg selv.
Identitet
Identitet henger nært sammen med opplevd verdi av det du har rundt deg, og ikke minst retten til
byen. Det handler ikke kun om retten til å ha adgang til byens fasiliteter og det offentlige rom, men
om å ha like rettigheter og muligheter for deltakelse og til å være med å påvirke utformingen og
utviklingen av sin egen by og sine omgivelser.
Byutvikling er samfunnsutvikling og samfunnsansvar, som her handler om hvordan innbyggerne i
Hamar skal leve og bo. Hvordan vi vil at våre omgivelser skal være. Det handler om å legge
forholdene til rette for at barn og unge skal kunne få en best mulig oppvekst og bli i stand til å ta
grep om egne liv.
En god byutvikling handler om sosial utjevning og å skape like vilkår for alle, noe markedet ikke
kan regulere. Derfor må det offentlige tørre å ta ansvar, og politikerne må se forskjellen på offentlig
ansvar og marked. En god by balanserer økonomi, næring, bokvaliteter og aktiviteter, er
inkluderende samtidig som det tas hensyn til miljøet. Byutvikling handler om forvalting av verdier,
følelser og identitet, og en feiltakelse i moderne byutvikling er at man tror byutvikling handler om
bygg, mens det i realiteten handler om rammen for samspill mellom mennesker og økonomi! Det er
menneskene som skaper livet, og den positive utviklingen bør derfor bygge videre på det
mennesker på et sted verdsetter i dag, og hvordan dette kan styrkes i fremtid.
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Materialitet
Materialitet kommer fra materie, eller stofflighet- og beskriver en egenskap til et sted eller i denne
rapporten byrom som kan være uttrykk, romlighet og kvalitet. Når vi i denne rapporten beskriver
forskjellene i byrommenes materialitet tenker vi gjerne på forskjeller i kvaliteten i hvordan de er
bygd opp og formet. På en parkeringsplass utenfor byen med spredte en-inngangsbygg vil utrykket
og materialiteten; opplevelsen av byrommet, være annerledes enn inne i byen i byrom hvor gulv,
vegger og sammenhenger er gjennomtenkt og nøysomt opparbeidet, og har mange hendelser og
innganger. Byroms uttrykk og materialitet og materialitet i arkitektur nevens ofte i sammenheng
med tilpasning til lokale forhold, eller skala. Materialitet henger slik sett sammen med tanke om
bruk og i uterom handler dette ofte om opplevd kvalitet for De som skal bruke oppholde og bevege
seg. Slik sett kan man si at i offentlige bygg og byrom henger materialitet sammen med
opplevelsen av hvor verdsatt du er der du oppholder deg. Grunnlaget for valgt materiale henger
oftest sammen med prioriteringer og kostnader. Opplevd kvalitet innvirker på opplevelse av
verdsetting og gir økt egenverdi, for bygget, stedet, og den som oppholder seg der.
Scenario
En fortelling om framtiden som følger bestemte retninger basert på forskning, trender og lokale
innspill. Et scenario er et plausibelt fremtidsbilde som skisserer ulike utviklingsretninger basert på
noen sentrale utviklingstrekk. Et scenario er velegnet som et sentralt grunnlag for strategiarbeid,
men er ikke en strategi i seg selv. Et scenario er altså ikke en prognose eller strategi, men en
historie som skal stimulere til konstruktiv tenkning om og planlegging av framtiden. Et scenario
løfter fram, istedenfor å undervurdere graden av usikkerhet om framtiden, slik at vi skal bli bedre
rustet til å planlegge under denne uunngåelige usikkerheten.
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Utredningskrav fra planprogram
Følgende krav til utredningen er hentet fra planprogrammet (Bane NOR februar 2019):
•

Sannsynlig knutepunktutvikling med etablering av konsentrert bybebyggelse i stasjonens
influensområde bade med hensyn til arealbruk, utnyttelse, funksjoner, utvikling over tid og
samvirke med tilgrensende områder. – Kapittel 3.2

•

Konsekvenser for sentrum og tilgrensende områder av stasjonslokalisering og sannsynlig
knutepunktutvikling, både med hensyn til byform og bystruktur, arealbruk, utnyttelse,
funksjoner, utvikling over tid. Her inngår også vurdering av konsekvenser for bystrukturen
fra byplanen av 1848 og i Sverre Pedersens plan fra 1924. – Kapittel 3.3

•

Muligheter for byliv og sosiale møteplasser, med spesielt fokus på Hamar sentrum. –
Kapittel 3.4

•

Mulighet for innpassing av nye uterom og gangarealer som følge av tiltaket, herunder
vurdering av gåvennlighet. – Kapittel 3.5

•

Konsekvenser for Hamar by av stasjonslokalisering i forhold t il arealbruk og byvekst,
spesielt i forhold til mulighet for mer konsentrert arealbruk og utvikling i trad med
kommuneplanens arealdel (blant annet Espern, Strandsonen, Tjuvholmen, Disenstranda,
langs Vangsvegen innenfor Disen bru, samt fortetting i sentrum) – Kapittel 3.6

•

Konsekvenser av jernbanen som drivkraft for byutvikling og for utvikling av næringsliv,
arbeidsplasser, forretninger, kulturliv, offentlige tilbud og bosatte, bade i knutepunktet,
sentrum og byen for øvrig. – Kapittel 3.7

•

Tidsaspektet for byutviklingen vil være en 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. – Kapittel 3.8

•

Muligheter for relokalisering av virksomheter (bussdeponi, brannstasjon m.m) – Kapittel 3.9

•

Driftsmessige konsekvenser for Vikingskipet vil bli utredet. Det vurderes hvordan de to
alternativene vil påvirke gjennomføring av store arrangementer bl. a knyttet til
trafikkavvikling, tilgjengelighet og sikkerhet, herunder hvordan parkeringssituasjonen skal
løses. – Kapittel 0
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Kunnskapsgrunnlag
Utredningene bygger på kunnskap fra vedlegg 3 Stedsanalyse. Denne beskriver og illustrerer hva
dagens Hamar er og Hamar i en fremskrevet situasjon – Fremtidens Hamar i 2034. I tillegg bygger
analyser og utredningen på kunnskapsgrunnlag som angitt i tabellen under.
Tabell 8 Kunnskapsgrunnlag for utredning av byutvikling.

Kilde

Relevans

Befaring på stedet

Utredningsområdet og stedlige forhold er betraktet direkte.

Fotografier tatt på befaring

Representerer betraktninger og vurderinger av
utredningsområdet gjort på befaring.

Planforslag presentert i modell og tegninger.

Viser tiltakets utforming og utstrekning som grunnlag for
omfangsvurderinger.

Statkart: www.norgeskart.no

Kartbasen gir detaljert informasjon om arealbruk.

Flyfoto (finn.no og googlemaps.com)

Kartbasen gir informasjon om arealbruk. (Informasjonen er
mindre abstrakt enn kart).

Stedsanlyse, 2016 og Utvidet stedsanalyse med
komplementerende undersøkelser 2019

Bystruktur, funksjonelle sammenhenger, byliv, morfologi og
sammenhenger.

Hamar bylivs- og byudviklingsanalyse. Analuse
af fremtidig jernbane & station. Gehl Architects
(mars 2016)

Siktvurderinger for Hamar sentrum.

Røyem-Pedersenplanen, samt Helga Stave
Tvinnereim: Sverre Pedersen - Pioner i norsk
byplanlegging. Oslo: Kolofon, 2015.

Byhistorie og bystruktur.

Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser
(november 2019)

Konsekvensvurdering av tiltak fra 2019

Fagrapport Byutvikling og knutepunkt

Vurderinger av tiltak fra 2016

Kommuneplanens arealdel- Hamar mot 2030
Gehl Byromsplan (2013)

Vurderinger for Hamar sentrum.

Hamar bylivs- og byutviklingsanalyse Mars 2016
analyse af fremtidig jernbane & stasjon. Gehl

Vurderinger for Hamar sentrum., attraktivitet og
herlighetsverdier i Hamar. Analyse av byliv og byutvikling

Oppsummering av mulighetsstudier Hamar
kommune (2019)
Mulighetsstudier: Dyrvik (2014), Salcedo
Brossa, Entasis, Dyrvik (2014), Entasis, Dyrvik,
Rambøll (2016)
Hamar 2074, Scenarioer for Byutvikling – Asplan
Viak, 2019
Veileder for grønn mobilitet 2014, FutureBuilt

Vurdering av fremtidig utvikling

PBE, «Byliv for alle- områderegulering for gater
og byrom i sentrum», 2018

Begrepsavklaringer, bymessighet

«Hvorfor vokser steder» av Knut Vareide,
Telemarksforskning

Definisjon og innhold for attraktivitetsbegrepet

Erfaringer med endrede stasjonsplasseringer,
notat. Rambøll 2019. Vedlegg 2.

Erfaringsnotat om konsekvenser ved flytting av stasjon fra
andre byer.

Relasjon mellom herlighetsverdier og merverdi,
begrepsinnhold for attraktivitet
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Studier av attraktivitet og verdisetting i byområder.
Studier av attraktivitet og verdisetting i byområder.

Supplerende undersøkelser
Stedsanalyse – vedlegg 3
Sikt til Mjøsa
Retningen på de lange sentrumsgatene følger kotene og ligger parallelt med Mjøsa, og i Røyems
planlagte rutenett gir tverrgående gater sikt og åpenhet mot lyset fra Mjøsa.
Sikten varierer i forhold til hvor høyt du står i kvadraturen, og på illustrasjonen under viser grønne
siktlinjer fra de høyest liggende gatene der siktlinjen «starter». Trær, landskap, og eksisterende
jernbane blir til hinder for sikten når du kommer lavere i byen.
I flere tilfeller er det lite eller ingen sikt når en kommer ned til Strandgata og Strandgateparken.

Figur 38 Siktlinjer fra Grønnegata i vest, fra P. Sandviks gate i midt, og fra St. Olavs gate i øst. Når du står i

Strandgata er de fleste siktlinjene i dag brutt av jernbanen, bygninger og trær langs strandsonen, merket
med røde kryss. Sentrale byrom fra Gehls bylivsanalyse 2016 er vist i gult.

Eiendomsstruktur og eierforhold
Eiendomsstrukturen viser store tomter langs Mjøsa og Åkersvika, men mer småskalert struktur
lenger på nord- og vestsiden av jernbanelinjen. I vest er mye av området eid av Bane NOR
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eiendom, men ved Hamarbukta og forbi Koigen ligger offentlige arealer i tilknytning til
rekreasjonsområdet langs Mjøsa.
Eiendomsstrukturen nord for dagens stasjon utgjøres av sentrums historiske kvartalsstruktur, mens
det i Østbyen kan sees tendenser til en mindre planlagt utvikling med mange og små tomter, i
privat eie. Sør for stasjonen finnes store tomter, noe privat og noe Bane NOR.
I øst ligger næringsområder og parkeringsareal ved Vikingskipet, som dels er privat, noe Bane
NOR. På Disen ligger mindre og private boligtomter. Nord for kartkanten ligger større
jordbruksarealer.

Figur 39 Kart fra april 2019. Noen av eiendommene er i ettertid overført til kommunen. Eiendomsstruktur viser en
situasjon med store tomter langs Mjøsa og Åkersvika, mens den er mer småskalert lenger bak i byen. Nederst vises
Bane NOR SF og Bane NOR AS eiendommer som blå og røde.

Registrering av ganglinjer
Stasjonslokalisering henger sammen med muligheter for sammensatt bruk, og attraktivitet for
gåvennlighet henger sammen med attraktive sammenhenger og byrom. Stasjonsplassering har
innvirkning på tilgjengelighet og virkning på handel, service - og sentrums muligheter for utvikling.
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Figur 40 Illustrasjonen viser en registrering av gåvennlighet og kvalitet på Hamar. Positive hendelser er: Fin

utsikt, Fint sted – bygg og natur Torg og folkeliv Grønn undergang. Negative hendelser registrert er: Nestenpåkjørsler, Bratt trapp, Annen opplevd utrygg/ubehagelig situasjon Mørke og uoversiktlige underganger,
Måkeangrep, Særs omstendelige vegkryss og trafikkbarrierer, Trafikkstøy

Undersøkelsen er utført som en registrering av alt.arkitektur. Det er en befaring som er registrert
med Strava og go-pro-kamera som viser hvor personen har gått, hvor lang tid den bruker og
bylandskapet langs ganglinjen. I tillegg har man registrert kvaliteter og problemer relatert til
attraktiviteten for å gå langs ruten. Kartet beskriver opplevd gåvennlighet i Hamar i dag sammen
med registreringene som beskriver hvor positiv eller negativ opplevelsene er. Parametere som har
hatt innvirkning på opplevd gangvennlighet kan oppsummeres i:
a) tetthet (bolig, arbeidsplass, funksjoner, tjenester, publikumsrettede funksjoner)
b) funksjonsmiks og grad av mangfold i tilknytning ganglandskapet
c) tilgjengelighet, universell utforming, veifinning
d) Byform, kvalitet og attraktivitet på de romlige sammenhengene
e) trygghetsfølelse
Registreringen er utført på sommer og dagtid. På vinterstid og natt vil vintervedlikehold, glatthet og
mørke steder påvirke både trygghetsfølelse og universell utforming og derfor gangvennlighet.
Funnene er sammenfallende med andre funn og viser at sentrale og bymessige ganglinjer, som i
dagens sentrum, oppleves mer positiv enn semiurbant landskap som rundt den mulige
stasjonslokaliseringen i øst. Det gjelder også for vegen mellom en eventuell ny stasjon i øst og
dagens sentrum.
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Figur 41 Illustrasjonen viser en registrering av gåvennlighet og kvalitet Hamar, der positive hendelser er merket grønn.
Stasjonslokaliseringer som gul sirkel. Negative hendelser og ganglinjer er merket rødt. Området som kobler dagens
stasjon og sentrum til vann fremstår i dag som problematisk for gående. Positive hendelser er: Fin utsikt, Fint sted –

bygg og natur Torg og folkeliv Grønn undergang. Negative hendelser registrert er: Nesten-påkjørsler, Bratt
trapp, Annen opplevd utrygg/ubehagelig situasjon Mørke og uoversiktlige underganger, Måkeangrep, Særs
omstendelige vegkryss og trafikkbarrierer, Trafikkstøy

Fortettingsområder i dagens by
Det er stor forskjell på transformasjonsevnen til områdene i dagens by, og dermed også stor
forskjell på hvilken ringvirkning stasjonsinvesteringen har potensial til å forløse. Det er derfor
vesentlig å se på områdene rundt aktuelle stasjonslokaliseringer.
Arbeidet med fortetting og transformasjon er basert på ekstrakt fra kommunens forettettingsstudier,
supplert med dialog omkring fortetting og utvikling av dagens bykjerne.
Fortettingsmuligheter vurdert ut fra mål om nullvekst i personbiltrafikk, som innebærer ønsket
utvikling og økt tetthet der tilgjengelighet er god med gange sykkel eller kollektiv.
Egnethet for fortetting er videre vurdert ut fra kartlegging av morfologi, der det også er tatt hensyn
til sårbarhet for fortetting ut fra bevaringshensyn.
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Figur 42 Kart viser morfologi.

I vest ligger kvartalsstruktur som i seg selv har middels motstand mot fortetting, som dels er
verneverdig, men som likevel vil ha stor mottagelighet og nytte av transformasjon og fornying.
Kvartalsstrukturen vil ikke endres, men innholdet, tettheten og andelen bolig kan til eksempel økes.
Langs nordre kant av sentrumsområdet ligger også viktige områder for byens vekst med
transformasjonsområder som har liten motstand langs Vangsvegen. Her finnes allerede flere
utviklingsprosjekter. Østbyen er også egnet for transformasjon, og ut fra en vurdering av tetthet
svært mottakelig for endring, litt på samme vis som i Vestbyen. Om sentrums aktiviteter smitter
øst- og vestover vil dette ha positiv virkning på sentrums aktiviteter, handel og byliv.
Lenger ut i øst ligger i villabebyggelsen i Briskebyen, der det vil være stor motstand mot endring,
på grunn av småskalert eiendomsstruktur og mange eiere, innenfor et område som også til dels er
preget av vanskeligere topografi.
Rundt Vikingskipet ligger transformerbare områder, men endring av disse vil normalt få liten
ringvirkning for Briskebyen.
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Figur 43 Illustrasjonen viser egnethet for transformasjon og samt områder for utvikling som er anvist i kommuneplanen
(stiplet). Store næringstomter lar seg lett transformere. Sentrumsnære områder i kvartalsstruktur egner seg for fortetting.
Småhusområder har større motstand i forhold til endring.
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Tidligere mulighetsstudier – vedlegg 4
Sammenstillingen av tidligere mulighetsstudier er ment som supplerende til annet
analysegrunnlag, og er viktig for å dokumentere muligheter og sider ved fremtidens Hamar som
har vært diskutert i tidligere faser. I flere av studiene ligger også løsninger som interessant for
videre utvikling av den optimale stasjonen. Vedlegget sammenlignet plangrepene i de ulike
mulighetsstudiene i nye diagram som fremstiller alle tidligere studier likt.
Ser man på hovedgrepene og det overordnede byutviklingsperspektiv, forsøker alle løsninger
bygge videre på dagens Hamar, slik at byen kompletteres. Det er likevel særlig to alternativer som
peker seg ut, og begge er fra 2016.
Studiet til Entasis viser en stasjon i øst som er basert på et bilde langt fram i tid. Her har byen
vokst mot øst, slik at stasjonen er del av byen. Forutsetningene for forslaget er at det legges store
investeringer i ny Stangevegen som er skjult under bakken for å bedre trafikkforholdene på tvers
av byens Mjøsside og at driftsbasen fjernes. Arealene som vinnes langsmed jernbanen er vist med
lav utnyttelse og mye bolig. Det viktigste ved forslaget er verdien av høy kvalitet på forbindelsen
mellom stasjon og dagens bykjerne gjennom et attraktivt parkdrag for gående og syklende som
kjerne i boligutviklingen i arealene som fristilles, samt en stasjon plassert i et viktig og godt synlig
koblingspunkt. Det ligger flere tunge problemstillinger til grunn for grepet som er vanskelig å løse
innenfor de rammene et jernbanetiltak faktisk kan håndtere.
I forhold til «mest verdi for investeringene» er «Se på Hamar!», mulighetsstudien til
Rambøll/Sweco utført av alt.arkitektur, sentral. Dette forslaget var bygget på høye krav til tetthet
rundt knutepunktet, og kombinerer ny byutvikling med åpning til Mjøsa. Forutsetningene i dette
studiet var bebyggelse foran kvadraturen og kan diskuteres. Poenget med å utnytte tiltaket til å
både reparere og skape nye kvaliteter er vesentlig. Grepet åpner for å fortette rundt knutepunkt og
samtidig bygge nytt landskap ut mot Mjøsa. Det åpner også for å videreutvikle områdene ved
Vikingskipet til mer næring, eller plasskrevende arbeidsplassintensive virksomheter.

Figur 44 Stasjon i vest, RambøllSweco/Alt. 2016.
Jernbanetiltaket benyttes til både å reparere og å skape
nye kvaliteter. Fortetting rundt knutepunktet og etablering
av nytt landskap mot Mjøsa.

Figur 45 Stasjon i øst, Entasis 2016. Byen vokser mot øst
slik at stasjonen er en del av byen. Det etableres en sterk
forbindelse, med høy kvalitet, mellom stasjonen og
dagens bykjerne.
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Tiltaket slik det foreligger nå har innarbeidet alle
de problemstillingene som skapte debatt i 2016.
Som å ikke inkludere all byutvikling foran
kvadraturen, men heller åpne for en forlengelse
av Strandgateparken ned mot Mjøsa.
Tiltaket åpner for en løsning hvor toget dykkes
ned under landskapet foran byen, hvor vannet
kan komme inn i Hamarbukta og nærmere by- og
gaterom hvor folk oppholder seg. Det fjerner
dagens toglinje som visuell barriere og etablerer i
stedet grønne felt, hager, og vannspeil på nivå
med Strandgateparken. Byutviklingen som er vist
i skisser og illustrasjoner er ikke en del av
tiltaket, men en følge av andre prosesser som
håndteres av kommunen. Det er kommunen som
Figur 46 Alternativ Vest 2019. Jernbanen dykker ned
under landskapet foran byen. Illustrasjonen viser en mulig bestemmer gjennom videre planarbeid og
utforming av vannspeil i Hamarbukta. Tiltaket legger ikke
sentrumsplanen forhold som størrelser på park,
opp til byutvikling foran kvadraturen.
byens bruk, og møter med bygulvet. Men tiltaket
gir muligheter for forlengelse og sammenbinding av dagens struktur på måter som gjør en stasjon i
øst og vest sammenliknbare i forhold til å løse byens største ønske – å komme nærmere Mjøsa!

Scenarioer – Asplan Viak
Arbeidet med scenerier gjennomføres av Asplan Viak og er forankret i formannskapet 30. januar
2019. Arbeidet er omtalt i planprogrammet som ligger til grunn for utredning av jernbanetiltaket på
Hamar, omtales derfor også her i rapporten for Andre samfunnsmessige virkninger. Foreløpig
versjon av scenarioarbeidet er datert november 2019.
Fra rapporten
«Noe av utviklingen kan vi påvirke lokalt i kommunen. Men det meste styres trolig av forhold som
er utenfor vår kontroll. Scenarioarbeidet skal bidra til å identifisere strategisk
stillstand/endringsmotstand, styrke endringsvilje og skal identifisere muligheter. For byutvikling er
oppgaven å belyse et langsiktig perspektiv.
Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Hamar kommune, og supplerer Bane NOR sitt arbeid med
plan for dobbeltspor. Den er på dette tidspunktet et uferdig dokument, men gir en pekepinn i
forhold til mulige utviklingsretninger for Hamar, og er til en viss grad omtalt under kapittel 4.2.9 i
denne rapporten. En av hensiktene med arbeidet er også at den skal være et grunnlag for
kommunen, slik at de kan vurdere hvilke strategier og virkemidler som bør følge valget av trasé for
dobbeltsporet og stasjonsplassering.
Det er gjennomført en ståstedsanalyse, som oppsummerer trekk ved Hamar i dag.
På bakgrunn av ståstedsanalysen og workshoparbeid (medvirkningsprosessen) på Hamar, som
begge er dokumentert i Asplan Viaks arbeider, er det valgt ut to drivkrefter som premisser for
utforming av scenarioene. De to drivkreftene er befolkningsvekst og lokal aktivitet. Litt grovt sett
kan disse betraktes som aspekter ved megatrendene demografisk utvikling og teknologisk utvikling
/økonomi i forandring. Ved valg av drivkrefter er det lagt vekt på at driverne vil ha en stor
påvirkning på byutviklingen og at det er plausibelt at de vil kunne utvikle seg i ulike retninger.
Derfor betegnes de også som «usikre drivkrefter». De blir viktige, men retningen på deres utvikling
er beheftet med usikkerhet.»
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Befolkningsveksten
Befolkningsveksten kan utvikle seg i flere retninger. Ståstedsanalysen viste at befolkningen i
Hamar by kan vokse relativt mye, men det er også mulig at veksten blir lav. Veksten vil påvirke hva
som er mulig å gjennomføre innenfor byutvikling i betydelig grad, der den kan påvirke blant annet
befolkningssammensetning og etterspørsel etter nye boliger. Noen av forutsetningene for
befolkningsvekst kan påvirkes av kommunens prioriteringer, men veksten er også i stor grad
påvirket av sterke nasjonale og internasjonale trender.
Lokal aktivitet
Lokal aktivitet defineres som det lokale tilbudet av arbeidsplasser, varehandel, offentlig og privat
service, utdanning og kultur- og fritidstilbud. Kort sagt dreier denne driveren seg om hvorvidt
Hamar i framtiden er en regionhovedstad med et rikt tilbud til sine innbyggere eller en by hvor
mange innbyggere må pendle ut av byen for å leve fullverdige liv.
Driverne befolkningsvekst og lokal aktivitet vil til sammen gi
oss fire plausible scenarioer som er hensiktsmessige for å
belyse framtidig byutvikling og hvordan ulike
stasjonslokaliseringer kan passe inn i denne byutviklingen. En
kombinasjon av disse to driverne gir et scenariokryss som vist
til høyre, og med mulighet for at Hamar beveger seg mot å bli:
•

Innlandets motor – med vekst og høy aktivitet, preget av
sterk relasjon til omverden

•

Attraktiv forstad– med vekst, men lav aktivitet, med preg
av soveby og utpendling

•

Smått og trått – med lav vekst og lav aktivitet, preget av
lite endring

•

Smått og godt – med høy aktivitet, men lav vekst, med innpendling

På grunnlag av scenarioene er det gjort følgende foreløpige vurderinger:
•

Med høy vekst innenfor både befolkning og lokal aktivitet (innlandets motor), vil både en ny
stasjonsløsning i øst og i vest kunne fungere fint, ettersom byen da vil vokse, og gi grobunn for
byutvikling rundt begge alternativer. Aller best ut kommer alternativ Vest, ettersom man da kan
få et mer kompakt sentrum enn med alternativ Øst.

•

Med høy befolkningsvekst (attraktiv forstad), får vi den samme vurderingen av
stasjonsalternativene, både øst og vest kan fungere ettersom byen har stor vekst og kan
tilpasse seg.

•

For de to scenarioene som innebærer lav befolkningsvekst, er det større forskjeller. Dersom
befolkningsveksten er lav og majoriteten må pendle ut (smått og trått), blir stasjonslokalisering
svært viktig for å få til en bærekraftig transportløsning. Stasjonsalternativ Øst blir her liggende
svært usentralt, noe som vurderes som negativt.

•

Ved scenarioet med lav befolkningsvekst, men et godt lokalt tilbud (smått og godt), kan
stasjonslokalisering være av underordnet betydning, da hensynet til byens herlighetsverdier
kan anses som viktigere. Da vil stasjonslokalisering øst kunne være hensiktsmessig, i likhet
med en situasjon der dagens løsning opprettholdes.
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Sannsynlig knutepunktutvikling
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Sannsynlig knutepunktutvikling med etablering av konsentrert bybebyggelse i stasjonens
influensområde både med hensyn til arealbruk, utnyttelse, utvikling over tid og samvirke med
tilgrensende områder.»
Utredningen skal besvare hva som er mulig med hensyn til knutepunktutvikling i stasjonens
influensområde i de to områdene når det gjelder arealbruk, tetthet, funksjoner på gateplan,
realiserbarhet, byrom og virkning mot tilgrensende områder.
Bane NORs virkemidler knytter seg i hovedsak til dobbeltsporutbyggingen med
stasjonsfunksjonen, fysisk tilpasning til omgivelsene, forvaltning av jernbaneinfrastruktur, samt
utbygging av bybebyggelse på egne eiendommer. Målene for tiltaket, definert gjennom
planprogrammet, sier at:
«Utbygging av dobbeltspor skal bygge opp under muligheter for kompakt byutvikling»
«Utforming og gjennomføring av Jernbanetiltaket skal bygge opp under byutvikling i sentrale
områder, med forankring i kommuneplanen»
«Det skal sikres høy arealutnyttelse i og nært sentrum og rundt kollektivknutepunktet» og at
«stasjonen i Hamar skal utvikles til et moderne knutepunkt med kortest mulig avstand mellom de
ulike transportmidlene»
Planprogrammet sier også at «knutepunkt med en InterCity-stasjon skal være et attraktivt målpunkt
i byen. Med dette menes at et knutepunkt er mer enn et byttepunkt mellom ulike reisemidler, at
knutepunkt er et reisemål i seg selv, og ikke bare en holdeplass der man reiser til og fra. Med
enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler, 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.»
Betydning
Intercityutbyggingen vil gjennom å tilrettelegge for raskere togreiser og hyppigere avganger tilføre
Hamar attraktivitet, med mulighet for befolkningsvekst og ny næringsutvikling. Knutepunktets
plassering og utforming kan spille en sentral rolle og slik sett få stor innvirkning på fremtidig
arealbruk, gate- og byromstruktur inklusive tilgjengelighet for gående og syklende, som henger
sammen med nullvekstmål og sentrale miljøfaktorer for prosjektet og byens utvikling.
Ønsket knutepunktutvikling er gjennom nasjonale og lokale mål, og gjennom planprogrammet
definert til å ha betydning, generelt i forhold til innvirkning på lokalt transportbehov og mer bruk av
kollektiv, sykkel og gange, og lokalt i forhold til byens utvikling på Hamar. Tema påvirker
eiendomsverdier og byutviklingsmuligheter i knutepunkt og influensområde, og muligheter for
samspill mellom stasjon og omgivelser.
Verdien av en knutepunktutvikling i synergi med byen, hvor stasjonsområdet er et målpunkt som
kan gi en kompakt byutvikling med tjenester, boliger, næring og arbeidsplasser i et utvidet bolig- og
arbeidsmarked, er stor. Det påvirker både Hamars rolle regionalt, da et effektivt, attraktivt og
tilgjengelig knutepunkt knytter Hamar bedre sammen i et felles bolig- og arbeidsmarked i
hovedstadregionen, og kobler byen bedre til de øvrige Mjøsbyene.
Usikkerheten knyttes til hvor stor vekst Hamar vil få i tiden framover. Med stor vekst vil forskjellen
mellom etablering utenfor sentrum og inne i sentrum være mindre, mens en stasjon utenfor kan
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være mye mer uheldig ved lav vekst. Det legges til grunn en middels vekst for utredningen, og i
oppsummeringen sees usikkerhet opp mot scenariostudier utført av Asplan Viak for Hamar
kommune som blant annet utforsker spennet i vekst.

Utredningsmetode
Utredningen er basert på kunnskapsgrunnlaget og komplementerende kartgrunnlag som
undersøker tema grafisk.
Det grafiske kartgrunnlaget undersøker arealbruk og muligheter for å utvikle sammensatte
knutepunkt med bolig, næring, møteplasser og virksomhet på bakkeplan. Kartene viser også
muligheten for bymessighet; synergi og tetthet mellom eksisterende og fremtidige virksomheter
rundt møteplasser og byrom.
Planprogrammet formulerer flere mål og ambisjoner for samspillet mellom byutvikling og jernbanen
som belyses ut under dette punktet. Utredningen vil etterstrebe å gi svar på følgende spørsmål:
•

Vil byens kontakt med Mjøsa, kvadraturen, byrom og de grønne lungene foredles og styrkes?

•

Er stasjonen et godt utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling?

•

Har omkringliggende bystruktur høy arealutnyttelse, stor andel besøksintensive virksomheter
og kvaliteter som oppleves som interessante? Og er knutepunktet sammensatt, inkluderende
med næringsbygg, offentlig formål og bolig?

•

Er knutepunktet et attraktivt målpunkt i byen som er mer enn et byttepunkt mellom ulike
reisemidler, og et reisemål i seg selv, er knutepunktet mer enn en holdeplass der man reiser til
og fra?

•

Gir knutepunktet ringvirkninger på omkringliggende bystruktur?
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Alternativ Vest
Illustrasjonsplan av tiltaket med mulige ringvirkninger
Byens kontakt med Mjøsa
Jernbanesporene foran sentrale deler av bystrukturen tas vekk og nytt landskap gir mulighet til å
gjenopprette kontakten med Mjøsa. Nettverket av gater og grønne lunger styrkes og knyttes tettere
på hverandre. Tiltakets hovedgrep er å dykke jernbanen under bakken fra dagens stasjonsbygning
og vestover, slik at jernbanen som i dag er en barriere forsvinner under Hamarbukta. Sentrums
kvartalsstruktur blir dermed liggende åpen mot Mjøsa, og Strandgateparken gis muligheten til
utvidelse med nye parkområder, samtidig som det åpnes for åpent vann inn mot kvadraturen.
Tiltaket gir flere tverrforbindelser: i forlengelse av Vangsvegen der hele landskapet kan formes
som en sammenhengende park og kontaktflate ut mot Mjøsa, under sporene mot Tjuvholmen..
Hvis sammenhengene gis god utforming vil bystrukturen knyttes tydelig sammen med områdene
langs Mjøsa, og knutepunktet vil utvikles rundt dette nye nettverket, og skape en ramme om
stasjonen.

Figur 47 Illustrasjonsplanen viser en mulig utforming for hvordan stasjonen kan bidra til utvikling av et knutepunkt i
forlengelse av eksisterende bystruktur. Størrelse på vannspeil, grøntområder og mulige utbyggingsområder må vurderes
nærmere og løses gjennom videre planprosesser og kommunens sentrumsarbeid. Byen trekkes mot Mjøsa og
landskapet foran byen kan endres fra barriere til nye forbindelser, der også en tosidig stasjon bidrar til at strandkanten
blir del av byen i 2034. Fremtidig utvikling ut over tiltaket beror på private initiativ og kommunens videre planarbeid, som
dels er uavhengig av tiltaket.
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Alternativ Vest gir også følgende muligheter:
•

Gangbro over til strandsonen fra Østbyen

•

Ekspressykkelveg til Storhamar og store transformasjonsområdene der kan etableres i det
gamle jernbanesporet.

•

Det kan etableres nye koblinger mellom Vestbyen og Koigen. Alle gatene får direkte
forbindelse i plan med grøntområdet.

•

Ny park utenfor den gamle jernbanelinja. I det nye byrommet er det plass til
overvannshåndtering, konsertarena og vinterland med skøyteis på vinterstid. Parken vil
være et naturlig utfartssted for skøyte- og skiturer, men også for byliv i synergi med det
eksisterende

•

Arealet utenfor Parkgata. Bruken av dette området er det kommunen som vil bestemme
gjennom videre planarbeid. Det kan benyttes som park eller som bolig, kontor eller andre
funksjoner kommunen ser behov for.

•

Skibladnerbrygga flyttes og blir en del av knutepunktet sammen med muligheter for
hurtigbåtkai

•

Utenfor jernbanen er det mulige byutviklingsområder som er uavhengige av planen. Dette
er områder som er vist i kommunens VPOR for området og er her vist tilpasset stasjonen
for best mulig tilpasning.

Innhold og programmering omtales under kapittel 3.4 Stasjonens innvirkning på byliv i dagens
sentrum.

a

b

Figur 48 Snitt a, gjennom knutepunktet i alternativ Vest med tosidig stasjon og bygulv som strekker seg ut til Mjøsa, med
promenade og fremtidig byutvikling langs strandsonen og på Tjuvholmen. Mulig fremtidig situasjon.
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Figur 49 Snitt b, ved stasjonen. Dagens situasjon øverst, og to varianter av hvordan kulvert kan møte hensyn til
flomsikring og gi kontakt med Mjøsa. Skibladnerbrygga og eventuell hurtigbåt til Gjøvik kan gis plass i knutepunktet på
bryggekanten. Flomsikringen trygger både by og jernbane og er en del av landskapsutformingen slik at den ikke lager en
opplevd barriereeffekt mot Mjøsa.

Stasjonen som utgangspunkt for knutepunktutvikling
Byutvikling og løsning som vises på illustrasjonsplanen, Figur 50 viser hvordan stasjonen kan bidra
til utvikling av et knutepunkt i forlengelse av eksisterende bystruktur. Fremtidig utvikling utover
tiltaket beror på private initiativ og kommunens videre planarbeid. Det som illustreres er stasjonens
mulige forhold til disse fremtidige planene.
Stasjonen er her et godt utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling, og ligger tett på:
•

eksisterende høy arbeidsplasstetthet og boligtetthet

•

områder utpekt fra kommunen som prioriterte områder for fortetting

•

fremtidige attraktive utbyggingsområder langs vannet

•

et sammensatt byområde der knutepunktutviklingen kan spille en reell rolle i forhold til å
stimulere til revitalisering og fortetting med kvalitet

•

muligheter til å integrere store program og arbeidsintensive bygg på nye byutviklingsområder
tett på knutepunkt og sentrum

•

mulighet for å gi ny og forbedret forbindelse mellom 1100 planlagte boliger ved strandsonen og
Espern med sentrum og til stasjon
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Funksjonssammensettingen i og rundt knutepunktet er allerede i dag sammensatt og det er en god
blanding av etablerte og nye byrom med aktive fasader som gjør det attraktivt for nye
arbeidsintensive næringer å etablere seg rundt tiltaket.
Samordnet arealutnyttelse, utbyggingsmønster og transportsystem
Figurene under er eksempel på bymessig forbindelse under plattformer mellom byen og Mjøsa.
Her vist både øst og vest for stasjonen, selv om det er øst som ligger i tiltaket. Grunnen til å vise
begge er å få fram at plassering gir ulik grad av «koblethet», noe som er vist i analyser der det er
brukt spacesyntax. Dette kan ha betydning for endelig valg av løsning. Eksemplet viser den
bymessige forbindelsen og hvordan den integreres i selve bystrukturen for å aktivisere begge
sidene av jernbanen. Dette kan oppnås ved begge plasseringene. Ringvirkningene av forbindelsen
er avhengig av at man ser gangkulvert i sammenheng med byutviklingsmuligheter, at den
dimensjoneres og utformes i tråd med den viktige rollen den vil ha for byen. Byutviklingsprosjekter
er ikke en del av tiltaket. Se også figurer under kapittel 3.13 Strategiske forbedrende tiltak.

Figur 50 Her er illustrert to ulike plasseringer av undergang under sporene, som gir tilkomst til plattformer og som er
viktige forbindelsen mellom byen og Mjøsa. Undergangen er en viktig bymessig forbindelse. Forbindelsen gir ulik grad av
«koblethet» avhengig av plasseringen. Det bør tilstrebes å integrere forbindelsen i selve bystrukturen for å aktivisere
begge sidene av jernbanen. Dette kan oppnås ved begge plasseringene. Ringvirkningene av forbindelsen er avhengig av
at man ser gangkulvert i sammenheng med byutviklingsmuligheter, at den dimensjoneres og utformes i tråd med den
viktige rollen den vil ha for byen. Byutviklingsprosjekter er ikke en del av tiltaket.
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Utnyttelse
Tiltaket frigir arealer som kan benyttes til ny byutvikling, fortetting og byreparasjon. I tillegg har
tiltaket ringvirkninger på arealer hvor kommunen allerede har vedtatt å fortette.

Figur 51 Alternativ i vest og arealer som frigis for byutvikling i blått og arealer for fortetting og transformasjon i gult og
grønt.

Ny stasjon vil
•
•
•

frigi 34 daa. nytt byutviklingsareal (vist i blått)
tilgjengeliggjøre 16 daa. nytt byutviklingsareal på Tjuvholmen (gult)
gi et positivt press og ringvirkning for 35 daa. fortettingsareal i eksisterende kvartalsstruktur

Arealene som frigis vil egne seg for bolig, næring, kontor, men også andre funksjoner som ikke kan
lokaliseres inne i kvartalsstrukturen og som bør ligge i nærheten av kollektivknutepunkt.
Attraktivitet for bolig og kontor og er svært høy på grunn av beliggenhet nær Mjøsa, stasjon og by.
Forskjellen på nullalternativet og alternativ Vest er vist i tilgjengelighetsstudiet under kapittel 2.6.4
Gangavstand til bolig og 2.6.5 Gangavstand til arbeidsplasser. En plassering i vest vil gi mulighet
for 1100 beboere 5 min fra stasjonen i 2034 og 1900 beboere fem minutt fra stasjonen med en
godt utformet bymessig tverrforbindelse. I 2074 vil utviklingen av strandsonen og Tjuvholmen
kunne gi en kapasitet for nærmere 3000 beboere i fem minutters gangavstand fra stasjonen med
en slik forbindelse. Tallene er tatt fra beregninger i kapittel 3.3.4.
Stasjonen gir et godt utgangspunkt for fortetting av knutepunktet i tråd med kommunens og
nasjonale mål.
Knutepunktutviklingen er et godt utgangspunkt for synergi med eksisterende og fremtidig
bebyggelse, byrom og friområder.
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Knutepunktet som målpunkt
Knutepunktet er allerede i dag et attraktivt målpunkt i byen, som kan fungere som mer enn et
byttepunkt mellom ulike reisemidler.
Bedringer gjør knutepunktet mer attraktivt enn nullalternativet, med muligheter for bedre byrom,
flere møteplasser og tilrettelegging for virksomheter på grunnplan på begges sider av sporområdet

Figur 52 Stasjonen i vest med funksjoner, virksomheter og møteplasser på grunnplan tilgjengelig innenfor fem minutters
gangavstand. Byrom er de byrommene som er funnet i Gehls bylivsstudie som viktige møteplasser i bystrukturen.

Ringvirkninger på omkringliggende bystruktur
Alternativ Vest har stort potensial for ringvirkninger og samvirke med tilliggende arealer
sammenlignet med nullalternativet.
•

Godt utformede, dimensjonerte og plasserte koblinger vil gjøre at store attraktive og nye
byutviklingsområder integreres i byveven.

•

Tiltaket reparerer og oppgraderer bystrukturen på et strategisk avgjørende sted.

•

Potensial for stor innvirkning på de tilliggende arealene - stimulerer en nødvendig fortetting
og reparasjon av randsonen i Østbyen,

•

Styrker utviklingen langs vannet.

•

Viktig målpunkt nært inntil virksomhetene i sentrum og de nye som kan komme ved Mjøsa.

•

Forløsende effekt som setter områder som har vært isolerte i sammenheng med hverandre,

•

Stasjonen gir merverdi til tilliggende arealer.
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For utviklingen som kommer i Hamar langs Mjøsa i strandsonen, Tjuvholmen og Espern har dette
stor betydning. Ringvirkninger på sentrum er av stor betydning for satsing på sentrum.

Alternativ Øst
Illustrasjonsplan av tiltaket med ringvirkninger
Ny stasjon plasseres i øst og trekker med det byens aktivitet østover i byen. Landskapet foran
byen kan tilrettelegges for mer park og utbygging. Forbindelsen mellom Briskebyen og
Disenstranda og stasjonen forbedres med ny gangforbindelse.

Figur 53 Illustrasjonsplanen viser forventet utbygging rundt et knutepunkt i øst i 2034. Byens aktivitet rettes østover,
samtidig som landskapet foran byen kan tilrettelegges for mer park og utbygging. En stasjon i øst gir ingen tosidig
byutvikling. Fremtidig utvikling utover jernbanetiltaket vil bero på private initiativ og kommunens videre planarbeid.
Jernbanesporene opprettholdes helt frem til Sverdrups gate på grunn av driftsbasen.

Illustrasjonsplanen i Figur 52 viser hva som kan skje mellom kvartalsstrukturen i byen og vannet
dersom stasjonen legges i øst. Jernbanesporene fjernes og kontakten mellom Mjøsa og byen kan
bedres foran sentrale deler av sentrum, i strekningen fra dagens stasjon, begynnelsen av
Strandsoneplanen og Tjuvholmen, til Vestbyen. Jernbanesporene beholdes frem til Sverdrups gate
på grunn av driftsbasen, derfor vil ikke forbindelsen mellom Østbyen og Mjøsa bli helt uten
barrierer.
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Figur 54 Illustrasjonsplanen skisserer en mulig løsning for sentrum hvis stasjonen legges i øst viser et område hvor det
åpnes for store endringer, og arealreserver mellom byen og Mjøsa i 2034. Fjerning av spor åpner for å gjenopprette
kontakten mellom byen og Mjøsa fra Sverdrups gate og dagens stasjon langs Strandgata og til Koigen. Fremtidig
utvikling av dette området beror i stor grad på private initiativ og kommunens videre planarbeid, som vil være uavhengig
av tiltaket. Dette gjelder utforming og utstrekning av byggeområder, grønnstruktur, byrom og møteplasser.
Jernbanetiltaket vil innebære opprydning etter jernbanedrift, men ikke opparbeiding av parker og offentlige anlegg.
Skissen viser mulige ringvirkninger av selve jernbanetiltaket. Opparbeiding av Hamarbukta og koblinger mellom byen og
Mjøsa er muligheter som kan komme som følge av at jernbanefyllingen fjernes.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

101 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Figur 55 Snitt av stasjonen ved Vikingskipet viser plassering sentralt i landskapet mellom Åkersvika og Briskebyen og
virkningen en jernbane på opphøyd trasé vil ha for fremtidige byutviklingsområder. Øverst: snitt uten tiltak. Nederst: snitt
med tiltak.

Stasjonen som utgangspunkt for knutepunktutvikling
Alternativ Øst åpner mulighetene for å opparbeide områdene som i dag er beslaglagt av jernbanen
mellom byen og Mjøsa.
Hovedutfordringene med alternativ Øst vil imidlertid være å få til en god kobling til sentrum, samt at
det er lite samsvar mellom arealutnyttelse, utbyggingsmønster og transportsystem. Lokaliseringen
preges av å være i et perifert/ semiurbant område og samspiller ikke med etablert by. Stasjonens
plassering sammen med kvaliteten på forbindelsene til sentrum vil gi stasjonen i øst et dårlig
utgangspunkt for en fullgod knutepunktutvikling også med høy vekst og høyt aktivitetsnivå. Et
knutepunkt er et sted for kryssende kollektivlinjer, men et knutepunkt sier også sier noe om hvilke
funksjoner stedet har. Et godt knutepunkt skal ha som mål å være sammensatt med bolig,
kollektiv, næring, handel og funksjoner på bakkeplan. Men også ha en god utforming, byliv og
være tett på målpunkter. I tillegg skal et knutepunkt ifølge målene for Intercity også være steder i
seg selv, målpunkter som fungerer som dette uavhengig av selve stasjonsfunksjonen. En stasjon i
øst vil vanskelig kunne fungere som et godt fullverdig knutepunkt fordi:
•

Det er perifert plassert i forhold til målpunktene de reisende bruker. Spesielt de
arbeidsreisende og de gående som er om lag 40% av brukerne, eller 1600 personer hver
dag (kilde: kapittel 2.2, passasjerregistreringer)

•

Også i et scenario med høyt aktivitetsnivå og vekst vil det ifølge Asplan Viaks
scenariostudie ikke være et sted for en sammensatt og bymessig knutepunktutvikling med
byliv, bolig og næring med et aktivt bygulv
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Stasjonen er usentral i transportstrukturen og kan ikke betjenes godt nok av buss, sykkel
og gange

Entasis-studiene i 2016 forsøkte å tenke knutepunktet som et annerledes målpunkt som drar nytte
av attraktiviteten som ligger i plasseringen med Åkersvika og Vikingskipet. Entasis viste dette med
et restaurantbygg over sporene som et vindu ut mot landskapsbildet utenfor sporene og
muligheten for at dette kunne inngå i et program med større plasskrevende og arbeidsintensive
funksjoner. Som ide er dette en mulighet som i seg selv er attraktiv, men som går ut over
jernbanetiltaket. Den type bygg Entasis har vist er langt mer komplekst enn hva man snakker om i
en intercity-sammenheng. Å bygge opp et målpunkt basert på restaurant og utsikt forutsetter at en
tredjepart i det private næringslivet ønsker å satse på dette og er utenfor det tiltaket denne
rapporten bygger på.
Utnyttelse
Tiltaket medfører at alternativ Øst har tilgjengelige arealreserver på til sammen 153 daa ved
stasjonen og ved byen Arealene som frigis er i kommuneplanens arealdel vist som
transformasjonsområder og i fortettingsstudiet vist som prioriterte områder for fortetting. I
mulighetsstudiene som er utarbeidet i regi av Hamar kommune er disse vist som prioriterte
områder for fortetting og boligutvikling.

Figur 56 Alternativ øst og arealer som frigis for byutvikling. Lys grønne arealer er områder for fortetting og transformasjon
i eksisterende by, gule er nye utviklingsområder uavhengig av tiltaket og blå er byutviklingsarealer som frigis som følge
av tiltaket. Spor til driftsbasen er ikke tegnet inn, men vil lage barriere mellom Østbyen og strandsonen frem til Sverdrups
gate.

Ny stasjon i øst innebærer 75 daa. nytt byutviklingsareal foran Østbyen (i blått). Tomtene foran
Østbyen vil ligge inneklemt mellom jernbanesporene til driftsbasen og strandsoneutbyggingen,
sammenhengen mellom Østbyen og Mjøsa forbedres, men på grunn av driftsbasen vil det fortsatt
være en barriere.
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Ny stasjon i øst vil også tilgjengeliggjøre 77 daa. nytt byutviklingsareal mellom Briskebyen og
Jernbanen (i blått). Areal innenfor fem minutters gange fra stasjon som frigis er på 64 daa, som
hovedsakelig vil egne seg for næring og noe bolig. Dette fordi tomtene langs jernbanesporene vil
være mindre egnet for boligutvikling på grunn av støy, manglende tilgjengelighet til
«herlighetsverdier» og lavere attraktivitet på landskapet. Dette kan føre til at det ikke vil være stor
etterspørsel eller behov for å utvikle dem.
Hamar har arealreserver på over 1500 daa. som tilsvarer 309 «Hamar-kvartal», men bare hatt en
befolkningsvekst som tilsvarer en vekst på 81 kvartaler de siste 40 årene, hvis man hadde plassert
denne veksten med den tettheten som anbefales for en kompakt byutvikling. Sentrum i dag består
av 69 kvartaler, hvorav 16 har lav tetthet, det er 17.000m2 ledig areal innenfor «femminuttersbyen» og mange kvartaler har behov for transformasjon og fornyelse (Kapittel 3.6.4).
Arealreserven rundt stasjonen i øst scorer ikke høyt på attraktivitet, spesielt for boligutbygging,
sammenlignet med arealene de konkurrerer mot. Behovet for arealer skal dekke hele Hamar og
ikke bare knutepunktet. Jernbane i øst vil derfor kunne gi store ventende arealer som kan ha
negativ randsoneeffekt på tilliggende arealer i lang tid. Det er også fare for at det skapes
konkurranse mellom nye utviklingsområder og fortettingspotensial i eksisterende kvartalsstruktur.
Ny trasé for jernbane fjerner bygninger for plasskrevende handel som må reetableres. Det er en
mulighet for at disse reetableres i samme område hvis arealene ikke er attraktive nok for
boligutvikling.
Stasjonsplasseringen har liten ringvirkning for fortetting av eksisterende fortettingsområder.
Områdene i grønt er markert svakt fordi de vil ligge utenfor selve stasjonsområdet, men kan ha en
positiv ringvirkning av byutvikling i strandsonen. Det samme gjelder byutviklingsområdene på
Tjuvholmen. De faller utenfor stasjonens influensområde, men fjerning av spor vil ha en positiv
ringvirkning.
Knutepunktet som målpunkt
Knutepunktet vil i seg selv ikke være et naturlig attraktivt målpunkt i byen.
•

Få andre funksjoner enn stasjonsfunksjonen, og ikke funksjoner som det kan spille på lag med.

•

Oppleves som et rent byttepunkt mellom ulike reisemidler.

•

Stasjonstorget reduseres i stor grad til holdeplass man reiser til og fra.

•

Omkringliggende bystruktur har ikke høy arealutnyttelse i forhold til sentrum.

•

Lav andel besøksintensive virksomheter og kvaliteter som oppleves som interessante.

•

Stasjonen vil kunne gi ny utbygging, men bidrar i mindre grad til fortetting og byreparasjon av
eksisterende by.

•

Ny stasjon løsrives fra dagens bystruktur og nyetablering av virksomheter vil derfor være
sårbart.

•

Tilgjengelighet til stasjon fra sentrum er svak, særlig med tanke på gående, jfr. utredning av
gangtilgjengelighet kapittel

God knutepunktutvikling kjennetegnet av bymessighet, aktive fasader og blandete formål, med
både bolig og næring, dette vil selv i et scenario med høy vekst og aktivitet i Hamar være vanskelig
å få til, være sårbart og vil behøve lang tid.
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Figur 57 Stasjonen i øst med eksisterende og fremtidige funksjoner, virksomheter og møteplasser på grunnplan
tilgjengelig innenfor fem minutters gangavstand. Stasjonen i øst ligger perifert i et område uten mangfold av virksomheter
på bakkeplan. Dette beskriver en situasjon som er lite bymessig.

Ringvirkninger på omkringliggende bystruktur
Alternativ Øst har et begrenset samvirke med omliggende arealer, og tiltaket vil sannsynligvis gi
mindre ringvirkninger. En semiurban plassering kan gi grunnlag for næringsetableringer men har
utfordringer knyttet til by- og kulturliv, tilgjengelighet og trygghet. Det vil ta mye lenger tid å skape
et knutepunkt i tråd med målsetningene, og mest sannsynlig vil situasjonen i lang tid være preget
av stasjon og næring i b og c kategori, jfr. utredning av Stasjonens innvirkning på byutvikling
næringsliv og kulturliv i kapittel 4.2.6 uten særlig stor andel boliger, og dertil hørende byliv.
Alternativ Øst flytter et viktig målpunkt med mange besøkende og svekker synergiene med etablert
byliv. Bylandskapet i øst vil ikke ha elementene en bymessig situasjon består av i 2034.
Infrastruktur som ikke er tilstrekkelig integrert i by med tverrkoblinger som forbinder målpunkt,
byrom og stedene folk bruker og oppholder seg på tvers i på en tydelig måte skaper gjerne
randsoner i byveven og man sier at det har en deurbaniserende effekt.
Ringvirkningene av tiltaket på tilliggende arealer er minimale da dette i stor grad er eneboliger med
mindre tomter i områder som i liten grad egner seg, eller har behov for en bymessig fornyelse.
Fra Asplan Viaks rapport fra november 2019 som beskriver scenarioer for Hamar kommer det frem
at forutsetningene for et næringsliv rundt knutepunkt i øst er høy vekst og høyt aktivitetsnivå, og at
selv da vil næringslivet i øst preges av store bygningsstrukturer og endørsvirksomheter, ikke en
bymessig situasjon med tett og blandet byliv som ved alternativ Vest.
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Oppsummering
Stasjon i vest vil spille på lag med høy arealutnyttelse i og nært sentrum, og rundt
kollektivknutepunktet. Knutepunktet vil være et attraktivt målpunkt i byen som er mer enn et
byttepunkt mellom ulike reisemidler. Omkringliggende bystruktur vil ha høyere arealutnyttelse,
større andel besøksintensive virksomheter og kvaliteter som oppleves som interessante. Stasjonen
i vest stimulerer også til ny utbygging, byreparasjon og fortetting av eksisterende. Alternativ Øst
har på grunn av en isolert stasjon i en perifersituasjon ikke de samme mulighetene.
Arealutnyttelse rundt stasjonen i øst vil være preget av at det er en semi-urban plassering uten
eksisterende kvaliteter å bygge videre på, og med arealer omkring stasjonen som vil være mindre
attraktive for boligutbygging. I øst vil ikke knutepunktet være et målpunkt i seg selv, men mer en
holdeplass der man reiser til og fra. Stasjonen i øst ligger semi-urbant, og vil ikke bidra til å
stimulere til ny utbygging, byreparasjon eller fortetting av eksisterende by.
Byens kontakt med Mjøsa vil oppnås i begge alternativene. I alternativ Vest er Bane NORs
investering med på å oppgradere og forme denne kontakten, mens for alternativ Øst vil arealene i
stor grad måtte opparbeides av kommunen og gjennom eiendomsutvikling. For Hamarbukta vil
alternativ Vest bety endring av landform med ny park mellom Strandgata og Mjøsa. For alternativ
Øst opprettholdes jernbanesporene mellom byen og Mjøsa frem til Sverdrups gate på grunn av
sportilkomst til driftsbasen. Med alternativ Vest vil jernbanen være barriere frem til Vangsvegen, før
kontakten mellom byen og Mjøsa vil forbedres og gjenopprettes videre vestover. For alternativ
Vest vil en bymessig tverrforbindelse mellom Stasjonsbygg og reisetorg til Tjuvholmen være en
viktig funksjonell forbindelse som kan bidra til å veie opp for denne differansen.
UTREDNINGSTEMA
Byens kontakt med Mjøsa

NULL

VEST

ØST

*

Stasjonen som utgangspunkt for knutepunktutvikling
Knutepunktet som målpunkt
Positive ringvirkninger på stasjonens omkringliggende
bystruktur
*Vest kan under forutsetning av godt opparbeidede og utformede tverrforbindelser og landskapsutforming evalueres som
grønn og at kontakten med Mjøsa blir god. Forutsetningene for dette er samarbeid mellom aktører og en svært god
utforming som ser bystruktur og hele tiltaket i sammenheng med hverandre og de nye mulighetene som skapes. En slik
oppgave krever riktig kompetanse på sammenhengen mellom tiltak og byform; byen som arkitektur og er avhengig av en
godt formulert konkurranse og vilje hos aktørene som involveres til å samarbeide mot felles mål.
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Konsekvenser for sentrum
Utredningspunkt fra planprogrammet

«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.»
Et sterkt knutepunkt med lokalisering og program som gir redusert transportbehov og
bedreforbindelser mellom møteplasser er bra for byen. Rett plassering vil gi økt arealtilgang på
sted der det er hensiktsmessig å etablere virksomhet, og styrke aktivitet og bruk av dagens
sentrum, samt gi grunnlag for at innvesteringer bidrar til nye og sammensatte romlige kvaliteter, for
befolkningen. Dette er helt i tråd med økonomiske forutsetninger, der tiltaket har effekt som
merverdi, og er i tråd med målsetningene i dagens kommuneplan.
Stasjonsplassering har innvirkning på de fysiske omgivelsene, byens form, muligheter for god
arkitektur og forbedring av romlige sammenhenger. Mulighetene for å utnytte mulighetene som
ligger i dette har stor verdi, også med tanke på at stasjonen har historisk vært en driver i
byutviklingen. Form, sikt og barrierevirkninger må derfor vektes mot hvordan stasjonen kan bidra til
å åpne byens nettverk på tvers av tiltaket slik at et større omland kan aktiveres for utvikling. En slik
katalysator for endringer i bystrukturen bør ha en plassering som kan bygge videre på viktige trekk
i 1848 og 1924-planene.
Betydning
For utforming og gjennomføring av jernbanetiltaket betyr dette: Hamars byplan av 1848, med
opprettholdelse av sentrumskvadraturen og siktlinjer mot Mjøsa, er førende for utforming av
jernbanetiltaket og videre byutvikling. Siktakser fra kvadraturen og ut i Mjøsa er
identitetsskapende, og et viktig grunnlag for utvikling av byen. Siktaksenes møte med vannflaten
bør ivaretas og styrkes.

Utredningsmetode
Planprogrammet formulerer flere mål for samspillet mellom byutvikling og jernbanen som svares ut
under dette punktet. Utredningen vil etterstrebe å gi svar på følgende spørsmål:
•

Bygger utformingen og gjennomføringen opp under byutvikling i sentrale områder?

•

Vil sentrumskvadraturen kunne utvikles i en kulturell og historisk sammenheng, og vil
lesbarheten opprettholdes?

•

Vil tiltaket styrke Hamars identitet basert på historie og geografisk beliggenhet?
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Utviklingstrekk knyttet til Pedersen og Røyems planer
Røyems plan fra 1848 og Pedersens plan fra 1924 er vesentlige å se i sammenheng med tiltaket
fordi de viser hvordan byens kontakt med Mjøsa er vurdert i forskjellige faser av byens utvikling.

Figur 58 Diagrammene viser de historiske planene; til venstre Røyems plan fra 1848, til høyre Pedersens plan fra 1924.
Diagrammene nederst viser forholdet mellom grepene i de historiske planene mot nullalternativet til venstre og alternativ
Vest til høyre.

Pedersens plan hadde jernbanetrasé mellom byen og Mjøsa som en forutsetning, men i
Pedersens bystruktur kan man se hvordan han tydelig bygger opp om forholdet mellom byen og
Mjøsa på tross av denne. Dette ser man spesielt i hvordan han forsterker Røyems historisktopografiske forhold mellom Mjøsa og byen gjennom videreutvikling av akser og anleggelsen av
nye- som Vangsvegen og Heidmannsgate i Vestbyen- mot Mjøsa.
Pedersen vektla forbindelsen mellom strandpromenaden og vannet, og vektla spesielt utsynet mot
vest (Koigen og Domkirkeodden) som han syntes var «særlig pent». Hans byplan var nødt til å
bryte disse siktlinjene mellom vannet og byen med jernbanesporet som måtte gå på en stor fylling
(Tvinnereim 2015: 183). Med både alternativ Øst og Vest blir disse fyllingene fjernet og utsikten
mot stranden som Pedersen la vekt på vil gjenopprettes.
I denne rapporten er det byens funksjon som vektlegges, og dette gir en innfallsvinkler og betraktninger
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i tillegg til de rent romlige og visuelle:

Nullalternativet; opprettholder dagens situasjon med brutt kontakt mellom kvartalsstruktur og
Mjøsa. Det bygges ny bebyggelse langs strandsonen, men manglende sammenhenger og
bystruktur på tvers av jernbanetraséen gjør at hverken stasjonsområdet eller strandsonen kan
integreres som del av, eller betraktes som en forlengelse av Røyem og Pedersens planer. Dagens
underganger og ny Espern bro vil være for svake som romlige forløp.
Alternativ Øst; åpner for å kunne omforme kontakten mellom byen og Mjøsa. Spor fjernes og
jernbanefylling tas ned forbi stasjonen og langs Hamarbukta, og spor fjernes på strekningen
mellom Vestbyen og Koigen. Pedersens ønske om fri kontakt mellom byen og vannet vil kunne
realiseres. Det vil ligge åpent for omarbeiding av landskapet og opparbeiding av nye
sammenhenger mellom Vestbyen og vannet. Kommunen og senere eiendomsutvikling vil måtte
bekoste og gjennomføre selve transformasjonen, programmering og opparbeidingen av
landskapet.
I Gehls byromsanalyse fra 2016 legges det stor vekt på stasjonens forhold til Hamars
herlighetsverdier. Før alternativ Øst er det også flere endringer som har innvirkning på analysene
utført av Gehl i 2016. Den største endringen er at sporene nå opprettholdes fra Åkersvika og frem
til Sverdrups gate for å sikre tilgang til driftsbasen som fortsatt skal være i bruk. En annen forskjell
for byen er høyden på sporet, plassering av reisetorg og tilkomst til plattformer som gjør tiltaket
vanskelig å integrere i en fremtidig god bystruktur hvor eiendomsutviklingen sikres gode muligheter
for å kunne konkurrere mot alle de andre boligområdene under planlegging i Hamar.
Alternativ Vest; likner alternativ Øst ved at jernbanesporene fjernes utenfor dagens
sentrumsområde, slik at kontakten med Mjøsa kan reetableres. Løsningene er likevel ulike ift.
gjennomføring. Mens alternativ Øst innebærer privat initiativ og setter krav til kommunens senere
planer, vil alternativ Vest være et tiltak som er del av selve løsningen. Det innvirker direkte til
omarbeiding av landskapet, opparbeiding av nye sammenhenger og klarlegging for ny tosidig
stasjon vil være integrert i løsningen for det nye byområdet som oppstår helt ut til Mjøsa. I tillegg vil
tilbakestillingen av landskapet etter byggegropen gi store muligheter for å arrondere terreng på nytt
slik at kontakten til vannet forbedres. Dette gjelder spesielt foran Vestbyen. Pedersens ønske om
fri kontakt mellom byen og vannet vestover vil derfor kunne realiseres, for alternativ Vest i større
grad som en direkte ringvirkning av tiltaket.
Vangsvegen og Strandgata, som begge er sentrale i Røyems og Pedersens planer, styrkes av en
stasjonslokalisering som bygger opp om dagens sentrum og som transformerer bystrukturen i
strategiske punkter. En slik utvikling styrer veksten i en retning som understøtter videreutvikling av
dagens bystruktur vestover, der en med riktig utforming av det nye landskapet foran byen kan
skape en ny og verdifull ramme omkring en fremtidsrettet sentrumsutvikling.
Ved en stasjonslokalisering i vest, vil knutepunktet styrke bruken av Strandgata og Torggata, samt
Vangsvegen, og gi ytterligere forbedringer i tilknytning mellom sentrum og stasjon. For
Vangsvegen vil endring av strandsonens bruk tydeligere gi gaten et målpunkt ved Mjøsa, slik at
dette i sterkere grad blir en gate fra byens bakside til forsiden, hvor ny park og Skibladnerbrygge
og Mjøsnær byutvikling kobles sammen med den øvrige byen. Nye målpunkt kan dermed kobles
bedre sammen slik at byens sammenhenger styrkes på en måte som også tydelig bygger videre
på Røyems og Pedersens planer. Se også kapittel 4.2.9 og betraktninger rundt Hamar sentrum og
rammen av fem-minuttersbyen.
I Gehls byromsanalyse fra 2016 legges det stor vekt på stasjonens forhold til Hamars
herlighetsverdier. Tiltaket er vesentlig endret siden 2016, derfor har det vært nødvendig med en
oppdatering av analysen. Den største endringen fra 2016 er at alternativ Vest nå fjerner barrieren
fra Vangsvegen og vestover i byen, foran kvadraturen. Byutvikling i Hamarbukta er tatt ut av
forslaget og istedenfor legges det opp til en utvidelse av Strandgateparken som nytt og sømløst
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bindeledd mellom byen og Mjøsa. I tillegg legges det opp til flere godt opparbeidede bymessige
forbindelser mellom byen og Mjøsa, blant annet ved Tjuvholmen. Sistnevnte forbindelse vil
redusere barriereeffekten jernbanen har i dag på bystrukturen, bylivet og for byens og stasjonens
forhold til herlighetsverdiene Mjøsa og grønnstrukturen langs vannet.

Figur 59 A. Kvadratur og kulturminner berøres ikke direkte, men forsterkes og repareres gjennom ringvirkninger i begge
alternativ.
B. Det kan utvikles sammenhengende Mjøs-promenade i begge alternativ. Koigen blir frigjort fra banen og den rekreative
verdien økes ved begge alternativ.
C. Alternativ Vest endrer relasjonen mellom kvadraturen og Mjøsas store vannrom, og god landskapsutforming vil kunne
tilføre stedet en ny verdi. Nye herligheter, f.eks. park og vannspeil, kan skapes i Hamarbuktas fylling.

Kvadratur og kulturminner forsterkes og repareres gjennom ringvirkninger i begge alternativ.
Fjerning av dagens jernbanespor foran kvadraturen gjør at byen kan reetablere forholdet til Mjøsa
uten infrastrukturbarrierer. I alternativ Vest endres landformen i Hamarbukta når jernbanen dykker
ned vest for stasjonsbygningen.
Hamars strandlinje kan utvikles til en sammenhengende Mjøs-promenade i begge alternativ.
Koigen blir frigjort fra banen og den rekreative verdien økes ved begge alternativ.
Panoramautsikten fra Hamar til Mjøsa vil fra betydningsfulle steder styrkes ettersom
jernbanefyllingen fjernes.
Med begge alternativ får Vestbyen kontakt med vannet, og siktlinjene mellom kvadraturen og
Mjøsa forbedres da jernbanefyllingen fjernes. Med alternativ Vest vil den nye jernbanekulverten
ligge høyere enn dagens vannlinje, men jernbanen ligger vesentlig lavere enn forslaget fra 2016 og
kan innarbeides i et godt lanskapsgrep. Alternativ Vest endrer relasjonen mellom kvadraturen og
Mjøsas store vannrom, og god landskapsutforming vil kunne tilføre stedet en ny verdi. Jernbanen
flyttes lengere vekk fra kvadraturen og det skapes mulighet for å utvikle Strandgateparken uten
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barrieren som dagens eksisterende jernbanespor utgjør. Nye herligheter, f.eks. park og vannspeil,
kan skapes i Hamarbuktas fylling. Herlighetsverdien av den nye parken avhenger av god utforming
og oppbygging. Området er i dag en parkeringsplass og har lokalt lav verdi funksjonelt for byen.
Hvis alternativ Øst må det tas stilling til ny utforming og bruk av «Åttemetersplanet» som i dag er
parkeringsplass. I kommunens overordnede planer er området vist som grønt formål og noe
bebyggelse.

Morfologi og transformerbarhet
Nullalternativet og alternativ vest

Figur 60 Kartet viser hvordan en stasjon i vest ligger i overgangen mellom områder med medium motstand mot endring,
og områder som er regulert for byutvikling. (Et område nordvest for CC er regulert til bevaring og skulle derfor vært vist
med «Høy motstand». Dette har ikke betydning for selve analysen.)

Ved nullalternativet og alternativ vest oppnås positiv ringvirkning på tilliggende byvev. Stasjonen
ligger inntil dagens kvartalsstruktur som er egnet for transformasjon og fortetting, og som behøver
revitalisering, og transformasjonsområdene på utsiden av sporene. Stasjon og byutvikling vil
dermed ha positiv gjensidig innvirkning på hverandre, og den sentrumsnære plasseringen vil holde
aktiviteten fokusert rundt en mulig utvikling og byreparasjon som kommer sentrum til gode.
Forskjellen mellom nullalternativet og alternativ vest ligger i nærheten som kan skapes mellom
transformasjonsområdene ved vannet, og den eksisterende kvartalsstrukturen. I nullalternativet
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ligger jernbanen fortsatt som en barriere mellom Mjøsa og den øvrige bystrukturen, slik at effekten
av endring langs Mjøsa får svak eller ingen betydning for stasjon og kvartalsstruktur. I alternativ
vest, med en forbedret og bymessig forbindelse under sporene, vil områdene på hver side av
sporet ha positiv innvirkning på hverandre.
Alternativ Øst

Figur 61 Kartet viser at stasjonen i øst ligger i et stort transformasjonsområde, ved siden av områder med større
motstand mot endring, som Briskebyen. (Et område nordvest for CC er regulert til bevaring og skulle derfor vært vist som
høy motstand. Dette har ikke betydning for selve analysen.)

Ringvirkninger av en stasjon i øst er små. Stasjonen ligger i et område som er lett transformerbart,
men de deler av Østbyen som kan fortettes blir liggende for langt unna til at tiltaket kan innvirke
direkte. Briskbyen har småskalert tomte- og bebyggelsesstruktur, og mange eiere. Dette gjør det
normalt lite attraktivt for en bymessig transformasjon, selv om noen tomter nok kan slås sammen
for mellomskala boligbasert byutvikling. Stasjonsinvesteringen vil derfor ikke ha stor ringvirkning på
tilliggende boligområder, men den kan gi positiv virkning på utviklingen på Espern, der tomtene har
høy attraktivitet på grunn av sin naturgitte beliggenhet. Ringvirkningene vil her dels henge sammen
med utformingen av forbindelsene mellom Espern og stasjonen, og om disse er attraktive nok.
Med driftsbasen opprettholdt vil koblingen være svak og lite attraktiv, og sporene vil isolere Espern
både fra Østbyen og stasjonen.
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Funksjonssammensetting
Nullalternativet

Figur 62 Kartet viser funksjoner på grunnplan i Hamar i dag i gangavstand stasjonen.

Publikumsrettede funksjoner vil i all hovedsak ligge på bysiden av dagens jernbanetrasé.
Stasjonen er en viktig del av byen og inngår i et område som har et rikt, mangfoldig og tett tilbud
på gateplan, i en sitasjon som er typisk for en etablert sentrumsstruktur og karakteristisk for et
område hvor man finner et aktivt byliv.
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Alternativ Vest

Figur 63 Kartet viser funksjoner på grunnplan i Hamar i en situasjon med stasjon i alternativ Vest. Forbindelser på tvers
av jernbane spor sammen med fremtidig byutvikling langs Mjøsa kompletterer, gjør mer attraktiv og forbinder dagens
sentrum med vannet.

En stasjon i vest bygger videre på en situasjon med tilhørende infrastruktur innenfor en typisk
bymessig situasjon hvor de aller fleste publikumsrettede tjenestene og funksjonene ligger tett og i
gangavstand fra stasjonen.
Et sammenhengende bygulv er allerede etablert fra sentrum mot stasjonen, og med to tydelige
bymessige koblinger kan nye utviklingsområder innlemmes bedre enn i dag.
En tosidig stasjon vil også bidra til byutvikling som binder byen til Mjøsa, og god utforming av
sammenhenger vil trekke bygulvet ned til vannet. Fremtidig og planlagt byutvikling med tilhørende
funksjoner på grunnplan kan dermed henges bedre sammen og gi synergieffekt med de
eksisterende funksjonene i dagens sentrum.
Plasseringen av målpunkt i tiltaket - som Skibladnerbrygga- bygger opp under en realistisk tosidig
bymessig programmering og gir gode forutsetninger for etablering av publikumsrettet virksomhet
på grunnplan i fremtiden når områdene utvikles – da området vil ligge tett på stasjon, tett på Mjøsa
og virksomhetene som er etablert i løpet av hele byens historie. Hamars funksjon som stasjonsby
styrkes. Situasjonen vil styrkes ytterligere ved en godt utformet Espern bro og en ev. ekstra
gangbro over sporområdet.
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Alternativ Øst

Figur 64 Kartet viser at stasjonen flyttes langt fra det rikt sammensatte miljøet på grunnplan i sentrum sammen med
alternativ Øst. Stasjonen blir liggende som en isolert satellitt løsrevet fra dagens sentrum.

En stasjon i øst blir liggende langt fra det rikt sammensatte miljøet i sentrum. Den blir liggende
isolert, men i et område som egner seg for utvikling.
Ny stasjon i øst blir sentral i et område som i dag er byens største arealreserver. Etter utbygging vil
dette være et område tomt for andre virksomheter. Dagens næring i b og c kategori må enten flytte
ut eller om mulig relokaliseres innenfor området. Nye virksomheter på grunnplanet vil avhenge av
et visst aktivitetsnivå, og vil være resultat av økt vekst eller målstyrt arealpolitikk. I liten skala kan
det også utvikles ut fra attraktivitet for etablering av publikumsrettede funksjoner.
Situasjonen i øst er i dag typisk bilbasert med bare 11 næringer innenfor en radius på 600 meter.
Om stasjonen fjernes fra miljøet den har vært en del av, vil den alene i liten grad bidra til å etablere
nye tilbud. Sett i forhold til befolkningsvekst og vekst i næring, vil derfor en stasjonsplassering i øst
i praksis være en satellitt med liten synergi med eksisterende sentrum.
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Befolkningstetthet, bolig
Nullalternativet

Figur 65 Kartet viser befolkningstetthet, situasjon fremskrevet til 2034 og rekkevidde i 5 minutters gange fra
stasjonsinngangene på dagens stasjon. De nesten 100 fremtidige boligene i strandsonen, Tjuvholmen og Espern blir
liggende i 10 og 15 minutters gangavstand fra stasjonen på grunn av manglende koblinger på tvers av spor.

Befolkningsvekst som er lagt til grunn er SSBs middelvekst mellom 2019 og 2034. Områdetetthet
for ny bebyggelse som er lagt til grunn er 15 personer pr daa, og 1,5 personer pr boenhet. Dette i
tråd med Hamar kommunes fortettingsstudie utført av Asplan Viak i 2018, som er grunnlag for
kommuneplanens arealdel. Ny vekst i form av fortetting og nye bygg er plassert i tråd med de
samme planene.
Kartet viser at stasjonsplassering i nullalternativet ligger inntil de tetteste befolkede områdene på
Hamar. Dette er et utbyggingsmønster som kjennetegner god og kompakt knutepunktutvikling og
styrker arbeidet for nullvekstmålet, utredet i kapittel 3.2.6 og fem-minuttersbyen.
Gangforbindelsene i grønt viser at all utvikling sør for jernbanen, til tross for nærhet til stasjonen, i
praksis vil være frakoblet sentrum på grunn av manglende koblinger og koblinger av lav kvalitet.
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Alternativ Vest

Figur 66 Kartet viser befolkningstetthet, situasjon fremskrevet til 2034 og rekkevidde i 5 minutters gange fra
stasjonsinngangene ved alternativ Vest. Uten gode tverrforbindelser vil det være 1000 beboere 5 min fra stasjon i 2034
og med gode tverrforbindelser 1900 beboere. Hvis man ser frem til 2074 forsterkes dette ytterligere på grunn av
utviklingen av Tjuvholmen og rundt knutepunktet til 2770 beboere fem minutter fra stasjon. Dette tallet har mer usikkerhet
knyttet til seg da det avhenger av kommunens oppfølging av sentrumsutviklingen i fremtidige reguleringsplaner og
sentrumsplan. Boligverdien øker med 1400 kr / kvm dersom den ligger innenfor 500 m fra en sporstasjon” fra «vurdering
av stadskvalitet», SLL. I alternativ vest er det flest eiendommer og boliger som nyter godt av denne verdistigningen.
Kilde: SSB og enge beregninger.

Kartet viser at stasjonsplassering i vest ligger inntil de tetteste områdene.
Gangforbindelsene i grønt viser i tillegg at all utvikling sør for jernbanen, i motsetning til
nullalternativet, vil innlemmes i sentrum på grunn av nye oppgraderte koblinger mellom sentrum og
Mjøsa.
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Alternativ Øst

Figur 67 Kartet viser befolkningstetthet, situasjon fremskrevet til 2034 og rekkevidde i 5 minutters gange fra
stasjonsinngangen i alternativ Øst. I fem minutters gangavstand fra stasjonen er boligtettheten lav, 500 boliger i dag.
Koblingen mellom Espern og stasjonen er viktig for å knytte nye boliger der til stasjonen. Likevel vil det også innenfor
timinutters gangavstand fra stasjonen være forholdsvis lav tetthet. Antall bosatte innen gangavstand til stasjon kan øke
med bebyggelse rundt knutepunktet fra 2034, men arealene må konkurrere mot alle de andre boligutviklingsprosjektene
kommunen legger til rette for på områder som er mer attraktiv for boligutvikling. (Kilde: SSB og egne beregninger.)

Boligtetthet ligger utenfor ganglinjene. Som man kan avlede fra kartet og som er utredet under
arealreserver i kapittel 4.2.5 Stasjonens innvirkning på konsentrert arealbruk vil det i Hamar være
flere arealreserver enn hva det vil være behov for, også sett i et lengre tidsperspektiv helt frem til
2074. Lav tetthet i mange eksisterende kvartal kan tyde på at det fortsatt er rom for nye beboere i
eksisterende kvartalsstruktur. Plassering av stasjon i øst motstrider mål om nullvekst utredet under
mobilitet i kapittel 3.2.6, kompakt byutvikling og styrking av sentrumsutvikling.
Hvis man ser tilgjengelige eksisterende mønster, arealreserver, vekst og aktivitetsnivå i
sammenheng med hverandre vil det ikke være grunnlag for en boligutvikling rundt ny stasjon som
endrer dagens tyngdepunkt.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

118 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Arbeidsplasstetthet
Nullalternativet

Figur 68 Kartet viser arbeidsplasstetthet i 2017, supplert med arbeidsplasser på Espern fra nullalternativet, og
rekkevidde i 5 minutters gange fra stasjonsinngangene på dagens stasjon. Kartet viser at stasjonen ligger rett ved selve
tyngdepunktet på arbeidsplasstetthet i Hamar. (Kilde: SSB og egne beregninger.)

Ganglinjene viser at tyngdepunktet for arbeidsplasser i Hamar ligger i gangavstand fra stasjonen,
og at de aller fleste ligger innenfor en radius på fem minutter.
Gangforbindelsene i rosa viser derimot at eventuell utvikling av arbeidsplasser sør for jernbanen, til
tross for nærhet til stasjonen, i praksis vil være frakoblet sentrum på grunn av manglende eller lav
kvalitet på koblingene til områdene.
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Alternativ Vest

Figur 69 Kartet viser arbeidsplasstetthet i 2017, supplert med arbeidsplasser på Espern fra nullalternativet, og
rekkevidde i 5 minutters gange fra stasjonsinngangene med alternativ Vest. Kartet viser at stasjonen ligger rett ved
selve tyngdepunktet på arbeidsplasstetthet i Hamar, i tillegg til at ny forbindelse på tvers av spor åpner for å binde
fremtidige arbeidsplasser i de nye utviklingsområdene ved vannet. (Kilde: SSB og egne beregninger.)

Ganglinjene viser at tyngdepunktet for arbeidsplasser i Hamar ligger i gangavstand fra stasjonen,
og de aller fleste innenfor en radius på fem minutter. Stasjonsplasseringen styrker Hamars
funksjon som stasjonsby.
Kartet viser at stasjonsplasseringen ligger inntil de tetteste områdene og at det fortsatt er potensial
for fortetting av arbeidsplasser innenfor gangavstand til stasjonen i en type byvev som er egnet for
videre fortetting og utvikling.
Gangforbindelsene viser i tillegg at eventuell fremtidig utvikling av arbeidsplasser sør for
jernbanen, i motsetning til nullalternativet, vil innlemmes i sentrum på grunn av de nye oppgraderte
koblingene mellom sentrum og Mjøsa. Det er tilgjengelig store tomtearealer som kan egne seg for
plasskrevende funksjoner og arbeidsplassintensiv virksomhet tett på stasjonen og sentrum.
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Alternativ Øst

Figur 70 Kartet viser arbeidsplasstetthet i 2017, supplert med arbeidsplasser på Espern fra nullalternativet og antatt nye
arbeidsplasser ved stasjon Øst i 2034, og rekkevidde i 5 minutters gange fra stasjonsinngangene med alternativ Øst.
Stasjonen blir liggende utenfor områdene med høy tetthet av arbeidsplasser. (Kilde: SSB og egne beregninger.)

Ganglinjer viser at tyngdepunktet for arbeidsplasser i Hamar ligger utenfor gangavstand fra
stasjonen i øst, og at stasjonsplasseringen svekker Hamars funksjon som stasjonsby. Relasjonen
mellom stasjon og arbeidsplasser svekkes. Plassering av tetthet, stasjon og ganglinjer viser at
stasjonen er usentral i forhold til tyngdepunktet av arbeidsplasser, og at forventet
arbeidsplasstetthet i nærhet av stasjonen vil være lav også i 2034.
Det frigjøres store arealer tett på stasjon som kan egne seg til plasskrevende funksjoner og
arbeidsplassintensiv virksomhet.
Typen byvev (eneboliger) og byutviklingsarealer i gangavstand fra stasjonen er heller ikke like
egnet for en økning av arbeidsplasstetthet. Dagens kvartalsstruktur, Østbyen og
byutviklingsarealene rundt dagens stasjon har derimot et større potensial, også sett i forhold til hva
som regnes attraktivt for denne type virksomhet.
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Bystruktur, sentralitet og funksjonsevne
Nullalternativet

Figur 71 Analysen viser sammenkoblingen av bystrukturen for nullalternativet.

Kartet viser stasjonstiltakets innvirkning på hvordan byveven fungerer ut ifra sammenkobling av
nettverket. Ved å se på farge kan man se hvor integrert og sentral elementer som parker, gater,
torg og plasser er i funksjon av posisjon og hvordan disse gir sammenkobling.
Jo varmere farge, det mer integrert og sentralt er et element. Gater og elementer som er sentrale,
hvor man i en bystruktur finner funksjoner som tjener allmenheten, blant annet fordi det er her man
har størst potensial for å nå flest mennesker og det er her man har størst potensial for synergi, bør
derfor ligge der fargen er varmest.
Kartet viser at jernbanetraseen er en tydelig barriere som gjør at parker og fremtidig bystruktur
langs vannet vil være usentrale og ikke integrerte i selve bystrukturen.
Koigen, Skibladnerbrygga, samt 350 fremtidige boliger på Tjuvholmen og 1100 fremtidige boliger i
strandsonen og Espern vil med andre ord være frakoblet bystrukturen med liten mulighet for å
innlemmes. Analysen viser også at hovedstrukturene i Pedersen og Røyems planer er de best
integrerte og interessante å bygge videre på (2).
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Alternativ Vest

Figur 72 Analysen viser sammenkoblingen av bystrukturen for alternativ Vest. I både denne og Østanalysen er det tegnet
inn en ekstra forbindelse mellom Østbyen og strandsonen som ikke inngår i tiltaket. Forbindelsen i alternativ Vest ligger
inne i andre samfunnsmessige virkningers anbefaling på grunn av ringvirkningene det vil skape for omliggende by.

Kartet viser at tiltaket, stasjon i vest med underganger på rett sted, kobler bystrukturen mot Mjøsa
og innlemmer eksisterende og nye parkområder ved vannet i bystrukturen. Jernbanetraseen er
ikke lenger en barriere. Plassering og utforming av sammenkoblinger gjør at parker og fremtidig
bystruktur langs vannet blir mer sentrale og integrerte, samt at ny plassering av Skibladnerbrygga
er på et sted hvor den ligger sentralt i forhold til bystruktur og knutepunkt. Det samme skjer med
stasjonen, som her gjøres om til et bindeledd og dreiningspunkt som binder byområdene sammen.
Analysen viser at en stasjon i vest gir positive ringvirkninger som tydelig bygger videre på og
forsterker trekkene fra hovedstrukturene i Pedersen og Røyems planer (2), og at den skaper et
potensial for byutvikling og revitalisering av byen rundt som også kan ha effekt på Østbyen (3).
Koigen, Skibladnerbrygga, samt de 350 fremtidige boligene på Tjuvholmen og de 1100 fremtidige
boliger langs strandsonen og på Espern vil også kobles tett på bystrukturen.
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Alternativ Øst

Figur 73 Analysen viser sammenkoblingen av bystrukturen for alternativ Øst. I både denne og Vest-analysen er det
tegnet inn en ekstra forbindelse mellom Østbyen og strandsonen som utgår i tiltaket. Forbindelsen i alternativ Øst er ikke
mulig å opprette fordi driftsbasen ligger mellom byen og vannet som en funksjonell barriere nesten helt frem til den
gamle stasjonsbygningen

Kartet viser at stasjonen er plassert randsonen av bystrukturen, utenfor den sentrale og aktivt
koblede bystrukturen. Stasjonen ligger i et område med mindre mulighet for synergi.
Fjerning av jernbanen i vest åpner for en bedre kobling mellom bystrukturen og Mjøsa i dette
området, og integrerer eksisterende og nye parkområder ved vannet til bystrukturen. Driftsbasen
med sporadkomst fungerer allikevel som en barriere.
Briskeby er en lite sammenkoblet bystruktur, og mangler i dag koblinger til stasjonsområdet. Det er
interessant å se at effekten av å åpne en ny kobling mellom stasjon og Briskeby har begrenset
effekt på byveven (5).
Analysen viser at prosjektet med ringvirkninger åpner for å kunne fullende trekkene fra
hovedstrukturene i Pedersen og Røyems planer (2).
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Barrierer og forbindelser mellom møteplasser
Nullalternativet

Figur 74 Kartet viser sosial infrastruktur som møteplasser, friområder, gate- og byrom sammen med jernbanetraséen og
forbindelsene på tvers. I nullalternativet er funksjoner utenfor og innenfor jernbanen tydelig adskilte.

Kartet viser en situasjon der jernbanetrasé er en barriere som stenger for kontakten mellom byen
og Mjøsa, med friområder og byutviklingsområder ved vannet.
Tverrforbindelsenes utforming gjør at det i dag ikke er et sammenhengende bygulv eller landskap
på tvers av jernbanen, og at byen er uten gode sammenhenger ut mot nye attraktive
byutviklingsområder langs Mjøsa.
Barrieren skaper en randsone som svekker synergieffekter mellom Mjøsa og byen.
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Alternativ Vest
Illustrasjonen viser hvordan nye byutviklingsområdene langs vannet kan innlemmes i sentrum, og
at man i prinsippet kan videreutvikle en sammenhengende gatestruktur som gir ny sirkulasjon i
byens sentrale områder for handel og bolig.
Tverrkoblingene vil forbedres og transformeres betraktelig, og dette styrker byrommene på hver
side av jernbanetraséen.

Figur 75 Kartet viser sosial infrastruktur som møteplasser, friområder, gate- og byrom sammen med jernbanetraséen og
forbindelsene på tvers. Alternativ Vest har potensial for ringvirkninger hvor funksjonene utenfor jernbanen og innenfor
kobles sammen og styrkes.

Alternativ Vests forbindelser:
•

Ved Koigen- Vestbyen og Nestléfabrikken, blir byggegrop og anleggsbelte et inngrep som må
tilbakeføres. Tilbakeføringen kan utformes slik at landskapet fjerner barrieren som er der i dag,
slik at det kan etableres forlengelse av gatene mellom byen og Koigen.

•

Ved Strandgata- Hamarbukta, vil Jernbanesporene dykkes ned og vannspeilet kan trekkes inn
mot Strandgateparken. Dette åpner muligheten for at kontakten mellom byen og vannet kan
gjenopprettes direkte eller ved hjelp av vannspeil. Landskapet kan utformes med felt for urbant
jordbruk, park, friområde og vinterland.
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•

Vangsvegen, kan forlenges som en bymessig akse over sporene inn i den nye parken og gi
forbindelse til utviklingsområdene langs strandkanten. Endringen vil sett i forhold til dagens
Victoria-undergang være en betydelig forbedring som forklart i mobilitetsutredningen.

•

Ved stasjonen, vil det anlegges ny forbindelse på tvers av sporet som en forlengelse av
bygulvet i kvartalsstrukturen ut mot de nye byutviklingsområdene, Tjuvholmen og Mjøsa.
Ringvirkningene ville vært klart større for Østbyen og strandsonen med enda en forbindelse
(f.eks. en gangbro) plassert mellom kulvert og Espern bro.

Kontakten mot Mjøsa fra byen og mellom utbyggingsområder og byen forsterkes.
Alternativ Øst

Figur 76 Kartet viser sosial infrastruktur som møteplasser, friområder, gate- og byrom sammen med jernbanetraséen og
forbindelsene på tvers for Alternativ Øst.

Jernbanetrasé fjernes mellom byen og Mjøsa. De fysiske forbindelsene blir forøvrig i stor grad som
i dag. Landskapet som blir igjen, vil være en arealreserve for byen (markert med grå skravur på
illustrasjonen over) som kan bli liggende som et ventende landskap med muligheter for at byen kan
finansiere opparbeiding av nye forbindelser, park og eventuell byutvikling.
Barrieren mellom byen og Mjøsa fjernes, samtidig blir det en ny og sterkere barriere mellom
Briskebyen og Åkersvika - hvor jernbanen og stasjon vil ligge på fylling fra dagens Stangevegen i
sør til Vangsvegen i nord. Dette vil ha innvirkning på utviklingen av byutviklingsområdene vest for
stasjonen.
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Arealreserver og barrierer
Alternativ Vest

Figur 77 Kart viser arealreserver, barrierer og opprydningsarealer sammen med alternativ Vest og eksisterende
bystruktur. Bygg i rødt, Nestlepipen, bygges opp igjen.

Som man kan se utredet i kapittel 3.6.4 er arealreserver i samsvar med byens behov for areal. Få
virksomheter og bygg berøres, og få bygg må rives. Barrieren som ny jernbanekulvert
representerer kan innlemmes i et landskap i overgangen mellom byen og Mjøsa.
Kartet viser at alternativ Vest forbedrer tilliggende byområder og fremstår godt integrert i
bystrukturen uten å tilføre unyttige arealer. Dette gir også mulighet til å bearbeides landskapet slik
at man reduserer visuelle barrierer (markert med gult i kartet).
Det er også verdt å merke seg at tiltaket i liten grad etterlater seg uegnede områder for utvikling.
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Alternativ Øst

Figur 78 Kart viser arealreserver, visuelle barrierer og opprydningsarealer sammen med Alternativ Øst og eksisterende
bystruktur.

Alternativ Øst vil i liten grad innlemmes i Hamars bystruktur. Alternativet gir inneklemte arealer
nord for stasjonen som er svært vanskelige å utnytte. Fremtidige byutviklingsområder på innsiden
av banen vil preges, forringes og stenges inne av jernbanefyllingen som går gjennom hele
området.
I blå skravur vises arealene som ryddes der jernbanedrift opphører, og noen av disse arealene kan
brukes til byutvikling. På grunn av Hamars vekst og aktivitetsnivå må det imidlertid forventes at
områdene vil ligge som arealreserver i lang tid fremover, og arealene har dermed ikke en konkret
etterbruk på lang tid fremover. Alternativ Øst bidrar ikke til å forbedre tilliggende byområder og er
heller ikke godt integrert i bystrukturen. Infrastrukturen har her en deurbaniserende effekt da
inngrepet skaper randsoner av mindre verdi, forringet bymessighet og lav funksjonsevne.
Bygg i rødt må rives som følge av tiltaket, og det som i stor grad er bilbasert plasskrevende
varehandel må reetableres ved stasjonen eller et annet sted lenger ut fra byen.
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Oppsummering
Transformasjon og ringvirkning ut over egen avgrensing
De tre alternativene har ulik innvirkning ut over egen avgrensing på tilliggende by og på
bystrukturen generelt. Grunnene til dette er flere, det handler om at stasjonene ligger inntil ulike
typer byvev som lar seg påvirke ulikt slik man ser i kartene som viser morfologi, og det handler om
at investeringen transformerer barrieren mot Mjøsa ulikt. Utformingen og gjennomføring av de tre
alternativene gir ulike ringvirkninger og utviklingsmuligheter for dagens sentrum. I alle alternativer
vil sentrumskvadraturen kunne utvikles i en kulturell og historisk sammenheng, men lesbarheten
forbedres betraktelig ved at jernbanelinjen fjernes og nye tverrforbindelser kommer på plass- slik vi
ser skjer for både alternativ Øst og Vest.
Ringvirkningene av alternativ Vest sammenlignet med nullalternativet er store på grunn av bedre
tverrforbindelser som styrker områder som har ligget isolert og i randsonen langs Mjøsa.
Samspill med tidligere planer
Hamar har to viktige momenter i sin byutviklingshistorie som sammen med topografi og
beliggenhet i landskapet legger føringer for byens fremtidige utvikling. Røyems plan fra 1848
etablerer et nært forhold mellom byform, topografi og landskap. Byens forhold til Mjøsa etableres
gjennom Strandgateparken, Strandgata og byrommene som ligger langs denne. Sverre Pedersens
plan fra 1924 bygger videre på forholdet mellom byform og topografi som Røyem etablert,
videreutvikler Røyems akser og tilfører flere nye som bygger videre på relasjoner og verdier
Røyem etablerte. Nullalternativet endrer ingenting i Hamars forhold til disse to planene, og
viderefører heller begrensingen som jernbanetraseen har hatt på Røyems forhold mellom byen og
vannet. Pedersens kvartalsstruktur er fortsatt lavt utnyttet, spesielt i Østbyen. Det er rom for å
kunne fortette byen her.
Alternativ Vest bidrar til å kunne reetablere forholdet til Mjøsa og fjerner en barriere mellom byen
og vannet. Strandgateparken, Strandgata og byrommene langs denne kan igjen benyttes til
rekreasjon og urban dyrkning, i en dyptgripende transformasjon som fullbyrder Pedersen-planens
viktige akse i Vangsvegen ned til Mjøsa, med en viktig referanse som er Skibladnerbrygga. Ved
tilbakestillingen av topplokket etter byggegropen foran Vestbyen vil en annen viktig akse fra
Pedersenplanen, Heidmannsgate, også kunne videreføres helt ned til Koigen og Mjøsa, der
Pedersen ikke kunne fullbyrde aksene på grunn av jernbanen. I alternativ Vest vil alle de
vesentlige tiltakene som følger den nye stasjonen dermed bygge opp under viktige utviklingstrekk
fra tidligere planer.
Alternativ Øst samvirker ikke med disse planene på samme måte. Ved å fjerne barrieren som
jernbanen utgjør i vest vil man kunne gjøre de samme tiltakene som i alternativ Vest for å bygge
videre på plangrepene til Røyem og Pedersen. Man unngår kulvertkollen på 70 meter, men står
igjen med et stort landskap for videre utvikling og bruk. I alternativ Vest vil endringene være en del
av tiltaket, mens i alternativ Øst vil disse måtte finansieres og gjennomføres uavhengig av
jernbaneprosjektet.
Bystruktur (sentralitet og by-modell)
Alternativ Vest og nullalternativet er tiltak som bygger videre på Hamars struktur bygd opp
gjennom byens lange historie. Byen er i dag en stasjonsby og har siden 1849 bygd opp et
tyngdepunkt i kort gangavstand fra stasjonen. Alternativ Øst vil flytte stasjonen bort fra dette, men
uten mulighet til å bygge et nytt tyngdepunkt rundt det nye knutepunktet. Stasjonen har ikke
drivkraft nok og Hamar har ikke vekst og aktivitetsnivå høyt til å opprette en fungerende to-polær
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by. Stasjonen og knutepunktet vil dermed flyttes bort fra bystrukturens sentrale kjerneområde til en
del av byen som ikke vil være tilgjengelig i samme grad. Dette utgjør særlig stor forskjell for
mobilitet – hvor løsningen for alternativ Øst ikke blir tilfredsstillende, men også for byliv, næringsliv
og for byen som møteplass som man kan se utreder i de neste kapitlene. Det oppstår en drenering
av tilbudet i sentrum uten at man klarer oppveie problemet stasjonsplasseringen skaper. Alternativ
Vest har muligheten til å løse problemet med byens tilknytning til Mjøsa uten å skape nye.
UTREDNINGSTEMA
Bygger utformingen og gjennomføringen opp under
byutvikling i sentrale områder?
Transformasjon og ringvirkning ut over egen avgrensing
Samspill med tidligere planer (Røyem og Pedersen) Vil
sentrumskvadraturen kunne utvikles i en kulturell og historisk
sammenheng, og vil lesbarheten opprettholdes?
Vil tiltaket styrke Hamars identitet basert på historie og
geografisk beliggenhet?

NULL

VEST

ØST
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Muligheter for byliv
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Muligheter for byliv og sosiale møteplasser, med spesielt fokus på Hamar sentrum.»
Et sammensatt og levende sentrum er av stor verdi for en by som ønsker være innlandets
hovedstad. Varierte byrom vil være del av et slikt sammensatte tilbud, og det vurderes om tiltaket
bidrar til flere og bedre byrom, økt variasjon og nye kvaliteter, om det kan «tette hullene i dagens
struktur». Målet er å se stasjonsplasseringens betydning for by-kvalitet forstått som mangfold,
hverdagsliv og livskvalitet, herunder også sosioøkonomiske aspekter knyttet til tilgjengelighet,
retten til byen og geografisk segregering.
Betydning
Attraktivitet for eksisterende og fremtidige bolig, næring, besøk og arbeidsplasser henger sammen
med opplevelsen av tilgjengelighet, og mulighet til å få dekket daglige behov innen gangavstand,
samtidig med at du får positive opplevelser i tråd med forventingen av at du er i en by.

Utredningsmetode
Kapitlet vurderer
a) Bylivstetthet - sentrums tilbud og byliv
b) Sosial Inkludering
c) Synergi
Utredningen vil etterstrebe å gi svar på følgende spørsmål:
•

Hvordan påvirker tiltaket Hamars attraktivitet og identitet?

•

Hvordan berører tiltaket Hamars nettverk av varierte og inkluderende byrom og
møteplasser? Hvordan påvirkes kvaliteten på bygulv og byliv?

•

Hvordan styrker tiltaket kommunen i sin ambisjon om å være trygg og inkluderende? Og
Hvordan sikrer tiltaket Hamar kommunes samfunnsdels mål om at Hamar skal
videreutvikle, utvikle og utnytte mangfold i bysenter?

•

Hvordan forbedres Hamars innovasjonskraft for å bo, drive næring, kultur

Gjennom tegning og tekst undersøkes forholdene mellom stasjonslokalisering og stasjonsprosjekt,
og mulighetene for synergi og mangfold. Prosjektet sees i forhold til byens form, bylivstettet,
funksjonstetthet, kvaliteten på nettverket av eksisterende og nye byrom. Analysene har hovedvekt
på den kommersielle delen av bylivet, og det bylivet som følger med utvekslingspunkt og mobilitet,
men skjeler også til funn fra den ikke kommersielle delen av bylivet, analysert under Ikke prissatte
virkninger for byliv og friluftsliv.
Det benyttes egne funn fra registrering av byrom og kvalitet, samt kilder som Strava, som viser
bevegelser i byen, og hvordan områdene langs og på vannet blir brukt i rekreasjonsøyemed, se
vedlegg 3 stedsanalysen. Det er gjort registeringer for et gitt tidspunkt basert på Google Street
View august 2018, og benyttet data fra Mobility Analytics - Posisjonsdata fra mobiltelefoner, fra
Telia innhentet på vegne av Bane NOR bevegelsesmønsteret fra 2G, 3G og 4G-enheter i
nærheten av Hamar mellom 7. mars og 28. mars 2019 mellom kl. 04:30 og 01:30 (alle dager).
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Metoden er beskrevet nærmere i kapittel 2.1.3. I tillegg er det gjort passasjerregistreringer, som
synliggjør antall reisende, og antall bevegelser til og fra stasjon med forskjellige reisemidler. Se
kapittel 2.2

Bylivsintensitet og tetthet. Synergi og program
Ut ifra registreringen av mennesker i offentlig rom, sett sammen med verktøyet som analyserer
bevegelsesmønsteret, «Mobility Analytics», har man grunnlag for å si noe om at man har gått, og
hvor. Da kan man se at menneskelivet i Hamar fordeler seg slik at det er størst antall besøkende i
byrommene i sentrum og i de attraktive parkene, som på Koigen. Ifølge registreringene som viser
reisemiddelfordeling under mobilitet vet vi også at stasjonen har opptil 4000 bevegelser om dagen,
hvorav 40% går. 1 680 mennesker vil gå til eller fra stasjonen, med høyest aktivitet ved
arbeidsstart, og på ettermiddagen. Dette gir et stort potensial for interaksjon med sentrums
næringsliv, kulturliv og byliv, og er et viktig bidrag til aktivitet i dagens Hamar.
Nullalternativet

Figur 79 Kartet viser fordeling av registrerte mennesker i offentlig rom på et gitt tidspunkt. Registreringen er utført på
bakgrunn av Google Street View i august 2018. Røde prikker er mennesker observert i offentlig rom. Grønne sirkler er
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offentlig tilgjengelige funksjoner med besøkstall. Stasjonen, markert i en lysere grønt, har opptil 4000 bevegelser til og fra
pr dag og er et viktig målpunkt i bystrukturen.

Plassene folk oppholder seg sammenfaller med hvor det er attraktivt, der det er størst
«bymessighet», og der man naturlig beveger seg mellom stasjon og arbeid. Undersøkelsene viser
tydelig de mest sentrale stedene i bystrukturen, der det er størst tetthet og
funksjonssammensetting på bakkeplan, hvor det er opparbeidede byrom og blandet bruk.
Registreringene av mennesker rundt Vikingskipet er tilknyttet biler som står parkert, og langs
strandsonen ofte folk som sykler eller er på vei et sted. Byliv og opphold er mest observert i
byrommene og på Koigen.
Ifølge registreringene vises at stasjonen er plassert naturlig i forhold til byens tyngdepunkt av bruk
og tetthet. Det er grunnlag for god synergi mellom bruk av stasjonen og bruk av byen, og et stort
potensial for interaksjon med sentrums næringsliv, kulturliv og byliv.

Figur 80 Kartet viser programmering, målpunkt og publikumsrettet virksomhet på grunnplan for nullalternativet og utdyper
forrige kart ved å vise hvordan stasjonen er en del av et område med mangfoldig byliv, der man ser synergi mellom
virksomheter.
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Alternativ Vest

Figur 81 Kartet viser fordeling av registrerte mennesker i offentlig rom på et gitt tidspunkt sammen med alternativ Vest.
Registreringen er utført på bakgrunn av Google Street View i august 2018, og viser stasjonsplassering i synergi med
etablerte byrom, virksomheter og dagens bruk av sentrum. I tillegg vises ringvirkningene ved stasjonsplasseringen.
Stasjonen, markert i en lysere grønn farge, har opptil 4000 bevegelser til og fra pr dag og er et viktig målpunkt i
bystrukturen.

Plasseringen av nye koblinger, ny havnepromenade, fremtidige byrom og ny park skaper en
gjensidig forsterkende effekt som gir grunnlag for større bylivsintensitet og et forsterket, reetablert
forhold mellom byen om Mjøsa.
Stasjonsplasseringen i vest med ringvirkninger viser synergi mellom by, stasjon og Mjøsa, og at
bylivet endrer utstrekning, slik at stasjonen får en mer tosidig verdi, og bygulvet med virksomheter
på grunn av attraktivitet og synergi vil trekke byen nærmere Mjøsa.
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Figur 82 Kartet viser virksomheter på grunnplan sammen med målpunkt i byen sammen med alternativ Vest.

Kartet utdyper det foregående ved å vise programmering, målpunkt og publikumsrettet virksomhet
på grunnplan for stasjonsplassering i vest. Stasjonsplasseringen og tiltakets tverrkoblinger
integrerer stasjonstorget i et mangfoldig miljø av virksomheter og attraktive friområder, som Koigen
og Mjøsa.
Virksomhetene på grunnplan langs vannkanten og stasjonen styrker det eksisterende bylivet og
flytter byens tyngdepunkt nærmere Mjøsa. Byens identitet som stasjonsby forsterkes, og byens
identitet knyttet til de andre Mjøsbyene kan i tillegg forsterkes gjennom etablering av ny
Skibladnerbrygge og hurtigbåtkai.
Tiltaket i vest styrker Hamars attraktivitet og identitet som en levende Mjøsby og stasjonsby,
materialisert gjennom Jernbanestasjonen, Skibladnerbrygga og et tiltak som binder
kvartalsstrukturen og Mjøsa sammen i ett og samme grep.
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Alternativ Øst

Figur 83 Kartet viser fordeling av registrerte mennesker i offentlig rom på et gitt tidspunkt sammen med alternativ Øst.
Registreringen er utført på bakgrunn av Google Street View i august 2018. Stasjonen, markert i en lysere grønt har opptil
4000 bevegelser til og fra pr dag og er et viktig målpunkt i bystrukturen. Stasjonsplasseringen i øst er utenfor
gangavstand til målpunktene i sentrum, noe som gjør at de reisende i mindre grad vil gå. Synergien mellom byen og
stasjonen svekkes.

Ved plassering av stasjonen i øst flyttes et viktig målpunkt ut av et finmasket og mangfoldig bymiljø
med mye aktivitet på grunnplanet. I dag består dette av et opparbeidet nettverk av gågater og
fortau som forbinder byrom, parker, butikker, bedrifter, kontor, boliger, kulturtilbud, som er bygd
opp rundt stasjonen siden 1862.
Avtastanden mellom den nye stasjonen og det etablerte bymiljøet blir for lang, og forbindelsene er
for lite attraktive, til å gi synergieffekt mellom målpunktene. Sentrum mister synergieffekten av et
målpunkt med 4000 reiser om dagen, og stasjonen mister nærhet til andre tilbud.
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Figur 84 Kartet viser funksjoner og virksomheter på grunnplan sammen med målpunkter i Hamar i 2034, basert på
sannsynlig vekst, og utvikling rundt en stasjon i øst.

Kartet komplementerer det foregående og viser programmering, målpunkt og publikumsrettet
virksomhet på grunnplanet, og hvordan dette mest sannsynlig vil se ut for stasjonsplassering i øst,
der stasjonen blir en tydelig satellitt frakoblet det etablerte bylivet i dagens sentrum.
Forutsetningene for byliv ved et stasjonstorg er kjennetegnet av mangfold av aktiviteter, tilbud og
virksomheter, variert befolkningssammensetning og funksjonsblanding. Her vil synergi med
bystrukturen omkring være helt vesentlig, og om den skal skapes annet sted vil den være
avhenger av aktivitetsnivå og vekst, attraktivitet, posisjon i byveven, og tid, både for å nå andre
målpunkter, og tid til bydelen etablerer seg.
Ifølge Telemarksforskning, og boken «Hvorfor vokser steder?» (Knut Vareide) vil usikre faktorer
som vekst være vesentlig, men samtidig noe man ikke kan påvirke. Kommunen kan ikke styre
veksten, men de kan til en viss grad gjennom sine prioriteringer bidra til å påvirke attraktivitet,
stedsidentitet, samt kvalitet og bruksvennlighet i offentlige rom. Stasjonstorget i øst har et dårlig
utgangspunkt og for fortetting og byliv skal det gjøres tydelige og langsiktige prioriteringer for å
lykkes med å nå målene for å opprettholde bylivet i dagens sentrum samtidig som det oppnås noe i
nærheten av et lokalt byliv, med trygghet over døgnet.
Scenarioene for Hamar utarbeidet av Asplan Viak (2019) på oppdrag fra Hamar kommune peker i
samme retning, og tilsier at alternativ Øst selv med høy aktivitet og høy vekst vil gi et scenario som
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medfører et annet tilbud og et stasjonstorg som ikke vil svare til folks vanlige oppfatning og bruk av
bylivsbegrepet, og Asplan omtaler stasjonen i øst basert på høy vekst og høy aktivitet på denne
måten; «Lokaliseringen ligger utenfor det som i 2019 er sentrumskjernen. Den store veksten har
imidlertid gjort det mulig å utvide sentrum mot stasjonen i øst. Sentrumsområdet har allikevel en
grad av funksjonsdeling, og de to delene oppleves ulikt. De østlige, nye, sentrumsområdene har
stor tetthet av arbeidsplasser, store bedrifter og samferdsel og består av relativt store
bygningsstrukturer.».
Manglende synergi med det etablerte sentrum og eksisterende byrom sammen med en svak
posisjon i bystrukturen gjør at stasjonen med reisetorg i øst må karakteriseres som en satellitt i
forhold til sentrum. Dette kan gi problemer i forhold til fortetting og revitalisering av dagens
bysentrum, og siden en stasjon i seg selv ikke kan forventes å kunne være nav nok til å etablere et
nytt sammensatt knutepunkt med byliv, vil endret stasjonsplassering både kunne svekke bylivet i
sentrum og fjerne synergien mellom stasjon og byliv, for sentrum og i knutepunktet.
Stasjonsplassering i øst vil ha en negativ effekt på bylivet i Hamar ved å ta en viktig funksjon ut av
et etablert miljø og et gjensidig avhengighetsforhold. Stasjonsplasseringen vil ikke kunne dra nytte
av mangfold og byliv bygd opp gjennom generasjoner og vil ha liten ringvirkning på tilliggende
bystruktur.
Fjerning av jernbanelinje mellom byen og Mjøsa vil tilføre bysentrum en fremtidig mulighet for å
bygge opp en ny attraktiv vannfront, men veksten på Hamar kan svekkes av lang utviklingstid,
endret identitet, og opplevelse av deurbanisering som følge av økt spredning av funksjoner.

Oppsummering
De tre alternativene berører Hamars nettverk av møteplasser ulikt. Både alternativ Øst og Vest
åpner opp for å gjenetablere kontakten mellom byrommene i kvartalsstrukturen, stasjonstorget og
Mjøsa med tilhørende friområder for rekreasjonsbruk. Dette er spesielt viktig fordi Hamar allerede
utvikles langs vannkanten og det gir en mulighet for den eksisterende byen og de nye byområdene
å dra gjensidig nytte av hverandre.
Nullalternativet opprettholder dagens barriere og vil med dette svekke muligheten for byliv i de nye
byområdene langs vannet.
Alternativ Vest styrker og samler drivkrefter for byliv og synergi mellom målpunkt, og gir dermed et
bedre grunnlag for byliv enn øst. Alternativ Øst svekker det eksisterende sentrum ved å flytte en
viktig funksjon med mange besøkende ut av sentrum. Det nye stasjonstorget vil ha dårlige
forutsetninger for å kunne tilføre byliv til det nye byområdet. Øst og vest vil rent funksjonelt gi de
samme forbindelsene mellom sentrale byrom og vannet, men alternativ Vest tilfører knutepunktet
nye byrom og program som kan styrke sammenhengene hvis utforming vektlegges tilstrekkelig.
For å oppnå en inkluderende by er plassering av offentlige tjenester slik at de er tilgjengelige og gir
tilgjengelighet til hverandre spesielt viktig.
Offentlig transport med god universell tilgjengelighet til offentlige fasiliteter og andre tilbud en
grunnleggende tjeneste hvor byen og det offentlige rommet har en viktig kompenserende rolle for
samfunnslag og grupper med mindre ressurser. Avhengighet av bil, taxi, mer tid, bytter mellom
reisemidler, forbindelser som ikke føles trygge eller er universelt utformede, målpunkt som ikke er
plasser i nærheten av hverandre er barrierer i hverdagen til en stor del av befolkningen og i faser
av livet vi alle har vært en del av eller skal igjennom. For et reelt byliv er sosialt mangfold og
inkludering grunnleggende, stasjonsplasseringen påvirker dette.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

139 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Vest og nullalternativet gir god tilgjengelighet og er plassert slik at de er målpunkt som kan nås av
alle. Mens alternativ Øst er plassert slik at det er vanskeligere tilgjengelig for de gruppene i
samfunnet som avhenger av kollektiv transport.
UTREDNINGSTEMA
Attraktivitet
Bygulv. Innflytelse på nettverk og kvalitet på
inkluderende byrom og møteplasser
Byliv; synergi med eksisterende og nytt
Størst mangfold, funksjonsmiks og sosial inkludering
Innovasjonskraft og attraktivitet, for å bo, drive
næring, kultur?

NULL

VEST

ØST
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Gåvennlighet
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Mulighet for innpassing av nye uterom og gangarealer som følge av tiltaket, herunder vurdering
av gåvennlighet.»
I henhold til nasjonale retningslinjer er målet at flere skal bruke beina, sykle eller reise kollektivt, og
at bilen skal stå. Stasjonslokalisering henger sammen med muligheter for sammensatt bruk, og
attraktivitet for gåvennlighet henger sammen med attraktive sammenhenger og byrom.
Stasjonsplassering har innvirkning på tilgjengelighet og hvilken virkning kan dette ha for handel,
service - og sentrums muligheter for utvikling.
Betydning
Byens demokratiske bygulv er for alle, og har stor verdi, særlig når det er sammenhengende og gir
ramme om liv og næring.

Utredningsmetode
Tema har stor sammenheng med vurderingene som er gjort under byliv i ikke prissatte
konsekvenser, gangtilgjengelighet under mobilitet samt sannsynlig knutepunktutvikling da de
avhenger av mange av de samme parameterne. Parameterne som denne utredningen har lagt til
grunn som definerende for gangvennlighet er:
• Tetthet (bolig, arbeidsplass, funksjoner, tjenester, publikumsrettede funksjoner)
• Funksjonsmiks og grad av mangfold i tilknytning ganglandskapet
• Tilgjengelighet, universell utforming, veifinning
• Byform, kvalitet og attraktivitet på de romlige sammenhengene
• Trygghetsfølelse
Det vurderes hvordan gangvennligheten påvirkes i de ulike alternativene gjennom hvordan
arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurs i
byutviklingen i de ulike alternativene. Videre vurderes også om attraktivitet og tilgjengelighet for
gange i ganglinjene til og fra stasjonen opprettholdes og styrkes – eller om den svekkes.
Illustrasjonene undersøker grafisk forholdene mellom stasjonslokaliseringen og stasjonsprosjektet
med gåvennlighet langs ganglinjene fra stasjonen. Her beskrives kvaliteten på de parameterne
som definerer gåvennlighet, mange av disse er sammenfallende med parametere som definerer
byliv- og blir da en beskrivelse av bylivskvaliteter langs ganglinjene.
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Gåvennlighet langs ganglinjer, tetthet og intensitet
Nullalternativet

Figur 85 Kartet viser ganglinjene fra nullalternativet med bylivsintensitet.

Kartet viser gåvennlighet langs ganglinjene i 5, 10 og 15 minutters avstand fra stasjonen, med vekt
på det som omslutter ganglinjene, det som de gående forholder seg til på bakkenivå, og hvor
tilgjengelige dette programmet er. Det er lagt inn verdier som har betydning for hvor gangvennlig
by- eller ganglandskapet oppleves. Både tetthet, publikumsrettede funksjoner på bakkeplan, aktive
fasader, mangfoldbebyggelsesstruktur, romlighet, større herligheter som parker og større
landskapsstrukturer (som Mjøsa) er tatt med.
De røde prikkene er mennesker observert i offentlig rom på et gitt tidspunkt etter samme metode
som i foregående kapittel, og lilla sirkler er publikumsrettede målpunkt inkludert stasjonen og
grønne sirkler er tilgjengelige målpunkt som grønnstruktur, friområde og park.
Nullalternativet er gangvennlig fordi man tett på stasjonen beveger seg i et ganglandskap preget
av stort mangfold, publikumsrettede utadvendte fasader og høy tetthet, som er preget av høy
intensitet. Lengre bort fra stasjonen går ganglandskapet over til å bli mer ensartet, uten
virksomheter som henvender seg til gaten og en lav tetthet og intensitet. Ganglandskapet er variert
og attraktivt og vil på grunn av den sentrale stasjonsplasseringen oppleves tilgjengelig, bymessig
og trygt. Det er et etablert bylandskap av høy opplevelsesverdi.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

142 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Nullalternativet påvirker gangvennlighet fordi jernbanetraséen utgjør en barriere som påvirker
ganglinjene til Mjøsa og Koigen, og svekker de opplevde sammenhengene med disse.
Stasjonen er sentralt plassert i byens naturlige tyngdepunkt, men mange områder tett på stasjonen
er lite tilgjengelige. Det er grunnlag for god synergi mellom menneskene som bruker stasjonen og
mennesker som oppholder seg i offentlig rom, men kvalitetene på koblingene på tvers av banen
hindrer dette.

Figur 86 Illustrasjonen viser ganglinjer for nullalternativet sammen med utadrettet virksomhet på bakkeplan og tetthet av
boliger og arbeidsplasser, hvor mørkest er tettest. Stiplede linjer er ganglinjer som er mindre tilgjengelig.
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Alternativ Vest

Figur 87 Illustrasjonen viser ganglinjer for alternativ Vest sammen med byliv og bruk av bygulvet. Det er tegnet inn en
ekstra forbindelse mellom ny gangkulvert til strandsonen og Espern bro som ikke er en del av tiltaket, men en del av
andre samfunnsmessige virkningers anbefalinger på grunn av ringvirkningene dette skaper.

Alternativ Vest forbedrer ganglandskapet i nærheten av stasjonen. Ved nye og forbedrede romlige
sammenhenger mellom byen og vannet berikes ganglinjene av de større landskapsstrukturene
som vannet, ny park og rekreasjonslandskap og integrerer grønnstrukturen langs Mjøsa, med
Koigen og Tjuvholmen.
Alternativ Vest har en sentralt plassert stasjon i byens naturlige tyngdepunkt og åpner nye
gangvennlige forbindelser til viktige utviklingsområder og attraksjoner. Opplevelsen av trygghet
øker. Grunnplanet langs ganglinjene vil i stor grad være preget av publikumsrettet virksomhet og
fremstå bymessig. Kartet viser at stasjonen er plassert naturlig i forhold til byens tyngdepunkt av
bruk og tetthet. Det er grunnlag for forbedret synergi mellom menneskene som bruker stasjonen
og mennesker som oppholder seg i offentlig rom slik at opplevelsen av trygghet og gangvennlighet
forsterkes.
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Figur 88 Illustrasjonen viser ganglinjer for alternativ Vest sammen med utadrettet virksomhet på bakkeplan og tetthet av
boliger og arbeidsplasser, hvor mørkest er tettest Det er tegnet inn en ekstra forbindelse mellom ny gangkulvert til
strandsonen og Espern bro som ikke er en del av tiltaket, men en del av andre samfunnsmessige virkningers
anbefalinger på grunn av ringvirkningene dette skaper. Broen har ikke innvirkning på selve utredningen
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Alternativ Øst

Figur 89 Illustrasjonen viser ganglinjer for alternativ Øst sammen med bylivsintensitet og målpunkt på bakkeplan Det er
tegnet inn en ekstra forbindelse mellom strandsonen og Østbyen som kun er mulig ved flytting av driftsbasen.
Forbindelsen vil være positiv for kontakten mellom Østbyen og vannet.

Stasjonsplasseringen i øst viser en perifer og lite gangvennlig situasjon i utkanten av byen preget
av at landskapsutforming, bebyggelse og virksomheter ikke henvender seg til de gående. Her er
det bilen som dominerer. Området er i tillegg preget av lav tetthet og vil fort fremstå som øde, med
lav intensitet av opplevelser. Ganglandskapet gjenspeiler en typisk usentral situasjon og landskap.
Ganglandskapet er ensformig og vil på grunn av plassering og bylandskap oppleves usentralt.
Dette er et bilbasert landskap med lav opplevelsesverdi som det vil ta store investeringer,
transformasjon og tid for å forbedre.
Kartet viser at stasjonen er plassert utenfor byens tyngdepunkt og etablerte byliv. Stasjonen alene
vil ikke gjøre området mer gangvennlig da dette avhenger av mange faktorer det tar tid, samordnet
planlegging, store investeringer, og omfattende transformasjon av bystruktur å kunne endre på.
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Figur 90 Illustrasjonen viser ganglinjer for alternativ Øst sammen med utadrettet virksomhet på bakkeplan og tetthet av
boliger og arbeidsplasser, hvor mørkest er tettest Det er tegnet inn en ekstra forbindelse mellom strandsonen og
Østbyen som utgår fordi driftsbasen ikke flyttes.
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Oppsummering
For at man skal velge å gå er attraktivitet viktig. Attraktivitet kan være bymiljø, det kan være
landskapsverdier, og opparbeiding.
Gangvennlighet avhenger av mange faktorer som har mange overlapp med byliv. Et gangvennlig
nettverk er finmasket og det er tett mellom tjenester, funksjoner og boliger, man har mer innenfor
rekkevidde enn i et gangnett som ikke er gangvennlig. I tillegg er et gangvennlig nettverk et
nettverk som er attraktivt, tilrettelagt, universelt utformet og har fravær av uoversiktlige, mørke og
utrygge strekk og punkter. En etablert bystruktur scorer gjerne høyt på gangvennlighet fordi den
har stort mangfold av tilbud, høy tetthet, god funksjonsmiks, tetthet av ytelser, tjenester og bolig.
“stordriftsfordeler” gjør at det er kostnadseffektivt å vedlikeholde, fjerne snø og is, sørge for god
belysning etc. Mangfold og tetthet gir i tillegg trygghet- der hvor det er boliger, folk på gatene og en
god blanding mellom ulike typer brukere føler man seg tryggere. Områder som oppleves
ensformige, har et bilbasert preg eller et formspråk som er på bilens premisser vil ikke oppleves
som attraktive å gå i.
Alternativ Vest ligger tett opptil dagens sentrum som har en etablert bystruktur, og vil dra nytte av
de verdiene som allerede er investert i en eksisterende bystruktur. Alternativ Vest vil i tillegg tilføre
mer attraktivitet slik at situasjonen kan forbedres. Alternativ Vest gir videre en betydelig forbedring
fra nullalternativet - på grunn av den nye tverrkoblingen mellom byen og Mjøsa som etableres
gjennom selve tiltaket - og de koblingene tiltaket åpner for å etablere og foredle mellom Vestbyen
og Mjøsa.
Alternativ Øst plasserer stasjonen utenfor de opparbeidede tjenestene, “stordriftsfordelene” og
tilbudet som den etablerte bystrukturen representerer. Dette er ulemper ved plasseringen som ikke
fullt ut kan kompenseres for. I øst er det store områder som må transformeres, og utviklingen vil ta
langt tid.
UTREDNINGSTEMA
Attraktivitet og finmaskethet på eksisterende gangnett
Forbedring av koblethet eksisterende gangnett
Funksjonsmiks og mangfold på bakkeplan mot
ganglinjer
Tilgjengelighet, lesbarhet/veifinning og universell
utforming
Tetthet (boligtetthet, arbeidsplasstetthet, tetthet
av tjenester, publikumsrettede funksjoner)
Trygghetsfølelse

NULL

VEST

ØST
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Konsentrert arealbruk
Utredningspunkt fra planprogrammet

«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).»
Planene for et nytt bygrep er som et verdipapir, der forutsigbarheten planen gir kan virke som
katalysator, der et samvirke med øvrige planer for byen vil gi best resultat. Den økonomiske
forutsigbarheten er normalt en drivkraft, og en utvikling i tråd med gjeldende planer normalt av stor
verdi.
Betydning
Det er knyttet store kostnader til å omlegge en by, der kommunal infrastruktur over og under
bakken utgjør store kommunale kostnader, samtidig som de private opplever usikkerhet og risiko.
Faktorene er mange og endring går ofte sakte, hvis ikke presset er stort. Byene utvikles derfor
oftest ut fra dagens strukturer, innenfra og ut.

Utredningsmetode
Utredningen av forholdet mellom stasjon og arealbruk tar utgangspunkt i
a) Kriterier for kompakt byutvikling
b) Samsvar mellom arealreserver og arealbehov – sett i forhold til kommuneplanen og forvaltning
av arealreserver
c) Kommunens mål for arealutvikling/ fortetting/ knutepunktutvikling
Det gjøres en grafisk fremstilling (basert på eksisterende materiale supplert med Asplan Viak /
egne scenarioer) for vurdering av stasjonens effekt for arealbruk og samsvar med gjeldede planer.
Videre gjennomføres en overordnet mulighetsstudie vurdert opp mot kommuneplanens arealdel og
strategi for Hamar 2030. Utredningen skal også gi svar på hvilken investering som gir mest
transformasjonsmuligheter i tråd med kommunens mål.
Funn oppsummeres i evalueringsmatrise som skal synliggjøre følgende: alternativ, skala,
tidsperspektiv, og omfang.

Veksten
Befolkningsvekst som er lagt til grunn for utredningene er SSBs middelvekst mellom 2018 og 2034.
Ny vekst i Hamars sentrumsområde er plassert i tråd med Asplan Viaks anbefaling i
fortettingsstudiet fra 2018 og innspill fra Hamar kommune i utredningsperioden. Vekst utenfor
Hamar er plassert i tråd med gjeldende kommuneplan.
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Tabell 9 Tallgrunnlag for vekst på Hamar. Kilde: Hamar kommune/SSB.

0403 Hamar

92790

106164

Abs vekst

Prosent

Lav nasjonal vekst (LLML)

30930

34076

3 146

10 %

Hovedalternativet (MMMMM)

30930

35299

4 369

14 %

Høy nasjonal vekst (HHMH)

30930

36789

5 859

19 %

Figur 91 Dagens arealpolitikk på Hamar vist ved antall boliger plassert på kartet.

Områdetetthet for ny bebyggelse forutsettes å være 15 personer pr daa, og 1,5 personer pr
boenhet.
Dagens arealpolitikk gir spredning av veksten, og bare halvparten kommer sentrumsområdet til
gode. Tar vi utgangspunkt i fordeling av befolkningsveksten som er Hamar kommunes nåværende
politikk vil boligveksten innenfor timinuttersbyen være på mellom tusen og to tusen boenheter i
perioden 2018 til 2034. Kommunen har mål om være en fem-minuttersby, men
fortettingsmuligheter angitt i kommuneplanen henviser til områder som ligger i en større radius.
Det viser seg at denne veksten i hovedsak kommer på de mest attraktive områdene, på Espern og
langs strandsonen, nær Mjøsa, mens det fortsatt vil være et lavt press på andre svært sentrale
tomter. Det vil derfor i lang tid være store arealreserver til rådighet, både langs Mjøsa og i fem- til
timinuttersbyen, der tetthetsanalyser (basert på kunnskapsgrunnlagets studier) med vekt på
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egnethet og morfologi viser at det kan være plass til flere boenheter enn angitt i tidligere
fortettingsstudier.
God tilgjengelighet til store arealreserver gjør at det kan oppstå en ytterligere konkurransesituasjon
mellom arealer som potensielt kan svekke nødvendig transformasjon på ønskede steder, og som i
henhold til nullvekstmålet helst skal består av fortetting i sentrum.

Fem-minuttersbyen
En av Hamar styrker er en kompakt bykjerne og preget av «stor småby», der alle deler av byen er
tilgjengelig til fots, og ingen steder er langt unna. For Hamar er det et mål å forbli en femminuttersby, også når Hamar sentrum vokser.

Figur 92 Hamar kommunes illustrasjon av fem-minuttersbyen der jernbanestasjonen, cc-stadion og kulturtorget er
benyttet som målpunkter.

Espern og Tjuvholmen er områder som pr. i dag ikke er koblet opp til byens gatestruktur, og med
kommende utbygging i disse områdene må det forutsettes endrede og bedre koblinger.
Bedre koblinger styrker mulighet til mer bruk av gange, sykkel og kollektiv, og liv i byens rom. Ved
økt boligtetthet vil byen være i bruk mer av døgnet, noe som gir økt opplevelse av sikkerhet. I femminuttersbyen spiller også jernbanestasjon en rolle i forhold konsentrert arealbruk og faktorene
nevnt over. Den har effekt på bystrukturen innenfor en radius på 500 til 600 m fra innganger, noe
som tilsvarer omtrent 5-10 minutters gange. I enkelte studier benyttes også 1 km fra stasjonen som
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område for ringvirkninger, men med utgangspunkt innenfor 500-600 meter vurderer de fleste det
som naturlig å bevege seg til fots, og radien definerer dermed et fokusområde for etablering av
bebyggelse og program som støtter knutepunktutviklingen.
Måloppnåelse knyttet til kriterier for knutepunktutvikling, i henhold til ABC-konseptet, og i henhold
til dagens planer for byen, er kvantifiserbare størrelser som enkelt kan settes inn i en
sammenstilling av alternativene. På områder som etablert bebyggelse og sentrumsstruktur
omkring knutepunktet, tilgjengelige områder for ny bebyggelse, omstigningsmuligheter og
tilgjengelighet er det relativt enkelt å sammenligne forutsetninger for en ny stasjon.

Arealbehov og arealreserver
Nullalternativet
Fremskreven boligvekst sett sammen med gangrosene (basert på kartlegging av dagens situasjon
og kvalitet) tydeliggjør at dagens knutepunkt ligger sentralt i forhold til fremtidig
fortettingsmuligheter, og at dette gir muligheter for å styrke sentrum.

Figur 93 viser arealbehovet ved lav, middels eller høy befolkningsvekst frem til 2034, sammen med gangroser som
markerer rekkevidde og gåavstand fra stasjonen ved en utvikling basert på nullalternativet.

Ulempen i nullalternativet er isolerte utviklingsområder utenfor jernbanen, på Espern og langs
strandsonen ved Mjøsa.
Arealer innenfor fem minutter fra stasjon i nullalternativet
Alternativ
Null

Avstand
5 min

Ny tomt (m2)

Fortetting (m2)

Sum (m2)

26 000

35 000

61 000
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Figur 94 Arealer til byutvikling som er tilgjengelig innenfor 5 minutters gange, for bo- og arbeidsplasser rundt en stasjon i
nullalternativet. Tar man med et større område svekkes virkningen av stasjonen.

Utvikling rundt knutepunktet sammenfaller med utvikling og reparasjon av deler av sentrum, men
utviklingsområdene langs vannet er ikke integrert i sentrum. De faller utenfor området for femminutters gangavstand, siden de i utgangpunktet ikke er godt koblet på stasjonen, og må benytte
Victoriaundergangen og ny Espern bro.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen

Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger

Side:

153 av 206

Dok.n

ICD-05-A-20010
03A

Rev.:
Dato

25.11.2019

Alternativ Vest
Fremskreven boligvekst sammen med gangrosene viser at et knutepunkt i vest vil ligge sentralt i
forhold til tetthet og at ny vekst styrker knutepunktet. Det er godt samsvar mellom arealbehov og
arealreserver og utviklingsområdene langs Mjøsa blir bedre integrert grunnet flere
tverrforbindelser.

Figur 95 Viser arealbehovet ved lav, middels eller høy befolkningsvekst frem til 2034, sammen med gangroser som
markerer rekkevidde og gåavstand fra stasjonen ved en utvikling basert på en stasjon i vest.

Tabell 10 Arealer til byutvikling som er tilgjengelig innenfor 5 minutters gange.

Alternativ

Avstand

Ny tomt (m2)

Fortetting (m2)

Sum (m2)

Null
Vest

5 min
5 min

26 000
56 000

35 000
35 000

61 000
91 000

Utvikling rundt knutepunktet sammenfaller med utvikling og reparasjon av deler av sentrum, og
siden også utviklingsområdene langs Mjøsa og på Tjuvholmen kommer innenfor fem-minutters
gangavstand til stasjonen, blir volumet her større enn for nullalternativet.
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Figur 96 Arealer til byutvikling som er tilgjengelig innenfor 5 minutters gange, for bo- og arbeidsplasser rundt stasjon i
alternativ Vest. Tar man med et større område svekkes virkningen av stasjonen. I tillegg til arealene vist over, kan det
dagens stasjonsparkering være utviklingsareal.
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Alternativ Øst
Fremskreven boligvekst sammen med gangrosene viser at et knutepunkt i øst vil ligge usentralt i
forhold til ny vekst. Hamar har store arealreserver sammenlignet med vekst, noe som gjør en
boligutvikling rundt knutepunktet lite realistisk i 2034. Grepet med stasjon i øst kan derfor gi byen
et problem med at store arealreserver som står ubrukt kan ha en deurbaniserende effekt og skape
negative ringvirkninger og randsoneeffekt på tilliggende arealer.

Figur 97 viser arealbehovet ved lav, middels eller høy befolkningsvekst frem til 2034, sammen med gangroser som
markerer rekkevidde og gåavstand fra stasjonen ved en utvikling basert på en stasjon i øst.

Tabell 11 Arealer til byutvikling som er tilgjengelig innenfor 5 minutters gange.

Alternativ

Avstand

Ny tomt (m2)

Fortetting (m2)

Sum (m2)

Null
Øst

5 min
5 min

26 000
64 000

35 000
0

61 000
64 000

Utvikling av et knutepunkt ved Vikingskipet gjør at eksisterende virksomheter må flytte, ev.
relokaliseres innenfor et areal som først må frikjøpes. Tomtene vil få stasjon på fylling som østre
avgrensning, og ha få koblinger til nabobydelene, Espern og Briskebyen. Området tåler utbygging
med høyere tetthet, men per i dag finnes arealer ved Mjøsa som er mer attraktive for boliger, og
det er samtidig nok av areal i bykjernen som burde bli prioritert med hensyn på revitalisering, og
utviklingen øst for sentrum gir ikke optimal uttelling sett i forhold til målene som ligger til grunn for
konsentrert arealbruk. Større kontor og næringsvirksomhet er en mulighet som beskrives i Asplan
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Viaks scenariorapport, som forutsetter høy aktivitet og høy vekst uten at det vil oppfylle kriterier for
god knutepunktutvikling.

Figur 98 Arealer til byutvikling som er tilgjengelig innenfor 5 minutters gange, for bo- og arbeidsplasser rundt stasjon i
alternativ Øst. Tar man med et større område svekkes virkningen av stasjonen.
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Kommuneplanens arealdel - arealreserver
I et utvidet byområde
Fremskreven boligvekst viser at kommunen har store arealreserver til rådighet også utenfor byen,
og at kommuneplanens arealdel i liten grad setter krav til prioritering av fortetting rettet mot
byområdet. Styring av arealpolitikken er intensjonell med tanke på å nå nullvekstmålet, og det gis
ikke sterke føringer for å prioritere. Ferdig regulerte tomter på Espern og i strandsonen vil likevel ta
mye av veksten en tid framover, og slik sett får også sentrum en prioritet – basert på attraktivitet,
med nærhet til sentrum og herlighetene ved Mjøsa.

Figur 99 Diagrammet viser arealreserver på 1519 daa. I henhold til prognosert vekst er det behov for 293 daa. i
tidsrommet 2034 til 2074. Den samlede arealreserven tilsvarer 309 kvartaler på størrelse med dagens kvartaler i Hamar
sentrum, mens behovet er 60 kvartaler. Fortettingsområdene, rosa, er plassert innenfor et utvidet byområde for Hamar,
som også inkluderer områder i nabokommunene Stange. Kommunens politikk vil styre om utbyggingen kommer i
sentrum eller andre steder.

Mange tomter på Hamar står allerede i sterk konkurranse med områder som ligger lenger ut, som
har lavere tomtekostnader, blir rimeligere til salg. De har riktig nok svakere kobling til gang- og
sykkelnettverket, og dårligere kollektivdekning, men i det store bildet vil stasjonslokalisering alene i
mindre grad påvirke arealpolitikken.
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I byområdet
Kartene under viser arealreservene som kommuneplanene i Hamars byområde peker ut. På det
første vises hvor det er behov for fortetting og byreparasjon pekt ut i Asplan Viaks fortettingsstudie,
som ligger til grunn for Hamars kommuneplan. Under vises samlede arealreserver, der rosa angir
store fremtidige byggeområder som ligger ganske spredt på Hamar og Stange.

Figur 100 Kartet øverst viser de viktigste områdene for fortetting og byreparasjon, mens det under viser
fortettingsområdene, rosa, i byområdet på Hamar.
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Kartene viser samlet at byområdet på Hamar har betydelige arealreserver, og antyder at det kan
oppstå en konkurransesituasjon mellom utvikling av Hamar sentrum og omlandet. Dette svekker
muligheten til å trekke byen i en tydelig utviklingsretning, og vil i utgangpunktet kunne svekke
måloppnåelsen for etablering av ny stasjon og knutepunkt, nærmest uansett beliggenhet.
Arealreserver og egnethet for kompakt byutvikling
Nasjonale og lokale målsettinger skal være overlappende. Kriteriene for vellykket, bærekraftig
byutvikling slik de er formulert i nasjonale planer, som Nasjonal transportplan, skal også
sammenfalle med ABC-konseptet for byutvikling som har mål om å lokalisere virksomheter og
funksjoner på riktig sted i byenes transportstruktur, slik at behov for bilbruk minimeres. ABCkonseptet brukes også til å tilrettelegge transportstruktur til ønsket arealbruk slik at sentrale
byområder med god dekning av kollektivtransport (A-lokaliteter) i mindre grad tilrettelegges for
privatbiler, samtidig som det tillates høy utnyttelse, som tar i bruk den finansierte infrastrukturen
maksimalt. Områdene omkring bykjernen (B-lokalitet), med boliger og mindre besøksintensiv
virksomhet, har «normal» kollektivdekning og bedre biltilgjengelighet, mens områder med dårlig
kollektivdekning (C-lokalitet) tilrettelegges for mindre arealeffektiv næringsvirksomhet som industri,
lager, logistikk.
Parallelt med lokalitetenes tilgjengelighet analyseres ulike virksomheters mobilitetsprofil, dvs. hvor
store transportmengder virksomheten skaper. A-kategorien består av arbeidsplass- og
besøksintensive virksomheter som kan være forretninger, kontor med høy arbeidsplasstetthet,
undervisning o.l. B-kategorien inneholder mindre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter
som boliger, teknologibedrifter og lett industri, mens C-kategorien består av industri, lager og
logistikkvirksomhet som har lavt antall arbeidsplasser fordelt på areal, og er avhengig av god vegtilgjengelighet.
Sentrale virkemidler i ABC-konseptet er parkeringspolitikk, der kapasitet i sentrumsområder
begrenses og prises opp, samtidig som det tilrettelegges for gående og syklende. I områdene med
god kollektivdekning tillates høy utnyttelse for å utnytte infrastrukturen, og overordnede planer skal
hindre at virksomheter i A-kategorien plasseres i områder med dårlig kollektivdekning:
Nullalternativet og en ny stasjon i vest bygger begge opp om byområdet, fem-minuttersbyen og
kan gi kompakt byutvikling med økt aktivitet rundt stasjonen, med positive ringvirkninger for
sentrumskjernen. Alternativet med stasjon i vest gir klart best effekt på utnyttelse av
arealreservene grunnet bedre koblinger for sentrale deler av sentrum ved Mjøsa.
Stasjonen i øst ligger opp mot en kilometer fra dagens sentrum og forholdet mellom gatenett og
reisetorg gir ikke sømløse reiser, uten at bussen tar en omveg. Det må vurderes om det er riktig å
plassere a-kategori næring i øst. En stasjon i øst vil mest sannsynlig, og også med utgangspunkt i
høy vekst og høy aktivitet, i svært lang tid forbli et område som er best egnet for b og c næringer
(Asplan Viak scenarioer 2019).
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Oppsummering
Stasjonen i vest legger til rette for ytterligere fortetting i sentrum og i Østbyen, og gir videre bruk av
infrastrukturen som allerede finnes. Tiltaket gir også bedre sammenhenger enn i dag på tvers av
sporområdet - slik at områdene langs Mjøsa, Espern og Tjuvholmen, innlemmes bedre i byen.
Utbyggingen på Espern vil ha nærhet til en stasjon i øst, med god kobling mot reisetorget. Med
tanke på videre utvikling, legger en stasjon i øst i svært liten grad til rette for fortetting. Begrensede
tomter langs foten av Briskebyen kan utvikles gjennom fortetting, men morfologien her gir stor
motstand mot endring på grunn av mange små tomter og mange eiere,. Dermed er dette en
utvikling som å ventes å skje på lengre sikt. Jernbanetiltaket vil medføre at eksisterende
virksomheter må flytte, eventuelt relokaliseres innenfor et areal som først må frikjøpes, så selges
og bygges opp med ny infrastruktur.
Tiltaket presser mest sannsynlig vekk funksjoner som er der, uten at det finnes grunnlag for noen
utvikling med høy tetthet av boliger og arbeidsintensiv virksomhet. Avstanden til sentrum vil være
for stor til at sentrum og områdene rundt stasjonen i øst har noe samspill. En stasjon i øst vil derfor
mest sannsynlig, og også med utgangspunkt i høy vekst og høy aktivitet, i svært lang tid forbli et
område som er best egnet for nye b- og c- næringer (Asplan Viak scenerier 2019).
Stasjonslokalisering i vest legger i større grad til rette for en fortsatt vekst i tråd med intensjonene
med rett formål på rett sted, og utnyttelse av arealreserver som finnes. Alternativ Vest følger bedre
opp mulighetene til konsentrert arealbruk, i tråd med intensjonene i nasjonale føringer for en
utvikling mot nullvekst i biltrafikk og begrensing av CO2 utslipp.
Tabell 12 Arealer til byutvikling som er tilgjengelig innenfor 5 minutters gange, for bo- og arbeidsplasser rundt stasjonen i
nullalternativet, samt i vest- og alternativ Øst. Tar man med et større område basert på lengre gangavstand svekkes
virkningen av stasjonen.

Alternativ

Avstand

Ny tomt (m2)

Fortetting (m2)

Sum (m2)

Null
Vest
Øst

5 min
5 min
5 min

26 000
56 000
64 000

35 000
35 000
0

61 000
91 000
64 000

Effekten av tiltakene kan ut fra vurderingene over sammenstilles slik:
•

Synergi i forhold til boligfortetting - flere boende i sentrum: er middels for nullalternativet,
dårlig for alternativ Øst og god for et tiltak basert på stasjon i vest.

•

Synergi i forhold til næringsfortetting – flere arbeidsplasser i sentrum: er middels for nullalternativet, dårlig for alternativ Øst og god for et tiltak basert på stasjon i vest.

•

Bidrag til kompakt byutvikling – økt arealutnyttelse i tråd med føringene: er middels for nullalternativet, dårlig for alternativ Øst og god for et tiltak basert på stasjon i vest.
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Matriseverdien under viser sammenligning mellom nullalternativet, alternativ Vest og alternativ Øst,
og er en vurdering av hvilken kvalitets- og bymessig transformasjon investeringen for de ulike
alternativene gir.
UTREDNINGSTEMA
Bygge opp under muligheter for kompakt byutvikling
ut fra prinsipper som understøtter nullvekstmålet
Forhold mellom arealreserver og vekst i sentrum
Positiv utnytting av arealreserver
I tråd med kommunens mål for byutvikling /fortetting og
kommuneplanens arealdel
I tråd med kommunens fem-minuttersby

NULL

VEST

ØST
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Byutvikling, næringsliv og kulturliv
Utredningspunkt fra planprogrammet

«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.»
Utredningspunktet vil se på forholdet mellom stasjonen, dens lokalisering og Hamars attraktivitet
og forutsetninger for utvikling av næringsliv, kulturliv og arbeidsplasser
Fra planprogrammet er det flere mål som faller inn under dette punktet og som handler om
identitet, attraktivitet og kvaliteten på byrom, men også arbeidsplassers og fasiliteters beliggenhet i
forhold til stasjonen.
Betydning
Oppnå attraktivitet og positiv tilflytningsstrøm av bedrifter, befolkning, høy aktivitet og vekst har
betydning i konkurransen mellom byene og for å kunne posisjonere Hamar i hovedstadsregionen.

Utredningsmetode
Utredningen baserer seg i stor grad på grafiske analyser som viser næringsliv, forretninger,
arbeidsplasser, kulturliv og offentlige tilbud i forhold til byform og stasjonsplassering.
Analysene går inn i og undersøker grunnleggende tre forhold
a) Synergier mellom funksjoner på grunnplanet
b) Klyngeeffekt og tetthet- som innvirker positivt på virksomheter
c) Analyser av typer byområder (ABC) som ser på rett funksjon på rett plass
Kapitlet vil gi svar på følgende spørsmål om samspillet mellom jernbane og byutvikling, og
ambisjoner for stedlige kvaliteter fra planprogrammet:
•

Hvordan vil lokalisering innvirke på Hamars muligheter til å skape økt attraksjonsverdi, og
bygge opp under mål om tilflytting av innbyggere og næringsliv?

•

Hvordan innvirker lokalisering på å forsterke historisk identitet og identitet knyttet til
beliggenhet. Hvordan innvirker lokalisering på oppfattelsen av Hamar som en moderne
kommune?

•

Hvilken lokalisering vil hjelpe Hamar til å lede an i det grønne skiftet?

•

Hva er lokaliseringens innvirkning på utviklingen av Mjøsbyregionen som et mer attraktivt
og funksjonelt bo- og arbeidsmarked?

•

Hvordan bidrar stasjonslokaliseringen til å knytte den flerkjernede Mjøsbyen og
Osloregionen sammen?

•

Hvilken lokalisering vil gjøre det enklest å dagpendle, forkorte reisetiden og knytte Hamars
befolkning og arbeidsplasser tett på hovedstadsregionen?
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Attraksjonsverdi
Identitet
Diagrammet viser identitetsskapende offentlige rom og møteplasser i knutepunktet og hvordan
stasjonslokaliseringens ringvirkninger virker inn på dem.
I dagens situasjon, det vil si nullalternativet ligger stasjonen tett på mange av de mest
identitetsskapende elementene, men må forholde seg til en barriere som svekker sammenhengen
mellom noen av de viktigste. Spesielt den historisk-topografiske relasjonen mellom
kvartalsstrukturen og Mjøsa som landskapsrom. Alternativ Vest styrker disse sammenhengene og
selv om selve landskapsutformingen vil være annerledes enn den historiske strandlinjen vil selve
relasjonen styrkes. Alternativ Vest er et knutepunkt med mange viktige identitetsskapende
elementer og styrker relasjonene mellom disse.
Alternativ Øst er et knutepunkt med få identitetsskapende elementer og svak relasjon mellom
disse. Vikingskipet og Åkersvika vil gi ankomsten til stasjonen en stedlig forankring.
Ringvirkningene denne relasjonen kunne gitt utgangspunkt til vil svekkes på stasjonstorget og i
knutepunktet fordi jernbanetraséen vil ligge høyt i terrenget på en fylling og dermed virke som en
visuell barriere. På bakkeplan finnes få identitetsskapende elementer som beriker knutepunktet.
Kvalitet på byrom og landskap

Figur 101 Diagrammene viser offentlige rom og elementer i byen som er attraktive for byutvikling, næringsliv og kulturliv
og hvordan disse påvirkes av stasjonsplassering og inngrepet i byen som følger med denne.
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Elementene som vises er knyttet til det offentlige rommet og gå-landskapet, landskapet der folk
beveger seg. Man har under kapittel 3.5 Gåvennlighet, sett hvordan landskapet sett fra øyenhøyde
mellom målpunktene i byen vil endre seg med tanke på byliv. I dette kapitlet vil vi se på det samme
ganglandskapet og evaluere hvor attraktive de er for byutvikling, næringsliv og kulturliv. Attraktivitet
for kulturliv, byutvikling og næringsliv som vises er en samlet vurdering på bakgrunn av nærhet til
tilbud, koblethet, materialitet, identitet, trygghetsfølelse, intensitet, tetthet, romlige sammenhenger
og gangvennlighet. Dette er faktorer som er målt under andre punkter, disse kartene er en samlet
oppsummering av de andre som gjengir hvor attraktive by- og gaterommene er for å etablere
næringsliv og kulturliv.
Diagrammene beskriver attraktiviteten på konteksten de tre alternativene befinner seg i for
byutvikling, bolig og næringsliv. Attraktive elementer er fremhevet, og det samme er elementer
som vil virke negative som barrierer, øde strekninger, bilbasert bylandskap etc.
Områder som er kortreiste, kompakte med blandede funksjoner vil virke attraktive og understøtte
byutvikling, kulturliv og næringsliv
Diagrammene viser at nullalternativet har flere områder tett på stasjonsområdet som har negativ
innvirkning fordi krysninger og randsonen langs jernbanen har flere strekk som kan oppleves som
mindre attraktive.
Alternativ Vest gir en situasjon med positiv ringvirkning på byrom, parker og gaterom. Alternativ
Øst har på grunn av plassering mindre drahjelp fra positive synergieffekter med eksisterende by
Konteksten og forbindelsene til byen vil ikke fremstå like attraktiv, noe som vil føre til at det vil være
behov for større ressurser til
•

opparbeiding av nye forbindelser, byrom og gateløp

•

samordnet planlegging

•

programmering for en attraktiv blandet nærings- og kulturlivsutvikling.

Sentralitet
Dette avsnittet er utdrag fra notatet «erfaringer med endrede stasjonsplasseringer», vedlegg 2,
hvor det beskrives hvordan jernbanestasjonens plassering har innvirkning på
• Ny arealutnyttelse og endring av eiendomsverdier
• Mulighet for ny bolig og næringsutvikling
I notatet skilles det mellom perifer, urban eller semiurban plassering av jernbanestasjon, hvor en
sentral stasjonsplassering er en “plassering som gir flest mulig reisende med jernbanen fra den
aktuelle byen”.
At effektene kan antas være ulike av at stasjonen bli lagt urbant (sentralt), semiurbant (halvsentralt) eller perifert (ikke-sentralt) kan man se utdypet I analysene om gangvennlighet (kapittel
3.5), byliv (kapittel 3.4), tetthet av arbeidsplasser (kapittel 3.7), funksjonstetthet og boligtetthet
(kapittel 0). Det gjenspeiles også I kvaliteten og mengden offentlig rom og virksomheter på byens
grunnplan (kapittel 3.4), og fravær av deurbaniserende elementer og barrierer (kapittel 3.4)
En urban stasjonsplassering defineres i litteraturen som ligger til grunn for notatet av “en stasjon
med gangavstand fra byens sentrum på under 900 meter”. Her finner vi nullalternativet, samt
alternativ Vest.
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En semiurban stasjonsplassering defineres som en stasjon som ligger lengre fra sentrum, men
fremdeles innenfor byens bebyggelse med gangavstand og kvalitet på ganglinjen.
Byens sentrum med gågater og torg ligger utenfor gangavstand til alternativ Øst.
Stasjonsplasseringen i Øst vil i et mobilitetsperspektiv kunne sees på som semiurban på grunn av
nærhet til et senter. I et byutviklingsperspektiv er det mer riktig å karakterisere den som perifer, da
man tar inn både avstand, attraktivitet og kvalitet i vurderingen. Disse faktorene er utredet i
foregående kapitler, og i stor grad oppsummert under kapitlet gangvennlighet (kapittel 4.2.4), men
oppsummeres som selve kvaliteten på forbindelsene.
Alternativ Øst ligger isolert i ganglinjer som har store hull i attraktivitet og bymessighet langs disse,
det er bilbasert landskap i en byvev som ikke er tett sammenføyet. Med tid kan alternativ Øst
komme inn under kategorien semiurban også fra et byutviklingsperspektiv, men da under
forutsetning at man klarer utvikle et bydelssentrum i knutepunktet og at dette blir mer et målpunkt i
seg selv, samt bedre forbundet med dagens sentrum.
Gangvennlige, attraktive forbindelser avhenger av forhold i det eksisterende, av programmering,
byform og er markedsavhengige. Gang og sykkelformbindelsen er der i dag og tiltaket omfatter
ikke en endring av denne. «Hull» i bymessighet handler derfor om ting som er utenfor tiltaket, og
som er avhengig av sterk vekst og høyt aktivitetsnivå for å kunne forbedres. Forutsetningene for
dette er også omtalt I Asplan Viaks scenariostudie for Hamar som høyere vekst og aktivitet enn
hva man sannsynligvis kan forvente i Hamar da det er det mest positive scenarioet og med de
høyeste veksttallene fra SSB over lang tid. Dette hviler på forutsetninger som kan karakteriseres
som usikre.
Ut fra et byutviklingsperspektiv som ser på flere aspekter enn avstand er alternativ Øst et
eksempel på en perifer plassering som kan bli semiurban på grunn av stasjonens plassering og
den lave gangvennligheten på ganglinjene mellom stasjonen og sentrum.
“KTH-studien viser at en jernbanestasjon i seg selv i liten grad bidrar til å gjøre nye områder
attraktive for utvikling selv om tilgjengeligheten er god. Studien viser at det ikke er
jernbanestasjonen som er attraktiv, men jernbanen som en del av et knutepunkt med alle
knutepunktets funksjoner gjør et område attraktivt”
Illustrasjonene under avsnittet funksjonelle klynger viser at jernbanen i øst ikke er en del av en
funksjonell klynge, men må etablere en funksjonell klynge selv. Nullalternativet beskriver en
situasjon hvor stasjonen er en del av en funksjonell klynge, og alternativ Vest er med på å styrke
klyngen.
“En urban stasjonsplassering gir også en konsentrasjon av mennesker som i sin tur gir bedre
forutsetninger for handel og annen næringsvirksomhet, som man i mange tilfeller ønsker å styre
inn mot sentrum. I mindre tettsteder handler stasjonsplassering om å skape et definert sentrum og
å skape møteplasser. For noen steder vil en urban stasjonsplassering også være positiv for valget
av hvor man bosetter seg ved at man «kommer ut i en sammenheng» når man går av toget. Dette
har vist seg viktig når steder konkurrerer om nye innbyggere. Både i Falkenberg og Landskrona
har innbyggere uttalt at det kjennes rart å «stige ut på en åker» når man forventer å «komme til
byen». En urban plassering av stasjonen bidrar også til sosial kontroll ved at stasjonen ikke ligger
øde uten mennesker utenfor rushtidsperiodene. Dette har vist seg å redusere hærverk og gitt økt
følelse av trygghet i sentrum.
De fleste kommunene innser at det ligger forskjellige verdier i plasseringen av en jernbanestasjon,
og forsøker å realisere verdiene gjennom å planlegge for ny og tett bebyggelse rundt stasjonen.
For perifere stasjoner har det vist seg å være vanskelig å få interesse for nyetableringer rundt
stasjonen. I stedet har disse stasjonene dratt til seg arealkrevende næring som ikke har noe
direkte relevans til aktiviteten på jernbanestasjonen. Enkelte av studiene har vist at det ikke er
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noen særlig forskjell mellom aktiviteten rundt en perifer jernbanestasjon og en bussholdeplass når
det kommer til hvor attraktiv plasseringen er for nye virksomheter. Det er likevel trukket frem at det
er uvanlig at kommunene planlegger for utvikling av arealer rundt bussholdeplasser på samme
måte som de gjør rundt perifere jernbanestasjoner.”
Lokalisering av jernbanestasjonen urbant i stedet for perifert «støtter opp under ønsket
samfunnsutvikling i sentrum (bolig og næring) og gir bedre tilgang til og enklere bruk av
kollektivtrafikk til/fra målpunkt i regionen» (vedlegg 2).

Funksjonelle klynger

1. Nullalternativet
2. Alternativ Øst
3. Alternativ Vest

Figur 102 Illustrasjonene viser stasjonsalternativer i forhold til funksjoner i byen.

De tre kartutsnittene viser stasjonslokalisering sammen med klyngene de vil være en del av. I
nullalternativet og vest vil stasjonen være en del av et mangfoldig grunnplan med utadrettet
virksomhet som næring, kultur, kontor, offentlige tjenester etc. I øst har ikke stasjonen en etablert
klynge å samvirke med. Fremtidig næringsliv og tilbud som kan oppstå rundt stasjonen vil avhenge
av vekst og aktivitetsnivå. I alternativ Øst vil ikke stasjonen styrke og danne klynge med det
eksisterende.
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ABC-konseptet– rett virksomhet på rett sted

Figur 103 Illustrasjonene viser stasjonsalternativene og deres forhold til a, b og c-lokaliteter på Hamar. C-lokalitetene på
Disenstranda er B-lokaliteter som har litt flere C-elementer i seg, samtidig som de byformmessig og funksjonelt er de
mindre sentrale, og mindre integrert i bystrukturen – slik at de blir mer bilbaserte.

ABC-konseptet ble utviklet i Nederland på 1980-tallet.
Det er en metode for byanalyse som har som mål å
lokalisere virksomheter og funksjoner på riktig sted i
byenes transportstruktur, slik at behov for bilbruk
minimeres. ABC-konseptet brukes også til å tilrettelegge
transportstruktur til ønsket arealbruk.
Hovedprinsippene i planleggingskonseptet er at sentrale
byområder med god dekning av kollektivtransport (Alokaliteter) bør være mindre tilrettelagt for privatbiler. I
disse områdene bør det tillates høy utnyttelse for å
utnytte infrastrukturen maksimalt. Områdene omkring
bykjernen (B-lokalitet), med boliger og mindre
besøksintensiv virksomhet, har «normal»
kollektivdekning og bedre biltilgjengelighet. Områder
med dårlig kollektivdekning (C-lokalitet) tilrettelegges for
mindre arealeffektiv næringsvirksomhet som industri,
lager, logistikk.

Figur 104 Sammenheng mellom tilgjengelighet
og lokalisering, ABC-konseptet

Parallelt med lokalitetenes tilgjengelighet analyseres ulike virksomheters mobilitetsprofil, dvs. hvor
store transportmengder virksomheten genererer. A-kategorien består av arbeidsplass- og
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besøksintensive virksomheter som kan være forretninger, kontor med høy arbeidsplasstetthet,
undervisning o.l. B-kategorien inneholder mindre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter
som boliger, teknologibedrifter og lett industri, mens C-kategorien består av industri, lager og
logistikkvirksomhet som har lavt antall arbeidsplasser fordelt på areal, og er avhengig av god veg
tilgjengelighet.
Lokaliseringsprinsippet «rett virksomhet på rett sted» handler om at kollektiv- og biltilgjengelighet
bør være førende for hvor ulike typer virksomheter lokaliseres.
Dersom målet om nullvekst i personbiltrafikken skal nås, må større arbeidsplassintensive
virksomheter (kontorbedrifter o.l.) lokaliseres slik at det å reise kollektivt kan konkurrere med bilen.
Dette innebærer kort gangavstand til et kollektivtilbud med høy frekvens, som i tillegg har mange
linjer slik at færrest mulig må bytte underveis.
Ny jernbanestasjon sammen med bussterminal gir et egnet sted for lokalisering av arbeidsplasser
og særlig arbeidsintensive kontorvirksomheter. Dette vil øke bruken av både buss og bane.
Alternativ plassering langs hovedtrasé for buss, med høy frekvens og mange busslinjer, innebærer
likevel fare for flere bytter.
Strenge parkeringsnormer for kontorarbeidsplasser som er like for hele kommunen/regionen er et
effektivt virkemiddel for å få virksomheter til å søke seg til steder med god kollektivtilgjengelighet.
I nullalternativet påvirkes dagens ABC-struktur lite.
I tidligere analyser for tetthet ser man at det er rom for større tetthet i deler av A-kategorien. Det
samme gjelder alternativ Vest.
Den største endringen skjer i alternativ Øst hvor store områder av C-kategorien fjernes. Dette er i
dag et produktivt byvev som vil måtte flyttes et annet sted. Denne type byvev er ikke attraktivt for
byliv og boligområder, og kan ha negativ innvirkning på landskapskvaliteter, men det er en
vesentlig del av en fungerende by. En konsekvens av alternativ Øst er derfor en økonomisk
negativ konsekvens for næringslivet som mister store arealer, og en negativ konsekvens for
landskapet eller bystrukturen der hvor disse næringene blir flyttet til.
Den moderne stasjonsbyen, muligheter for lokalisering av plasskrevende virksomheter
nært knutepunkt
Stasjonsbyen er under endring, og moderne stasjonsbyer i dag har utviklet seg fra stasjonsbygget
godt integrert i byens gatenett med en forplass eller park etterfulgt av et frittstående stasjonsbygg,
til sammensatte knutepunkt som komplementerer eksisterende bystruktur med funksjoner som ville
krevd tunge ombygginger av det eksisterende for å få plass. Gjerne på tvers av eiendomsgrenser. I
slike stasjonsbyer i dag ser man gjerne kontorbygg, hjelpefunksjoner, seminar og hotellvirksomhet,
store arbeidsplasser. I tillegg ser man også at selve stasjonen er utgangspunkt for kommersiell
aktivitet og handel, men også parkering av bil og sykler. Stasjonsombygginger blir svært ofte, og
med stort hell, utgangspunkt for en remodelering og vitalisering av eksisterende stasjonsbygg,
byrom og gater knyttet til dette, men også selve bystrukturen og forbindelsene til tilliggende
arealer.
Bygging av forbindelser på tvers av spor som kobler byområder som har ligget isolerte på
stasjonen er i denne typer operasjoner en vanlig og effektiv måte å gi byen tilgang til nye områder
som har vært mindre tilgjengelige på. Kvaliteten på forbindelsene på tvers av spor står i direkte
forhold til ringvirkningene dette skaper. Det er vanlig at stasjonsbyene legger mye vekt i svært godt
utformede forbindelser- med skreddersydde møter med byen på begge sider- godt programmert og
sett i sammenheng med utformingen av romlige sammenhengene og byutviklingsmuligheter.
Spesielt på bakkeplanet.
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En problemstilling man gjerne møter i arbeidet med transformasjon og modernisering av etablerte
bysentrum er lokalisering av virksomheter som har program, funksjoner og behov som er krevende
og ofte for store å kunne plassere inn i eksisterende bystrukturer. Eksisterende bysentrum har en
eiendomsstruktur og et finmasket gatenett som gjør at det ofte er enklere å etablere plasskrevende
arbeidsintensive virksomheter utenfor bysentrene. Dette gjør at man mister potensielt viktige
programmer for arbeidet med revitalisering av bysentrene. Plasskrevende arbeidsintensive
virksomheter er både viktig å plassere tett på stasjon, men også tett på sentrum hvor man behøver
den synergien det kan gi mellom virksomheter, kultur og næring med arbeidsplasser med mange
arbeidstakere.
For å løse denne typen problemstillinger kan løsningen ligge i prosjektbaserte tilpasninger hvor
man ser utformingen av flere elementer som ny arkitektur, bystruktur, knutepunkt, mobilitet og det
eksisterende i sammenheng med hverandre. Transformasjon av stasjonsområder går ofte hånd i
hånd med en knutepunktutvikling som gir mulighetene for nye funksjoner som komplementerer
sentrum, som nye spesialfunksjoner, plasskrevende arbeidsplassintensive virksomheter, og større
kontorbygg for å gi liv til det eksisterende.
I Hamars tilfelle vil det ha stor positiv ringvirkning på byens næringsliv om stasjonsplasseringen har
en arealreserve i nærheten som kan romme større program i nærheten av knutepunkt uten at det
går på bekostning av funksjonsmiks eller den finmaskede bystrukturen man behøver i bygulvet
hvor møteplassene er og hvor folk beveger seg. Samtidig hadde det vært svært gunstig for byens
næringsliv og kulturliv at dette styrket det eksisterende og skapte et større og mer sammensatt
målpunkt.
Nullalternativet
Nullalternativet har 35 daa med arealer med eksisterende bystruktur med fortettingsmuligheter i
fem minutters gangavstand fra stasjonen. Disse arealene er mindre egnet til denne typen
plasskrevende program på grunn av eiendomsstruktur og eierforhold.

Figur 105 Kart viser arealer med kapasitet for store program og plassering i forhold til jernbanestasjonen i nullalternativet
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Alternativ Vest
Alternativ Vest frigir til sammen 43 daa nye utviklingsarealer som er godt egnet for plasskrevende
og arbeidsintensiv virksomhet i kombinasjon med bolig, i tillegg til 16 daa på Tjuvholmen og 35 daa
som kan fortettes i eksisterende bystruktur som i nullalternativet. Områdets geometri, siktlinjer og
nødvendige vegføringer gjør at arealene ikke kan utnyttes sammenhengende, men det er godt
mulig å få til større sammenhengende arealer i kombinasjon med mer fragmentert bystruktur
tilpasset det eksisterende. Geometrien lar seg tilpasse byromsstrukturen med plassering av
innganger som, gir denne liv. Områdene ligger både tett på stasjon og sentrum, i tillegg til
landskapsverdier som gjør disse områdene svært attraktive arbeidsplasslokaliseringer som kan
trekke større funksjoner til Hamar.

Figur 106 Kart viser arealer med kapasitet for store program og plassering i forhold til jernbanestasjonen i Alternativ Vest

Nærhet til brygge med mulig hurtigbåt til Gjøvik gjør lokaliseringen et attraktivt knutepunkt både i
hovedstadsregionen og i Mjøsbyen. Geometri og samvirke mellom elementer gjør det nødvendig
med en formgiving av stasjon og forbindelse på tvers av spor som både tjener knutepunkt og
byutviklingsarealer, som sett i kapittel 3.2.1 sannsynlig knutepunktutvikling. På tegningen ser man
også andre områder innenfor analyseområdet som i mulighetsstudier for plasskrevende funksjoner
som sykehus er godt egnet for denne type virksomheter.
Det frigis store arealer på stor-Hamar som vil ha en svært god sykkeltilkobling til jernbanestasjonen
i den gamle jernbanetraséen. Disse egner seg godt til større program som ikke kan håndteres
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sentrumsnært, men vil – på grunn av potensialet for høykvalitet sykkeltilkobling og attraktiviteten av
området sykkelruten går igjennom, ville fremstå som godt koblet på både byen og stasjonen.

Alternativ Øst
Alternativ Øst har 77 daa nye byutviklingsarealer i tilknytning stasjonen. Områdene kan i stor grad
utvikles sammenhengende uten å at dette går på bekostning av kvaliteten på tilliggende områder. I
tillegg fristilles 76 daa på eksisterende stasjonsområde i nærheten av eksisterende bysentrum som
i stor grad kan utvikles sammenhengende. Som i alternativ Vest kan dette området integreres i
bystruktur med godt plasserte inngangsdører som gir liv til møteplasser.

Figur 107 Kart viser arealer med kapasitet for store program og plassering i forhold til jernbanestasjonen i alternativ Øst

Lokalisering av plasskrevende og arbeidsintensive funksjoner i knutepunktet vil ikke kunne støtte
sentrumsutvikling, og lokalisering av det samme i arealreservene nært sentrum vil ikke kunne
støtte seg til jernbanelokaliseringen og vil slik være mindre attraktive for et felles bolig- og
arbeidsmarked for hovedstadregionen. Mobilitetsgrepet som denne nærings- og
arbeidsplassutviklingen støtter seg på er svakere og spredt.
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Som følge av tiltaket vil store transformasjonsarealer på stor-Hamar få mulighet for svært god
sykkeltilkobling til sentrum i den gamle jernbanetraséen. Disse egner seg godt til større program og
arbeidsplassintensiv næring som behøver god tilknytning til sentrum og jernbanestasjon.
Hamar har et godt omdømme og er en by i framgang, og vil som andre byer i sin posisjon ha en
utfordring når det gjelder etablering av nye arbeidsplasser. En viktig vekstnæring i byer er
tjenesteytende næringer, som krever god tilgjengelighet og arbeidstakere med høy kompetanse.
Disse næringene foretrekker å lokalisere seg i tette urbane strøk, og for å begrense bruk av bil
legges de der det er best kollektivtilgjengelighet. Bedrifter og virksomheter tett på stasjonen øker
sin tilgjengelighet og rekkevidde.
Med InterCity-utbyggingen og et bedre togtilbud har Hamar gode forutsetninger for å nå et større
arbeidsmarked med tog-pendling. Herunder må forståelsen av IC som et positivt grep for å binde
sammen et større arbeidsmarked økes. Utvikling av ny togstasjon gir kommunen en ny mulighet
som bør utnyttes maksimalt når det gjelder å tilby attraktive lokaliseringsmuligheter for nye
kunnskapsintensive næringer på Østlandet. Utvikles attraktive byområder, tett innlemmet i resten
av byen og det eksisterende sentrum, er mye av innsalget gjort. Alternativ Vest gir en togstasjon
med god funksjonsblanding tett på byens tyngdepunkt og har en sunn fordeling av eksisterende
bystruktur og nye tomter med god tilgjengelighet til stasjonen. Alternativ Øst kan ikke tilby det
samme.
En flerfunksjonell byutvikling med hovedvekt på næring kan både tiltrekke seg næringsaktører som
vil ha god tilgjengelighet til regionen, og nye innbyggere som vil bo sentralt. Dette er et nødvendig
grep for langsiktig verdiskapning, som kan øke sentrums betydning og som er godt for miljøet.
Sentrum som handelstyngdepunkt styrkes av flere arbeidsplasser og boliger innen gangavstand.
Nullalternativet vil ha en begrenset konsekvens for utvikling av næringsliv, byutvikling og kulturliv i
sentrum og resten av byen sett i forhold til dagens situasjon. Alternativ Vest har en positiv
innvirkning på byens attraktivitet, stimulerer til utvikling og fornyelse av eksisterende bystruktur,
spiller på lag med det eksisterende næringslivet og gjør tilgjengelig nye tomter for næringsutvikling
slik at Hamar kan bli en moderne stasjonsby. Nærhet til nye attraktive områder, grønnstruktur,
byen, attraktive nye boligområder og Mjøsa gjør at denne stasjonsplasseringen er spesielt attraktiv
for næringsutvikling.
Alternativ Øst er kommer negativt ut fordi byen mister store områder med næring, det eksisterende
næringslivet mister nærheten til stasjonen og områdene rundt stasjonen ikke har samme
attraktivitet for næringslivet som kommer. I industribyen ville en slik plassering vært mindre
skadelig, men i et næringsliv i dagens kunnskaps- og opplevelsesøkonomi har møteplassene, de
kollektive rommene, erstattet industrisamfunnets bilbaserte infrastruktur som bærebjelke. For
næringsutvikling i dag er nærheten til herligheter, kulturtilbud, mangfold og møter grunnleggende.
En by skrudd sammen for det sosiale, for mangfold, meningsdybde og opplevelser vil ikke bare
ruste næringslivet og kulturlivet, men i samme vending innbyggere og folkehelse.
Handel og service
Alternativ Øst prioriterer nye fortettingsområder som vil konkurrere med sentrum, og i andre
scenarioer enn ved høy vekst og høy aktivitet kunne både drenere og utarme det etablerte sentrum
med den veksten og aktivitetsnivå man kan forvente i en mellomstor norsk by som Hamar. Det
krever et stort befolkningsgrunnlag å opprettholde et tilbud som er bredt nok til å være attraktivt, og
en by på størrelse med Hamar er sårbar for utvikling og flytting av tilbud til utenfor eller i utkanten
av sentrum.
Tyngdepunktet for detaljhandel (varehandel bortsett fra plasskrevende varer) har størst
klyngeeffekt og synergi med byliv, kulturliv og byutvikling i dagens bysentrum. Investeringer i byen
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bør benyttes for å reparere, transformere og øke aktivitetsnivå og av bylivsintensitet, framfor å spre
aktiviteten på flere områder.
Dagens sentrum er noe mer langstrakt enn det som er ideelt for fotgjengere, men nærheten til
Mjøsa er en attraktivitet som vil kunne tilføre byen opplevelser, identitet opplevelser og forståelsen
av byen som byen ved Mjøsa.
Både nullalternativet og alternativ Vest bygger videre på eksisterende handels- og
servicetyngdepunkt og utvider ikke handelsområdet til hva som er hensiktsmessig og forsvarlig for
at byen kan svare for mulig fremtidig utvikling, vekst og aktivitetsnivå. Nullalternativet er likt dagens
situasjon, men slår svakere ut enn alternativ Vest fordi dette sistnevnte transformerer byens
tilknytning til Mjøsa og klarer å koble seg til fremtidige nærliggende bydeler/nabolag, eksisterende
og fremtidige attraksjoner. Attraktivitet for å gå reduseres med økt avstand, med antall beboere og
arbeidsplasser. Alternativ Vest vil med sine tverrkoblinger mellom by og Mjøsa virke som en
forløsende transformasjon og katalysator for naturlig vekst, innenfra og ut, og er slik sett er det
som i størst grad vil sikre et fortsatt levende bysentrum.
For den delen av næringslivet som er i C-kategorien, og dermed plasskrevende og bilbasert, vil
alternativ Øst ha en negativ effekt hvor et stort område for denne type næringsbygg fjernes.

Oppsummering
Byutvikling, deler av næringslivet og kulturliv henger sammen med kompaktbyens integrerte
bystruktur som er basert på prinsipper som
•

Raske, trivelige og lett fattbare gang- og sykkelforbindelser fra boligen til viktige målpunkt

•

En befolkningstetthet som gir grunnlag for et godt kollektivtilbud

•

Et lokalbasert næringsliv som skaper arbeidsplasser

•

Sentralt beliggende arealer som kan gi et godt utviklet og lokalt aktivitetstilbud

•

Attraktive møteplasser som byrom, parker og grønne lunger

•

Effektiv mobilitet og korte reiseavstander mellom målpunkt i hverdagen

Faktorene som understøtter kompakt byutvikling, utvikling av nærings- og kulturliv er i stor grad
sammenfallende og kan oppsummeres i attraktivitet.
Lokalisering vil innvirke på Hamars muligheter til å skape økt attraksjonsverdi, og bygger opp
under mål om tilflytting av innbyggere og næringsliv. Selv om alternativ Øst åpner opp for en økt
kontakt mellom byen og vannet i vest, mister Hamar noe av sin attraksjonsverdi i en perifert
plassert stasjon og et knutepunkt som vanskelig vil kunne danne en attraktiv klynge, eller spille på
identitetsbærende elementer. Alternativ Vest vil kunne gjøre dette, og samtidig knytte byen på
vannet.
Hamar er en stasjonsby og har sin historiske identitet knyttet opp mot stasjonen og beliggenheten
ved Mjøsa. Alternativ Øst svekker Hamars identitet som stasjonsby, men styrker dens muligheter
for tilknytning til Mjøsa. Nullalternativet opprettholder barrieren mot vannet, men alternativ Vest
ivaretar begge. En perifer stasjonsplassering lar seg vanskelig forene med å være en attraktiv og
moderne kommune for eksisterende og nytt næringsliv
Å endre stasjonens plassering fra sentral til perifer vil gjøre det vanskelig å dagpendle og knytte
Hamars befolkning og arbeidsplasser tett på både Mjøsbyregionen og hovedstadsregionen i et
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felles bolig- og arbeidsmarked ved å reise miljøvennlig og svekker Hamars mål om å lede an i det
grønne skiftet.
Slik sett er alternativ Vest og nullalternativet med en sentral stasjonsplassering de alternativene
som kommer best ut i å bidra til å knytte den flerkjernede Mjøsbyen og Osloregionen sammen,
men i nullalternativet vil de nye befolkningstette bydelene ved Mjøsa ligge lengre unna stasjonen
på grunn av manglende koblinger og omveier.
Alternativ Vest skaper minst transport og støtter opp om det eksisterende fremfor etablering av
nytt.
UTREDNINGSTEMA
Bygger opp under økt attraksjonsverdi
Funksjonelle klynger
Ringvirkninger for næring og kultur i A og C
kategori
Synergi mellom byutvikling, næring og kulturliv
Rekkevidde- felles arbeidsmarked
hovedstadsregionen og Mjøsbyene

NULL

VEST

ØST
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Tidsaspektet for byutviklingen
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Tidsaspektet for byutviklingen vil være en 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.»
Herunder vurderes jernbanens påvirkning på byen over tid, og hva stasjonsplassering kan bety for
utvikling sett i forhold til å konsentrere markedskreftenes transformasjonsevne sammen med de
offentlige investeringene. I forhold til sårbarhetsfaktorer og strategiske begrensinger for byen
vurderes arealreservene og hvilke utviklingsområder som er best egnet eller mest hensiktsmessige
å bygge videre på med tanke på en bærekraftig byutvikling og som er robust foran ytre påvirkning.
Gjennom å belyse både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter synliggjøres muligheter og
begrensinger for ringvirkninger, herunder utviklingsretning, som stasjonsplasseringen kan gi.
Betydning
Et riktig plassert tiltak gir positivt bidrag til byutvikling over tid, og kan gi en utvikling av byen i tråd
med målene for byen og jernbanen, samtidig som det gir langsiktighet og sikkerhet for
investeringene, som kan bygge opp om byens bruk og inspirere til et forbedret tilbud - slik at byen
suksessivt forbedres for alle.

Utredningsmetode
Utredningen er basert på kunnskapsgrunnlaget, og komplementerende undersøkelser fra
kartlegginger som finnes i vedlegg til denne rapporten.
Gjennom en vurdering av fremtidens Hamar ser vi hvordan stasjonsalternativene bidrar til byens
utvikling:
a) På kort sikt – som verdipapir og katalysator for øvrige planer – hvordan planene kan bekrefte
en utviklingsretning og styrke denne.
b) På mellomlang sikt - tilknyttet selve tiltaket, hvilken transformerende effekt det har på
tilliggende by og hva det legger til rette for (2034)
c) Ringvirkninger og utviklingsretning på lang sikt - hvilken visjon implementeres for byens videre
prioriteringer og utviklingsretning (2074)
Vurdering av fremtidens Hamar bygger også på et omfattende materiale fra tidligere gjennomførte
mulighetsstudier, egne vurderinger og framskriving av kommuneplanens arealdel gjort i samarbeid
med Hamar kommune, og med vekt på å definere hvilke utbyggingsområder som utløses av de
forskjellige alternativene for stasjonslokalisering. I tillegg benyttes kommunens scenarioprosess
gjennomført i løpet av 2019 (foreløpig versjon november 2019, Asplan Viak).
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Fremtidens Hamar
Mål for byens utvikling skal baseres på nullvekst i personbiltrafikken og studieområdet begrenses
derfor til kommunens definerte fem-minuttersby, samt byen innen fem minutters gange fra
jernbanestasjonen. Vi ser noen steder også på en større geografisk utstrekning, ti-minutters by.
Konsekvens av stasjonslokalisering omtales dermed i hovedsak for områder med god
tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektiv.
Nullalternativet
Dagens stasjon er sentral med tanke på utviklingen langs Mjøsa mot Espern, og nullalternativet
støtter opp om planlagt utviklingsretning, slik at gjeldene planer for byen videreføres. Fortetting vil
kunne skje flere steder, men attraktiviteten langs Mjøsa gir dette området et fortrinn, der
forutsigbarheten i en «ferdig forhandlet» situasjon gir trygghet for at mye av den planlagte
boligutviklingen i dette området kommer allerede før 2034.
Illustrasjonen for nullalternativet viser et Hamar hvor byens forhold til Mjøsa er omlag som i dag,
der jernbanetraséen fortsatt vil utgjør et hinder i kontakten mellom den sentrale bystrukturen og
vannet, noe som medfører at byens Mjøs-side og boligområder like utenfor dagens sentrum i
praksis ikke bli en del av bykjernen.

Figur 108 Nullalternativet bidrar til at Hamars bystruktur kan utvikles i tråd med gjeldene planer, og på begge sider av
stasjonen. Dette endrer lite på dagens situasjon, der jernbanen ligger mellom byen og Mjøsa.
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Figur 109 En stasjon som i nullalternativet bidrar til å opprettholde Hamars sentrum og bystruktur. Dagens sentrum er
vist med blå farge.

Kort sikt:
Ny utvikling vil være i tråd med planene som allerede er vedtatt, og bekrefte dagnes
utviklingsretninger, der tre sentraliteter videreutvikles:
•

Espern er attraktivt med verdifulle historiske bygninger. Herlighetsverdiene knyttet til natur- og
kulturverdier er vektlagt i gjeldende planer. Større deler av den Mjøsnære utbyggingen samt ny
Espern bro som er en forutsetning for utbyggingen står ferdig.

•

Østbyen og området rundt stasjonen langs Stangevegen ligger tett på dagens reisetorg og
busstilbud, og er et forettingsområde i kommuneplanen (fortettingsstudie Asplan Viak, 2.10.17).

•

Ved Rådhuset og CC stadion i Vangsvegen er ferdig regulerte tomter og områder der fortetting
og utvikling allerede er i gang.

Mellomlang sikt:
Utviklingen langs Mjøsa legger press på arealbruken, noe som gir transformerende effekt på
sentrumsområder og tilliggende by, samt sporområdene:
•

Byutvikling nært Mjøsa mellom Tjuvholmen og Espern suppleres.

•

Mulighetene for en tosidig stasjon kommer som en naturlig konsekvens av at områder mot
Mjøsa, mot Espern og på Tjuvholmen videreutvikles.

•

Urbaniseringen øst for CC-Stadion langs Vangsvegen fortsetter.
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Lang sikt:
Byens prioriteringer og utvikling vil være basert på befolkningsvekst, og store arealreserver i og i
nærhet av dagens bykjerne vil kunne utnyttes. Her er analysert utvikling ift. vekst i tråd med
prognosene, SSB MMMM, Politiske prioriteringer vil bestemme hvorvidt det blir stor eller liten
spredning i byens utviklingsprosjekter, men man kan anta at miljømålene fortsatt vil legge press på
at byen skal fortettes innenfra og ut:
•

Utvikling av tomter mellom Ringstallen og Stangevegen, langs sporområdet kan komme
parallelt med at man finner mer hensiktsmessige steder for gods, hensetning og driftsbase.

•

Området ved Vikingskipet utvikles i tråd med behov for sentrumsnære B-næringer, eller med
nye store og mer arbeidsplassintensive virksomheter som sykehus eller
utdanningsinstitusjoner, som vil fortrenge B-næringene i området.

Ringvirkningene av nullalternativet vil baseres på dagens utviklingsretning og i liten grad støtte opp
om byens videre utvikling.

Figur 110 Stasjonen i nullalternativet, med Hamar sentrum og rammen av fem-minuttersbyen. Stasjonen har her
styrkende effekt på sentrale forbindelser i sentrums nettverk av gater og plasser, men kobles ikke på områder langs
Mjøsa på grunn av manglende forbindelser.
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Ny stasjon i vest
Grepet for ny stasjon i vest åpner for et nytt landskap i møte mellom byen og Mjøsa, der
tilgjengeligheten til vannet forbedres betydelig, spesielt vest for Vangsvegen. Hamarbukta kan
trekkes inn mot byen samtidig som nytt landskap vil formes over jernbanetiltaket. Langs Mjøsa får
byen nye områder for rekreasjon, hagebruk eller vinteraktiviteter, ikke helt ulikt Røyems plan fra
1848.

Figur 111 En stasjon i vest bidrar til åpning av kontakten mellom byen og Mjøsa, og at Hamars bystruktur kan utvikles på
begge sider av stasjonen. «Barriere blir forbindelser» bortsett fra i et område på 60-70 meter rett ut fra Vangsvegen der
kulvertkollen vil være en visuell barriere mot Mjøsa.

Alternativ Vest bygger videre på identiteten i stasjonsbyen Hamar, der dagens sentrale stasjon gir
bidrag til byliv og trygghet for utviklingen langs Mjøsa mot Espern, i tråd med gjeldene planer for
byen. Dette er en del av nullalternativet og forventes før 2034, uavhengig av alternativ.
Arealene for by- og boligutvikling er, som for nullalternativet, i samsvar med Hamars behov.
Samtidig er den attraktive beliggenheten forbedret gjennom nye forbindelser som gir bedre kontakt
til knutepunktet og sentrum.
Alternativ Vest tilfører et nytt moment til utviklingen av byen, og er et godt grunnlag for en
bymessig transformasjon med stort potensial for ringvirkninger ut over avgrensingen av
knutepunktet. Investeringene vil virke som katalysator for fremtidig utvikling og for byreparasjon, og
beliggenheten gjør det sannsynlig at byutviklingen rundt knutepunktet, langs strandsonen og på
Tjuvholmen kan ha ringvirkninger ut over selve byen, som gjennom styrkede miljøkvaliteter og
stedsidentitet kan ha gode forutsetninger for å ta større del av veksten i regionen. Områder nært
på stasjonen kan dermed være ferdig utbygget fortere enn andre tomter i byen, samtidig som
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revitalisering av Østbyen og Vestbyen, med fortetting av eksisterende kvartaler kan komme til å
skyte fart, og bidra til økte kvaliteter for både næring og boliger i sentrum.
Grunnlagsinvesteringene for jernbanetiltaket gir optimisme for utvikling, slik at byens forhold til
Mjøsa kan bli betydelig forbedret. Vest for Hamarbukta møtes byen og landskapet langs Mjøsa
uhindret. I Hamarbukta utgjør ikke lenger jernbanetraséen en barriere mellom bystrukturen og
vannet, og lenger øst vil tiltaket med nye sammenhenger under og over spor, knytte boligområder
langs Mjøsa nærmere til byen. Barrieren mellom byen og vannet bygges ned, og bortsett fra rett ut
fra Vangsvegen, mellom denne og Håkons gate, bidrar investeringene til å oppgradere området
med integrerte løsninger til stor fordel for byen, bylivet og sentrumshandelens evne til å overleve.

Figur 112 En stasjon i vest bidrar til utvidelse av Hamars bystruktur slik at den kan utvikles på begge sider av stasjonen.
Utviklingen endrer «barriere til nye forbindelser», og byen beveger seg i en ønsket utviklingsretning med tanke på byliv
og aktiviteter nærmere Mjøsa.

Kort sikt:
Utviklingen vil bygge videre på planene som allerede er vedtatt, og gir disse en fortsatt rolle som
verdipapir og katalysator for byens utvikling. Det er særlig tre sentraliteter som vil utvikles samtidig.
•

Rundt stasjonen er det mulig å bygge nye kvartaler. Langs og nord for Stangevegen ligger
tomter tett på dagens reisetorg og busstilbud, som er attraktive for nye arbeidsplasser.

•

Stasjonens tosidige situasjon kan utnyttes gjennom nye urbane forbindelser, og det
tilrettelegges for nye byrom og at områder mot Mjøsa og på Tjuvholmen kan utvikles som del
av Hamar sentrum. Ny urban forbindelse under spor er viktig for at byen skal strekke seg mot
Mjøsa, og plassering kan innvirke på om Tjuvholmen utvikles tidlig, eller noe senere.

•

Espern ligger bare 400 m fra nærmeste atkomst til plattform og herlighetsverdiene knyttet til
natur- og kulturverdier gjør området attraktivt for rask utvikling.
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Ved Rådhuset og CC stadion finnes allerede ferdig regulerte tomter, der utviklingen allerede er
i gang. I kombinasjon med utvikling av områder ved dagens stasjon vil dette styrke
kvadraturen.

Mellomlang sikt:
Tiltaket vil trolig bidra til at utviklingen langs Mjøsa har stor fart og en fortsatt transformerende
effekt gir revitalisering av tilliggende byområder:
•

God sammenheng til byen bak gjør at byutvikling nært Mjøsa mellom Espern og stasjonen
ferdigstilles med urban interngate og strandpromenade som binder områdene til sentrum.

•

Tjuvholmen bygges ut som en del av den nye og Mjøsnære delen av sentrum.

•

Områder i Østbyen revitaliseres og fortettes, med stort antall boliger, oppgraderte byrom og
mer service på gateplan til sentrums mange fotgjengere.

•

Når de vestre utbyggingsområdene langs Mjøsa er veletablert, vil urbanisering øst for CCStadion langs Vangsvegen og andre steder i bykjernen også kunne fortsette.

Lang sikt
Ringvirkningene av en ny stasjon i vest vil støtte opp om en ny visjon for byen. Byens prioriteringer
og utviklingsretning får nye mål og den gang- og sykkelvennlige byen ved Mjøsa trekker til seg ny
aktivitet og mer vekst enn prognosene tilsier. Med store arealreserver i nærhet av dagens bykjerne
kan kommunen plassere rett funksjon på rett plass, slik at byen bygges innenfra og ut, i tråd med
en utvikling som er minst sårbar for kommuneøkonomien og som er god for strukturen av
småhandel og service:
•

Utvikling av tomter mellom Ringstallen og Stangevegen, langs sporområdet kan utvikles, og
om driftsbasen flytter ut kan også disse områdene innlemmes i byen.

•

Området ved Vikingskipet utvikles om behov. Her kan kommunen plassere store
utviklingsprosjekter med få innganger, slik at bylivet med mange innganger og mye folk fortsatt
kan konsentreres om dagens gangvennlige sentrumsområder.

•

Utvikling av områder lenger ut langs Vangsvegen kan også komme i gang.

Områdene rundt stasjonen ligger i krysningspunktet mellom hovedaksene i Hamar, Vangsvegen
og Stangevegen, og gir ny og spennende sentrumsvekst på begge sider av det nye knutepunktet.
Dette gir positiv aktivitet i et hjørne av kvadraturen der det ikke har skjedd så mye de siste årene,
og utviklingen kan på grunn av tomter med særlige kvaliteter både tiltrekke seg arbeidsplasser og
boliger.
Utvikling vil mest sannsynlig medføre en aktivisering av bylivet i Torggata og Grønnegata ved at
det dannes en synergi mellom Kulturhuset/Høgskolen, Rådhuset/CC-stadion og stasjonen/Mjøsa.
Og ved å samle og styrke krefter for å bygge videre på det eksisterende, åpner ny stasjon i vest for
at byens møte med vannet går «fra barriere til forbindelse» samtidig som byens nettverk for
bevegelser trekkes helt ut til Mjøsa.
Utviklingen kan tilpasses skånsomt til byens mest attraktive sjøfront, og samtidig gi en
dyptgripende byreparasjon som kan fremme Hamars visjon som historisk stasjonsby ved Mjøsa.
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Figur 113 Stasjonen i alternativ Vest, med Hamar sentrum og rammen av fem-minuttersbyen. Stasjonen har her
styrkende effekt på sentrale forbindelser i sentrums nettverk av gater og plasser og kobles i tillegg til områder langs
Mjøsa.
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Ny stasjon i øst
En stasjon i alternativ Øst ligger i randsonen av sentrum, og det vil være krevende å bygge en ny
levende by utenfor det som er selve byen. Utviklingen av området rundt en stasjon i øst bør kobles
mot Espern og utbyggingen som har skjedd der. For øvrig har imidlertid lite i området rundt en
stasjon i øst å bygge på. Dette gir behov for sterke prioriteringer, som ikke nødvendigvis vil være
en positiv løsning for byen for øvrig. Alternativ Øst gir muligheter til å åpne landskapet mellom
Hamar og Mjøsa, men jernbanetiltaket gir ingen synergi til utvikling av et mer vitalt Hamar sentrum.

Figur 114 En stasjon i øst åpner sentrum mot Mjøsa, men gir også store restarealer på attraktive tomter som noen må
opparbeide eller bygge på. Byens funksjon endres også, og det er usikkert om sentrum vinner nok på at stasjonen flyttes
ut.

Jernbanetiltaket begrenser seg til utbygging av stasjon og tilhørende infrastruktur og eventuelle
avbøtende tiltak. Kostnadene knyttet til en bymessig transformasjon av området rundt knutepunktet
er noe som samfunnet må ta utenfor stasjonsinvesteringen. Et spørsmål som reiser seg er derfor
om byen får noe igjen for slike investeringer, og om byens størrelse tilsier at det er nok bymessig
struktur. I tillegg må det nevnes at områdene i øst en nytte for byen slik den er i dag. Om
virksomheter må flyttes må de lokaliseres et nytt sted.
Hamar har per i dag store arealreserver og det å skulle utvikle et nytt og stort område rundt en
stasjon i øst med parker, plasser, gater og bymessige kvartaler er ikke realistisk selv ved svært
stor befolkningsvekst. Jernbanen vil ligge høyt på fylling som barriere mot Åkersvika og
Vikingskipet, og vil gjøre området mindre attraktivt for byutvikling enn hva det fremstår som i dag.
Andre mer attraktive områder vil derfor ha fortrinn, og mest sannsynlig vil øst bli et område med
større virksomheter og begrenset byliv knyttet til få plasser/områder (som beskrevet i Asplan Viak
scenarioer 2019). Dette vil ikke være i samsvar med mål for et knutepunkt, eller er i tråd med
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visjonene fra tidligere mulighetsstudier, og stasjonen kan bli liggende lenge i et «ventende»
næringslandskap, og fungere omlag som i dag.
Det er usikkert hva virksomhetene som fjernes ved bygging av jernbanen, vil erstattes av.
Boligbasert byutvikling og bymessig transformasjon med virksomheter på grunnplan er avhengig
av attraktivitet, noe man i større grad finner andre steder på Hamar. En transformasjon av bilbasert
bystruktur til en bystruktur for byliv er ressurs- og kostnadskrevende, og det er trolig mer
hensiktsmessig at man bygger videre på det utrykket området har, og heller prioritere sentrum for
byliv og opparbeide byrom der.

Figur 115 Ved stasjon i øst åpnes det for at Hamar kan bygges en gang til på et annet sted. Når dagens sporområder
frigis, blir dette en by med enda større arealreserver.

Kort sikt:
•

Espern er attraktivt med verdifulle historiske bygninger. Herlighetsverdiene knyttet til natur- og
kulturverdier vektlagt i gjeldende planer og større deler av den Mjøsnære utbyggingen samt ny
Espern bro som er en forutsetning for utbyggingen står ferdig.

•

Ved Rådhuset og CC stadion i Vangsvegen er ferdig regulerte tomer og områder der fortetting
og utvikling allerede er i gang.

Mellomlang sikt:
•

Utviklingen rundt stasjonen i øst konsentreres rundt knutepunktet, slik at disse kan få
tilstrekkelig kvalitet. En optimistisk vekstprognose tilsier lokalisering av noe næring rundt
knutepunktet, liknende dem som er her i dag En hurtig utvikling rundt knutepunktet er mindre
realistisk da konkurransesituasjonen mellom arealene tilsier at andre og mer attraktive arealer
bygges ut først.
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•

Byutvikling nært Mjøsa mellom Tjuvholmen og Espern suppleres og det utvikles en eller flere
nye forbindelser mellom de Mjøsnære områdene og byen, samtidig som sammenhengen til
stasjonen forbedres.

•

Riving av spor og opprydding på stasjonsområdet ved Mjøsa.

•

Sporområder som er frigjort i Hamarbukta utvikles for park eller annet gjennom ny planprosess.

•

Bymiljøet langs Vangsvegen kan utvikles i retning av stasjon i øst.

Figur 116 Stasjonen i alternativ Øst, med Hamar sentrum og rammen av fem-minuttersbyen. Stasjonen ligger utenfor
byens sentrum og det må etableres nye forbindelser til sentrumskjernen.

Langs sikt:
•

Dagens stasjonsområde utvikles, med Stangevegen som ny urban akse.

•

Driftsbasen flyttes og området ved Ringstallen utvikles slik at Espern, Østbyen, Briskebyen og
utvikling langs Åkersvikvegen bindes sammen.

•

Fortetting rundt Rådhuset/CC stadion.

Det er lite trolig at markedskreftene vil jakte like mye på en tomt utenfor sentrum, særlig når det
finnes andre og mer attraktive tomter i byen og langs Mjøsa. Det er derfor, selv i en positiv
prognose, en klar risiko for at stasjonen blir liggende alene, uten vesentlige etableringer av bolig,
næring og handel rundt knutepunktet. Det vil bli satt søkelys på utvikling og reparasjon av byen
der eksisterende spor blir frigjort.
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Området rundt Vikingskipet har funksjon i dag med arena og bilbasert næring med store volumer
og få arbeidsplasser. Områdets rolle er nærmest komplementært til sentrums funksjoner der du
finner mange bosatte og arbeidsplasser. Om det blir stasjon ved Vikingskipet betyr det i prinsippet
at området enten kan utvikle seg som et messeområde kombinert med en større andel nye
arbeidsplasser innenfor B-næringer, eller mer positivt i forhold til områdets forbedrede
tilgjengelighet med tog - transformeres med mer arbeidsintensive virksomheter tilknyttet sykehus
eller høyere utdanning.
Om andelen arbeidsplassintensiv næring blir høy kan det skape tilflytting av annen infrastruktur
som hotell, restauranter og butikker. Det må forventes at en slik utvikling vil ta lang tid. Området
ved stasjonen vil være støyutsatt for boliger, mens området ved Mjøsa vil utvikles uansett, på
grunn av sin attraktive beliggenhet.
En usikkerhetsfaktor særlig knyttet til attraktivitet for kunnskapsbedrifter er gangavstanden til
sentrum. Den akseptable er på 5-10 minutter, som utgjør 6-800 meter litt etter hastigheten.
Vikingskipet ligger 1100-1500 meter fra viktige funksjoner i sentrum, og det er nærheten til disse
slike bedrifter søker. Avstanden vil med andre ord redusere attraktiviteten ved Vikingskipet for slike
virksomheter og føre til mer bruk av bil hvis det ikke tilrettelegges for et effektivt busstilbud.
En konsekvens kan også være at de store arealreservene som frigjøres, legger lavere press på de
øvrige. Dette vil mest sannsynlig innvirke på pris, utviklingstempo og kvalitet. Det er derfor en risiko
for at beliggenhet av stasjon ved Vikingskipet ikke vil fremme Hamars utvikling generelt, men at vi i
stedet ser en endring fra stasjonsby til en by med en stasjonssatellitt i et ventende landskap.

Oppsummering
Fremtiden er liten
Hvis man tar et blikk på Sverre Pedersens plan fra 1924 og sammenligner denne med dagens
Hamar kan man se at bystrukturen Pedersen la opp til var langt større enn veksten som Hamar
faktisk har hatt. Tettheten har ikke blitt så høy som den kunne blitt, noe som gjør at det fortsatt er
mulig å ta Hamars fremtidige vekst innfor rammen av 1924-planens fotavtrykk.
Hamar har god plass i eget fotavtrykk, og til forskjell fra Pedersens plan har Hamar kunnet boltre
seg i det bilbaserte omlandet til Sommerfuglplanen. Dette er et omland med lav tetthet som også
har rom for forsiktig fortetting rundt lokalsentre, skoler og offentlige tilbud. Det er riktig å skape
trivelige og bærekraftige boligområder basert på det eksisterende, og alle kan ikke ligge i sentrum.
Ved omlegging av jernbanen kan store arealer som før har vært benyttet til plasskrevende
virksomhet, industri og infrastruktur, frigis. Dette gir Hamar et utgangspunkt for fremtidig vekst hvor
arealreservene byen kan vokse på kan bli mye større enn hva det er behov for. Samtidig behøver
vesentlige deler av sentrale byområdet fortetting for å fornyes, opprettholde gode tjenester, skape
bedre rammer om bylivet, og for å kunne oppnå en helhetlig og bærekraftig byutvikling. Her kan en
stor arealreserve være en trussel, der konkurranse mellom arealer gjør at tomter som lett lar seg
utvikle i randsonen av byen kan utkonkurrere etterlengtet byreparasjon og fortetting av sentrale
byområder.
Mye av Hamars oppgave fremover vil derfor bestå i å forvalte arealreservene strategisk og
målrettet, slik at investeringer konsentreres der hvor man kan få ringvirkninger på det eksisterende,
fremfor å bygge nytt.
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Byen og Mjøsa
Røyems plan gir et klart bilde av det som har vært byens drøm gjennom mange år - å gjenopprette
forholdet mellom byrommene i kvartalsstrukturen og landskapsrommet Mjøsa. Konkret er det
ønsket å gjenvinne Strandgatens identitet som søm mellom vannspeilet og by-veggen, og koble
grøntområdene og bygulvet til rekreasjon ved strandlinjen. Å gjenvinne byens topografiskhistoriske forhold til Mjøsa har ligget til grunn for debatten rundt byens fremtid og jernbanen har
spilt en nøkkelrolle, og både alternativ Øst og Vest åpner nå opp for å bedre situasjonen.
Den største forskjellen mellom tiltakene er ikke lenger at det ene stenger for noe det andre ikke
gjør, men forskjellen ligger nå i utviklingsbidraget tiltaket gir. Mens alternativ Øst flytter tiltakets
fokus vekk fra oppgavene i sentrum, og overlater disse til privat og kommunal økonomi, vil
alternativ Vest bidra direkte til løsninger, og opparbeide nye koblinger som gjør det sannsynlig med
en reell transformasjon av bystrukturens kobling til Koigen, Vesle-Mjøsa, Hamarbukta, Tjuvholmen
og hele strandsonen.

Figur 118 Røyems plan 1848. Byen ved Mjøsa, før den i
1862 får jernbane som i 1894 blir ført videre nordover
Gudbrandsdalen.

Figur 119 Alternativ Øst flytter tiltakets fokus vekk fra
sentrum, og svekker fem-minuttersbyen.

Figur 117 Nullalternativet.

Figur 120 Alternativ Vest bidrar direkte til løsninger
opparbeider nye koblinger som styrker femminuttersbyen.
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Stasjonsbyen og Mjøsbyen Hamar
Hamar er en mellomstor Norsk by med et historisk by-grep og en bystruktur opparbeidet gjennom
generasjoner. Bystrukturen består av et forholdsvis lite område, opparbeidet over lang tid, med
byrom, kvartaler, parker og folkeliv som dels ligger langs vannet. Her finnes områder utviklet for
produksjon, boligområder, jordbruksområder og områder for plasskrevende næringsvirksomhet.
Gjennom utredningene er det vist at Hamar ikke er et blankt ark, og at den har en iboende
funksjonsevne som kan endres og bygges videre på eller ikke.
Samfunnets behov for de tjenestene en bystruktur gir endrer seg, og det åpner seg muligheter for
ny bruk. Bruken av noen områder blir overflødig, og infrastruktur fornyes og moderniseres. Når
dette skjer samtidig kan man gjennomføre dyptgripende endringer i hvordan en by fungerer, gjøre
om på gamle strukturelle problemer og tilrettelegge den for nye samfunnsbehov. Og når man
transformerer by er den nye investeringen en veldig liten del av de verdiene man bygger med.
Størsteparten av verdiene i en by er allerede investert og kan få en ny bruk eller betydning, hvis de
benyttes med omtanke.
Alternativ Øst legger til grunn en fullstendig ombygging av det eksisterende rundt den nye
stasjonen, uten å tilføre nevneverdig merverdi til bystrukturen den etterlater. Resultatet er et
funksjonsfattig nybygg av en bystruktur som vil måtte stå tomt fordi det kanskje ikke var dette byen
hadde bruk for. Den bygger ikke videre på noe, og avstanden til det småskalerte og sårbare
handelstilbudet som gir åpne fasader i sentrum er stor.
Alternativ Vest tar et grep byen har hatt behov for gjennom lang tid og gjør de usentrale
randsonene mot jernbanen til et sentralt område. Tiltaket setter tilliggende områder, eksisterende
og nye, by og Mjøsa, i tett kontakt med hverandre gjennom mulighet til godt opparbeidede og
programmerte forbindelser, og tiltaket gir mulighet til å bygge byen innenfra og ut, i tråd med
veksten byen ønsker, eller kan forvente.
Dagens jernbanetrasé som hindrer Hamar i å utvikle seg mot vannet fjernes med både stasjon i
øst og vest. Mens ved en stasjon plassert i øst får man større arealer å forvalte, transformere og
utvikle enn hva byen har evne til å utnytte, samtidig som man får en stasjon i en kontekst hvor den
ikke evner gjøre den nytten den gjorde. I alternativ Vest får byen frigitt arealer som kan utvikles
innenfra og ut, og bystrukturen kan forbedres ved å bygge videre på det eksisterende.
På de kommende sidene følger et utvalg av illustrasjoner fra undersøkelsene av alternativ Øst og
Vest satt opp ved siden av hverandre.
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Figur 121 Arbeidsplasstetthet og gangrose på 5 min. i 2034 og 2074, med stasjon vest og øst.

Figur 122 Boligtetthet og gangrose på 5 min. i 2034 og 2074, med stasjon vest og øst.
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Figur 123 Funksjonstetthet og bylivsintensitet med gangrose på fem minutter, i 2034 og 2074, med stasjon vest t.v. og i
øst t.h.

Figur 124 Funksjoner innenfor i fem minutters gange i 2034, med stasjon vest t.v. og i øst t.h.

Stasjon i vest gir grunnlag for en forutsigbar areal- og knutepunktutvikling, rundt stasjonen, som
både bygger opp under satsingen på InterCity og bidrar til nullvekstmålet. Alternativ Vest bidrar
også til å skape bærekraftige og konkurransedyktig region, samtidig som det gir positivt svar sett
opp mot effektmålene hentet fra KVU IC Dovrebanen, utarbeidet i 2012.
Byens kontakt med Mjøsa vil oppnås i begge alternativene, men ambisjonene for stedlige kvaliteter
i selve tiltaket er ulikt. På generelt nivå vil Bane NORs investeringer i alternativ Vest utgjøre et
moment i byens utvikling, og være med på å oppgradere og forme denne i tråd med byens
utviklingsretning mot Mjøsa. Jernbanetiltaket med Alternativ Øst vil i langt mindre grad bidra til en
slik prosess. Alternativet etterlater et landskap med stort potensial, men i henhold til målene for
utvikling av knutepunkt og IC, skal prioritering av utvikling rettes mot øst. Opparbeiding må derfor
skje gjennom kommunens planer og private aktørers initiativer, og eiendomsutvikling.
For Vestbyen vil begge alternativer kunne gi bedre koblinger mot Koigen, men prioritering av
utvikling i forhold til stasjonsvalg får konsekvenser for hva annet som skal utvikles. Alternativ Øst
øker byens arealreserve, men man må anta at store områder blir liggende som ventende, reserver
som ikke blir opparbeidet, eller de kan utviklet med lav kvalitet som resultat av at kostnadene
smøres tynt ut over det hele.
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For Hamarbukta vil begge alternativ gi mulighet til endring av byens møte med Mjøsa, og begge gir
mulighet for endring av landform, nye sammenhenger og park mellom Strandgata og Mjøsa.
Alternativ Vest sikrer utvikling gjennom tiltaket, mens alternativ Øst gir muligheter som må følges
gjennom videre planlegging og andre investeringer.
For Østbyen vil begge alternativene ha en funksjonell barriere mellom bebyggelse og vann. For
alternativ Øst strekker denne funksjonelle barrieren seg fram til Sverdrups gate, men vest for
denne vil det være åpent for å etablere nye forbindelser uhindret mellom Østbyen og vannet. I
alternativ Vest etableres det en undergang ved Grønnegata som trekker bygulvet ut mot
Tjuvholmen.
Begge alternativer styrker trekkene Hamars byplan av 1848 og Pedersens plan fra 1929, med
opprettholdelse av sentrumskvadraturen og bedre siktlinjer mot Mjøsa. Begge alternativ åpner for
nye og større friområder for rekreasjon langs Mjøsa, der tilgjengelighet også vil være god i
anleggsperioden.
Ivaretakelse av fredede bygninger, anlegg og miljøer vil være del av både tiltak i Øst og i Vest. Ved
valg av alternativ Vest bygger man videre på Hamar som stasjonsby og eksisterende
stasjonsbygning som kjennemerke vil videreføres som verdifullt og funksjonelt bygg i bystrukturen.
Ved valg av øst vil stasjonsområdet være et naturlig sted for stor transformasjon.
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Relokalisering av virksomheter
Utredningspunkt fra planprogrammet

“Muligheter for relokalisering av virksomheter (bussdepot, brannstasjon m.m). “
Sentrale funksjoner i Hamarsamfunnet påføres usikkerhet på grunn av tiltaket for ny jernbane. Det
må derfor belyses om tiltaket gir grunnlag for relokalisering, endrer forhold til sikkerhet og
funksjonell drift, slik at dette endrer tilbudet til befolkningen, og om det er muligheter til
relokalisering av virksomheter i nærområdet og i byen.
Betydning
Riktig plassert tiltak gir positivt bidrag til byutvikling i tråd med målene for både byens og tiltakets
utvikling, samtidig gir det langsiktighet og sikkerhet for investeringene også for andre virksomheter.

Utredningsmetode
Vurderingen ser på
a) Grunnlag for ev. relokalisering
b) Tilgjengelighet og sikkerhet
c) Effektivitet og sikkerhet

Brannstasjon
Brannstasjonen må ikke flyttes for noen av de tre alternativene, men tilkomst kan bli berørt i
anleggsperioden ved en stasjonsløsning i Øst.
Dagens brannstasjon ligger øst i Hamar, ved nordsiden av Vikingskipet. Per i dag er ikke
relokalisering av Brannstasjonen et presserende tema for Hamar.
Brannstasjon ligger i dag usymmetrisk i forhold til byens utstrekning, og særlig i forhold til vestre
bydeler.
Nullalternativet og alternativ Vest
Situasjonen endres ikke av nullalternativet eller en stasjon i vest, der vegnettet opprettholdes om
lag som i dag. Byutviklingen vil ved disse alternativene medføre at østre områder av byen vil
utvikles sakte, på grunn av lav vekst og store arealreserver.
Alternativ Øst
Åkersvikvegen legges på flomsikker høyde og kulvert for vegen under banen flomsikres ved
vanntett trau. I tillegg finnes utkjøringsmulighet mot nord, ved ny påkobling mot Vangsvegen.
Avkjøring fra Åkersvikvegen til brannstasjon legges også på flomsikkert nivå.
For alternativ Øst vil anleggsfasen kunne by på problemer, der det i kortere eller lengre tid kan gi
endret situasjon for utrykning, kjørelengde og tid. Dette kan innvirke på sikkerhet for befolkningen,
og må derfor vurderes opp mot planer for gjennomføring.
Det har vært diskusjon ved forrige rullering av kommuneplanen, rundt mulige erstatningsarealet for
brannstasjon på Vien. En stasjon i øst utløser ikke behovet, men om behov for å omdisponere
landbruksareal til utbygging for "samfunnsnyttig formål", som ble foreslått ved siste kommuneplan,
kan dette vurderes ved senere revisjon av kommuneplan eller ved regulering.
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Bussdepot
Dagens bussdepot ligger utenfor sentrum, men nær sentral kollektivtrasé i Stangevegen.
Tilgjengelighet til vegnettet er god, og plassering er egnet for drift av det rutenettet som tilbys i
dagens Hamar og for planlagt nytt rutetilbud i 2020.
Nullalternativet og alternativ Vest
Ved nullalternativet vil situasjonen ikke endres, mens alternativ Vest kan gi behov for justeringer av
veg og arealbruk på grunn av tilsvingen.
Alternativ Øst
Hvis øst blir aktuell stasjonsløsning må lokalisering for virksomheten vurderes. Det kan da være
aktuelt å reetablere den innenfor området. Dette kan også påvirkes av ev. forbedrende tiltaket med
tanke på å oppnå sømløse reiser for enklere omstigning mellom tog og buss, som betyr justering
av Stangevegen med konsekvenser for arealbruken sør i området.
Siden Hamars arealreserver er store, og presset på området er liten, er det grunn til å tro at man
med tiltaket som det er foreslått kan relokalisere virksomheten innenfor området. Det er plass nok
langs Disenstrandvegen eller Åkersvikvegen, iallfall for noen tiår framover.
Å opprettholde en slik funksjon i nærhet til stasjonen er riktig nok ikke i tråd med ønsket
knutepunktutvikling, men undersøkelse av reelt behov for byutviklingsareal i forhold til vekst tilsier
at relokaliseringen er en reel mulighet, selv om det bygges noe rundt reisetorg og stasjon. Og om
funksjonen må finne annen lokalisering, er det hensiktsmessig at den ligger ved gatenettet det skal
betjene. Lokalisering må i så fall vurderes ved revisjon av kommuneplan eller ved regulering.

Andre næringer
Området langs Åkersvikvegen utgjør et av Hamars sentrale næringsområder for b og c næringer.
Her ligger både «vanlig» næringsvirksomhet og handel med større varegrupper (Monter, møbel- og
bilforretning), samt og bussdepotet. Som del av nabolaget ligger også Transportvirksomhet (Hagen
transport), samt Vikingskipet som er byens store arena for sport og næring.
Nullalternativet og alternativ Vest
Ved nullalternativet eller valg av en stasjon i vest påvirkes situasjonen lite. Arealbeslag for ev.
endring av bro og ny Stangevegen for tilsving kan påvirke bussdepotet og Bane NOR sitt
kontorbygg, men bebyggelsesstruktur og funksjoner kan forventes å fungere som i dag selv om det
ev. skulle være behov for noe omrokkering.
Alternativ Øst
Ved valg av en stasjon øst vil oppbygging av landskap og arealbeslag for ny stasjon medføre at
«vanlig» næringsvirksomhet med handel med større varegrupper (Monter, bilforretning, møbel) på
grunn av manglende press på arealene må flyttes internt i området. På sikt vil en stasjon i øst
medføre at slik virksomhet må henvises til arealer som er, eller i kommende
kommuneplanrulleringer blir, avklart for bebyggelse andre steder i Hamar og regionen. Slike steder
kan være Midtstranda og Maxi/Stormyra-området i Hamar, eller Olrud/Nydal-området i Ringsaker.
Transportvirksomheter (Hagen transport og dagens bussdepot) er mer type C-virksomhet som
også kan etableres ved Hamar næringspark Trehørningen, eller tilsvarende arealer i regionen som
svarer til ønsket tilgjengelighet til vegnettet. Se punktet over for mer utdypende rundt bussdepot.
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Nye plasskrevende og arbeidsintensive virksomheter og
kompetansearbeidsplasser
Området rundt Vikingskipet er egnet for videre utvikling og lokalisering av større virksomheter. I det
siste er det vist skisser av tomtebehov for et sykehus, og det er tidligere diskutert
høgskole/universitet på tomta. Kunnskapsbedrifter viser seg å være styrt av mange typer
attraktivitet, knyttet til klyngeeffekt, utdanningstilbud, talenter, forsknings- og innovasjons
muligheter, eierskapsmodeller og koblingsmulighet mot andre institusjoner, samt miljø – både
fysisk knyttet til beliggenhet, og som del av miljøambisjon. Kunnskapsdynamikk er også et sentralt
ord i denne sammenhengen og handler om mulighet til å spre, ta i bruk og kommersialisere den
eksisterende kunnskapen, slik at det får næringsmessige konsekvenser. Dette kan få form av
inkubatorvirksomheter., lokale, som gjerne kan kobles videre til annen næring i et område, og
f.eks. være helserelatert, eller henge på et større nettverk – som del av et bolig- og
arbeidsplassmarked på Østlandet – forbundet med f.eks. IC-jernbane.
For Hamar er det særlig interessant å se på muligheter for knutepunktet, og om området rundt
Vikingskipet, eller langs en stasjon i vest, kan være attraktive muligheter for å utvikle en
sammensatt næringsklynge, som kan styre ny aktivitet til området, i tråd med det store nasjonale
forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge (www.ekn.no).
For kunnskapsnæringer er det dokumentert at nærhet til urbane tilbud, gjerne stasjon, kombinert
med gater, plasser og kafé har innvirkning på lokalisering. Nye kunnskapsbedrifter og mer
arbeidsintensive virksomheter kan dermed ha sammenheng med valg av stasjonslokalisering, og
gjerne være kombinert med en attraktiv bystrategi. Ved store plasskrevende og arbeidsintensive
virksomheter kan utviklingen henvise eksisterende b og c virksomheter til arealer andre steder i
Hamar og regionen.
Nullalternativet og alternativ Vest
I Hamars tilfelle vil det ha stor positiv ringvirkning på byens næringsliv om stasjonsplasseringen har
en arealreserve i nærheten som kan romme større program i nærheten av knutepunktet egnet for
større virksomheter uten at det går på bekostning av funksjonsmiks eller den finmaskede
bystrukturen man behøver i bygulvet hvor møteplassene er og hvor folk beveger seg.
Ved valg av ny stasjon i vest kan derfor området rundt Vikingskipet utvikles som et sentrumsnært
næringsområde med ønskede effekter som gir attraktivitet for større funksjoner. Funksjoner som
har få innganger, og ikke så interessante programmer i den tette byen kan fortsatt kan her spille en
rolle i bydelens utvikling, og evt. kan arealreserven være grunnlag for knoppskyting fra den nye
næringsklyngen. Mindre og mer dynamiske næringsvirksomheter kan etablere seg nærmere
stasjonen, som del av et knutepunkt rundt stasjonen i vest. Her kan det innpasses
høgskole/universitet og andre kunnskapsbedrifter samt arbeidsplassintensive virksomheter i
områder som er for støyfølsomme for bolig. Med større funksjoner foran Østbyen – mellom denne
og Mjøsa må det tas hensyn til sikt og sammenhenger.
Alternativ Øst
Om stasjonen blir lagt i øst, vil situasjonen for nye store funksjoner endres. Tomt i øst blir delt opp
av bane, men fortsatt vil det være store arealreserver og mulig å innpasse slike virksomheter. Som
for alternativ Vest vil tomter med større nærhet til byliv og attraktive deler av sentrum fungere for
høgskole/universitet og andre kunnskapsbedrifter samt arbeidsplassintensive virksomheter – som
da både får nærhet til stasjon og dagens sentrum. Med større funksjoner foran Østbyen – mellom
denne og Mjøsa må det tas hensyn til sikt og sammenhenger.
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Oppsummering
Brannstasjon
Effektivitet, sikkerhet og tilgjengelighet til vegnettet er ikke vesentlig forskjellig for nullalternativet,
stasjon i vest, eller i øst, bortsett fra muligens i anleggsfasen der en stasjon i øst kan gi
utfordringer. I forhold til alternativ Øst må tema overvannsflom og sikre underganger vies
ytterligere oppmerksomhet.
Bussdepot
Ved en ny stasjon i vest vil Stangevegen bli lagt om på grunn av ny tilsving. Dette kan få
konsekvenser for arealbruken. Siden Hamars arealreserver er store, og presset på området er
liten, vil det mest sannsynlig finnes muligheter for å relokalisere virksomheten langs
Disenstrandvegen eller Åkersvikvegen, eller annet sted nær nettverket det skal benytte.
Hvis alternativ Øst kan det på kort sikt være aktuelt å reetablere innenfor området, mens det på
lengre sikt vil være en funksjon som ikke er i tråd med ønsket tetthet og knutepunktutvikling, og
som derfor bør flyttes til arealer i regionen som svarer til ønsket tilgjengelighet til vegnettet.
Andre næringer
Ved nullalternativet eller valg av en stasjon i vest påvirkes situasjonen for næringer i b og c
kategori utredet i kapittel 4.2.6 lite. Bussdepotet kan på grunn av lite press på arealene på kort sikt
mest sannsynlig flyttes på innenfor området.
Ved valg av en stasjon øst vil «vanlig» næringsvirksomhet med handel med større varegrupper
kunne fortettes og flyttes internt i området. På sikt vil en stasjon i øst kunne medføre at der blir
ønskelig å henvise noe av slik virksomhet til arealer som er, eller blir, avklart for bebyggelse andre
steder i Hamar og regionen. Transportvirksomheter vil være mer usatt og kan etableres ved Hamar
næringspark Trehørningen, eller tilsvarende arealer i regionen.
Nye plasskrevende arbeidsintensive virksomheter og nye kunnskapsbedrifter
Området rundt Vikingskipet er egnet for videre utvikling og lokalisering av større virksomheter,
mens tomter foran Østbyen i mindre grad fungerer for store sammensatte bygningskropper på
grunn av ønsket oppdeling for økt sikt og sammenheng mot Mjøsa.
UTREDNINGSTEMA
Brannstasjon – tilgjengelighet, effektivitet og
sikkerhet, behov for endring
Bussdepot - tilgjengelighet, effektivitet, behov for
endring
Andre næringer - tilgjengelighet, behov for endring
Egnethet for store institusjoner

NULL

VEST

ØST
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Driftsmessige konsekvenser for Vikingskipet
Utredningspunkt fra planprogrammet

«Driftsmessige konsekvenser for Vikingskipet vil bli utredet. Det vurderes hvordan de to
alternativene vil påvirke gjennomføring av store arrangementer bl. a knyttet til trafikkavvikling,
tilgjengelighet og sikkerhet, herunder hvordan parkeringssituasjonen skal løses.»
Vikingskipet ligger langs Åkersvikvegen, øst i byen, og fungerer som messehall og byens største
sportsarena. Vikingskipet har her en ikonografisk plassering – nær ved innkjøring fra Stange, og er
et godt synlig symbol for Hamar – som du ser i det du ankommer byen med tog eller bil. Området
langs Åkersvikvegen utgjør et av Hamars sentrale næringsområder for b-næringer, bilbaserte
virksomheter, og det er et spørsmål om tiltaket har innvirkning på drift av Vikingskipet.
Betydning
Et riktig plassert tiltak gir positivt bidrag til byutvikling i tråd med målene for både byens og tiltakets
utvikling, samtidig som det gir langsiktighet og sikkerhet for investeringene også for Vikingskipets
bruk og fremtidige utvikling.

Utredningsmetode
Avklare konsekvenser for drift og videre utvikling av Vikingskipet sett opp mot:
a)
b)
c)
d)

Synlighet, som ikon for Hamar
Tilgjengelighet og sikkerhet
Endringer av parkering
Mulighet for videre utvikling og drift

Vurdering av konsekvenser
Nullalternativet og alternativ Vest
Synlighet, som ikon for Hamar: Ved nullalternativet eller valg av en stasjon i vest påvirkes
situasjonen for Vikingskipet lite.
Tilgjengelighet og sikkerhet: Med alternativ Vest legges Stangevegen noe om og det etableres nytt
kryss med Åkersvikvegen sørøst for dagens rundkjøring. Tilgjengelighet fra overordnet vegnett vil
dermed bli tilnærmet uendret.
Endringer av parkering: Per 2018 disponerer Vikingskipet 2400 parkeringsplasser, men dette blir
redusert til ca. 2000 plasser med utbyggingen på Espern, uavhengig av jernbanetiltaket.
Omlegging av krysset Stangevegen – Åkersvikvegen berører deler av gruset areal som benyttes til
parkering ved større arrangement. Ytterligere detaljplanlegging i neste planfase vil avklare eksakt
areal og dermed tilgjengelig antall plasser som berøres, og det kan vurderes muligheter for flytting
etter Vikingskipets behov.
Mulighet for videre utvikling og drift: Jernbanetiltaket medfører endring av kryss som beskrevet
over, men jernbanen i seg selg har for øvrig ingen påvirkning på utviklingsmuligheter for og rundt
Vikingskipet. Ved valg av ny stasjon i vest kan området rundt Vikingskipet utvikles som et
sentrumsnært næringsområde, tilrettelagt for større funksjoner og arbeidsplassintensive
virksomheter som har få innganger. Dette er ikke interessante programmer i den tette byen, og
skisserer en ramme der Vikingskipet kan fortsette driften omlag som i dag.
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Alternativ Øst
Synlighet, som ikon for Hamar: Ved valg av en stasjon øst vil oppbygging av landskap rundt
stasjonen medføre større terrengendringer. Sporområdet blir liggende på fylling gjennom hele
området, og arealbeslaget er stort. Vikingskipet har vært det store volumet i området, og den ikonliknende plasseringen vil med stasjon tett på vil påvirke oppfatningen av signalbygg. Vikingskipet
vil likevel være meget synlig når du ankommer fra øst, og utenfor stasjonen får anlegget fortsatt få
en tydelig plassering – nær innkjøring med tog og bil fra Stange.
Tilgjengelighet og sikkerhet: Vikingskipet blir liggende utenfor jernbanetraseen, mot Åkersvika, på
motsatt side av det øvrige utbyggingsområdet ved stasjonen. Åkersvikvegen legges i ny trasé og
har kobling mot både Vangsvegen og Stangevegen som i dag. Ny Åkersvikvegen krysser under
banen nord for stasjonsområdet. Kjøreatkomst til Vikingskipet og parkeringsplassene samles i én
atkomst fra Åkersvikvegen nord for Vikingskipet. Sentral forbindelse under stasjonen gjør at
tilgjengelighet for reisende med toget blir god og også for gående og syklende fra vest.
Endringer av parkering: Per 2018 disponerer Vikingskipet 2400 parkeringsplasser, men dette blir
redusert til ca. 2000 plasser med utbyggingen på Espern, uavhengig av jernbanetiltaket.
Jernbanetiltaket med stasjon i øst medfører imidlertid redusert parkeringskapasitet til ca. 1500
plasser fordi jernbanen beslaglegger andre private eiendommer med sine parkeringsareal som
Vikingskipet har hatt til disposisjon. Deler av Vikingskipets egen parkering i sør beslaglegges og
relokaliseres til nord for Vikingskipet. Se også beskrivelse av parkering i kapittel 2.4.1 og 3.2.2.
Mulighet for videre utvikling og drift: Arealsituasjonen på Hamar vil tilsi at transformasjon og ev.
fortetting rundt en stasjon i øst vil ta lang tid. Vikingskipet vil derfor fortsatt ha arealer nær ved som
kan benyttes ved store arrangement og ev. være områder for tilbygg og utvikling av virksomheten.
Arealene vest for jernbanen kan sees i sammenheng med byggets drift og næringsfortetting rundt
stasjonen kan bidra til at Vikingskipet kan fungere nærmest som i dag.
Om utviklingen i sterkere grad skal følge miljømålene for IC-tiltak og knutepunktutvikling, som
tilsier høyere tetthet, konsentrasjon av arbeidsplassintensiv næring og en stor andel boliger
innenfor et byområde med blandet program, peker det på en endret arealutvikling rettet mot
synergi med stasjonen framfor med Vikingskipet. Samtidig har Hamar store arealreserver, med lavt
press på områdene rundt byen, slik at det må betraktes som hensiktsmessig at Vikingskipet
fortsetter driften som i dag uansett byutvikling vest for sporene.
På lang sikt og ved høy vekst og aktivitet rundt stasjonen i øst, kan man se muligheter for endring i
tetthet og antall funksjoner også på øst side av sporene – slik at parkeringsareal og store arealer
rundt Vikingskipet vil komprimeres.
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Oppsummering
Ved nullalternativet er det lite press på arealene og endring sett i forhold til dagens situasjon består
av færre parkeringsplasser. En stasjon i Vest påvirker også situasjonen lite, bortsett fra at
arealbeslag for ny tilsving, og ev. endring av bro og ny Stangevegen medfører endringer i adkomst
og påvirker bussdepotet.
Ved valg av ny stasjon i Vest kan området rundt Vikingskipet utvikles som et sentrumsnært
næringsområde, tilrettelagt for større funksjoner og arbeidsplassintensive virksomheter som har få
innganger. Dette er ikke så interessante programmer i den tette byen, og skisserer en ramme der
Vikingskipet fortsatt kan ha en rolle i bydelens utvikling.
Ved valg av en stasjon Øst vil oppbygging av landskap og arealbeslag for ny stasjon medføre
endringer. Sentrale parkeringsarealer må flyttes og antall blir redusert, og på sikt kan det også
være behov for å komprimere driften ytterligere.
MÅL
Vikingskipet – tilgjengelighet
Vikingskipet – parkeringssituasjon
Vikingskipet – synlighet, ikon for Hamar
Mulighet for videre utvikling
Vikingskipet med positiv rolle i områdets utvikling
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Samlet vurdering av alternativene og rangering

UTREDNINGSTEMA NULL
TIDSASPEKT

2034

VEST
2074

2034

Sannsynlig
knutepunktutvikling
Bystruktur
Byliv
Gåvennlighet
Kompakt byutvikling
Relokalisering av
virksomheter
Driftsmessige
konsekvenser for
Vikingskipet
Alternativene rangeres slik basert på temaet byutvikling:
1: Alternativ Vest
2: Nullalternativet
3: Alternativ Øst

ØST
2074

2034

2074
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Varianter

Varianter Alternativ Vest
Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
Langt lokk vil være byggbart og gi muligheter for utvikling av tilstøtende tomter med flere
funksjoner nært på knutepunktet. Det gir også mulighet til å innlemme tiltaket i utbyggbart
utviklingsareal der større høyde på kulvert kan skjules bak bygg, slik at barrierevirkning for sikt kan
begrenses.

Kort lokk over kulvert (til forlengelsen av Håkons gate)
Å korte ned lokket over kulverten fjerner kulvertkollen slik at det oppstår bedre sikt fra Strandgata
mot Mjøsa. Ulempen er at det som kunne vært et stort og anvendelig parkområde for byen klippes
opp i deler. Potensialet for det nye landskapet ligger i å betrakte det som en ny og større versjon
av Røyems hager der det nye møtet med Mjøsa, blir et handlingsrom for byen. Her kan byenes
mange aktiviteter håndteres, og det nye Hamar med flere bosatte i sentrum kan trenger denne
areaen, hvor det vil være plass til arrangementer, festivaler, tivoli og lek, urban dyrkning, blomster
og skog, bekkeåpning, fontener, vannlek og forskjellige vannspeil.
Det er vesentlig at den funksjonelle flaten ikke brytes og at sammenhengen mellom byen og Mjøsa
i stedet programmeres med positive funksjoner.
En bred bro kan gjøre bruddet mindre skadelig, men hullet ned til sporene vil gir lokale negative
virkninger som begrenser handlingsrommet for det nye landsgapet. En bred bro etterfulgt av
landskap i et sømløst grep anbefales å undersøke, da det vil gi lavere høyde samtidig som at
landskapet fremstår som kontinuerlig.

Sportilgang til jernbanemuseet fra sør
Sportilgang fra stasjonen mot jernbanemuseet innebærer at det ikke kan etableres gang- og
sykkelforbindelse i dagens jernbanetrasé da spor må beholdes i denne traseen. Å opprettholde
traséen vil dermed også tilsi at det ikke blir endringer i forhold til sikt mellom byen og Mjøsa, samt
at dagens forbindelser på tvers av spor ved Koigen forblir som de er. Muligheten til å knytte
sammen Koigen og Vestbyen begrenses dermed også til dagens situasjon.

Jernbanemuseet uten sportilknytning
For tema Byutvikling tilsvarer dette situasjonen i hovedalternativet, og varianten endrer ikke
utredningene. Dette er den anbefalte løsningen, sett fra et byutviklingsperspektiv. Kobling mot nord
gjør møtet med Mjøsa enklere

Flytte driftsbasen
For alternativ Vest vil en flytting av driftsbasen medføre at det frigjøres større utbyggingsområder
mellom Østbyen og Mjøsa. Det gir også mulighet til mer opplevd nærhet mellom bydelene og selv
om stasjonen vil være til hinder for bevegelser på tvers blir det bedre sammenheng i byen.
Flyttingen gjør det også mulig å rydde opp i vegnettet øst for Stangevegen, men området innenfor
de forskjellige lenkene for Rørosbanen blir fortsatt en øy i landskapet.
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Varianter Alternativ Øst
Fleksibel stasjonsløsning
Fleksibel stasjonsløsning legger et større arealinngrep over Åkersvika og øker arealbeslaget mot
Vikingskipet. For Vikingskipet utgjør dette lite forskjell fra tiltaket.
Flytte driftsbase
Ved flytting av driftsbasen fjernes spor mellom Østbyen og nye utbyggingsområder ved Espern.
Dette er positivt og åpner om sett i sammenheng med Stangevegen innom reisetorget kan det
bidra til å trekke byutviklingen på de sjønære tomtene ved Mjøsa nærmere knutepunktet. Dette kan
bidra til at det tidligere i tid kan oppnås mer varierte kvaliteter områdene rundt en stasjon i øst.
Sportilgang til driftsbasen fra Rørosbanen
Med denne varianten opprettholdes Rørosbanen som barriere mellom Briskebyen og knutepunktet
samtidig som det gir begrensinger for hele utviklingsområdet mellom Rørosbanen og ny stasjon
som blir liggende på fylling i øst. Dette begrenser utbyggingspotensialet og gir mer spredning av
støy i et område der det kan være ønskelig å bygge bolig.

Sportilgang til jernbanemuseet fra sør
Sportilgang fra en stasjon ved Vikingskipet til jernbanemuseet innebærer at det ikke kan etableres
gang- og sykkelforbindelse i dagens jernbanetrasé gjennom Hamarbukta der situasjonen fortsatt vil
være som i dag. Dette gir ingen forbedring av sikt mellom byen og Mjøsa, og mulighetene til å
knytte sammen Koigen og Vestbyen begrenses også til dagens situasjon. For strekningen mellom
Hamarbukta og stasjonen i øst kan museumsbanen inngå som trikk i et nytt gatenett, såframt
driftsbasen fjernes.

Jernbanemuseet uten sportilknytning
For tema Byutvikling tilsvarer dette situasjonen den som er i hovedalternativet, og endrer ikke
utredningene.

Stangevegen under jernbanen
Stangevegen i dagens trasé, men under banen, gir heving av stasjonsområdet og en økning av
tiltakets barriereeffekt mellom Briskebyen og Åkersvika. Større høyde på oppbygging for stasjon og
spor kan virke uheldig på byutviklingen i området da dette blir en negativ fasade sett fra
byrommene vest for tiltaket.
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Strategiske forbedrende tiltak

Gjennom fokuset på forholdet mellom byen og tiltaket i utredningen har analysene studert og
vurdert hvordan inngrepene kan virke inn og gjøre effekten av tiltaket større. Vi har valgt å
fokusere på kvaliteter som har potensial til å gi sterke ringvirkninger på knutepunktet lokalt, på
tilliggende arealer og den overordnede bystrukturen.
Vi har valgt å klassifisere de forsterkende tiltakene som 1.Forutsetninger for ringvirkning og 2.
forsterkende.
Med tanke på tiltaket er dette utredet på bakgrunn av at det lar seg gjøre og at tiltaket ikke er til
hinder. Forskjellen på et forbedrende tiltak og et strategisk forbedrende tiltak er at et tiltak som
virker strategisk kan bygges videre på ut over Bane NORs investering- og det kan ha svært store
positive ringvirkninger fordi de virker forløsende og ha det man gjerne kaller en katalysatoreffekt
Alternativ vest

Figur 125 Forutsetninger for ringvirkning med alternativ Vest. Beskrivelse under.

Forutsetninger for ringvirkning
a. Bymessig godt dimensjonert og utformet gangkulvert mellom kvadraturen og
strandsonen plassert for optimal tilknytning til sideareal og med god bymessig
utforming av møtet mellom selve kulverten og sidearealer på hver side. Utforming sett i
sammenheng med fremtidig og eksisterende bystruktur, byutvikling, offentlig rom og
landskapsrom
b. Godt utformede øvrige tverrforbindelser.
c. Veg og bystruktur som hensyntar fremtidige byutviklingsmuligheter
d. God romlig forbindelse mellom Skibladnerbrygga og knutepunkt
e. Terrengarrondering av landskapet over kulvert foran strandparken med slake
skråningsutslag- minimere vannspeil på nivå med Mjøsa. God prosjektering av
kotehøyder som vist i modell
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Forsterkende tiltak med store ringvirkninger
•
•
•
•
•
•

God materialitet og landskapsutforming
Programmering og plassering av funksjoner i tilknytning bevegelseslinjer
Flomsikring av kulvert for å kunne nå Skibladnerbrygga direkte mesteparten av året
Vannspeil i terrassene på parken utenfor Strandgateparken
Ekstra gangforbindelse mellom stasjon og Espern bro
Sykkeltrasé i gamle jernbanespor til Storhamar

.
Figur 126 Utforming av landskap i møtet mellom byen og Mjøsa. Stort vannspeil kan gi bratte vegger der jernbanen
dukker ned i landskapet og dette kan gjøre tiltaket mer fremtredende. Th. Et mindre vannspeil gir mulighet for et naturlig
slakt landskap i møtet med vannet samtidig som kulverten i sterkere grad er integrert i landskapet.

Figur 127 Eksempel på bymessige og godt integrerte forbindelser der dimensjon og kvalitet er avgjørende for
opplevelse av gangkulverter som virkelig gir bymessige sammenhenger: 1) Lierstranda av Juul Frost arkitekter, 2)
Lysaker stasjon, 3) Lillestrøm stasjon av Arne Henriksen arkitekter, 4) Lierstranda stasjon av
LPO_DRMA_Multiconsult
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Figur 128 Bymessig godt dimensjonert forbindelse mellom to sider av stasjonen i Rotterdam, West 8, Bentham Crouwel
arc. + MVSA arc.

Figur 129 Leuven Station Plein, Manuel de Sola Morales og Marcel Smets. Viser bymessig forbindelse på tvers av spor,
som samtidig løser sammenheng mellom mange programmer.
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Alternativ øst

Figur 130 Forutsetninger for ringvirkning og forsterkende tiltak med store ringvirkninger for alternativ Øst. Se beskrivelse
under.

Forutsetninger for ringvirkning
a. Fjerning av driftsbase
b. Stangevegen til stasjonstorget
Forsterkende tiltak med store ringvirkninger
c. Forbindelse mellom stasjonstorg og by på samme kote som Rørosbanen
d. Sykkeltrasé i gamle jernbanespor til Storhamar
e. Tilkomst plattform fra nord
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KONKLUSJON

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging skal legges til grunn
for planlegging i alle kommuner. Utbyggingsmønster og transportsystem bør planlegges slik at det
fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for
klima- og miljøvennlige reiser. Sentral stasjonslokalisering gir grunnlag for en forutsigbar areal- og
knutepunktutvikling rundt stasjonen, som både bygger opp under satsingen på InterCity og gir høy
måloppnåelse på nullvekstmål, og bidra til Hamars mål om å lede an i det grønne skiftet.
Utredningene for Byutvikling og mobilitet er sammenfallende i flere av vurderingene av
stasjonsplassering. Ringvirkninger som er positive for byutvikling er også positive for mobilitet.
Dette fordi det er en direkte sammenheng mellom arealbruk og bevegelsene i byen. Arealbruk
påvirker transportbehovet og transporten påvirker igjen byens liv, attraktivitet og dermed utvikling.
For begge temaer gis denne rangeringen:
1: Alternativ Vest
2: Nullalternativet
3: Alternativ Øst
Det er stor innpendling til Hamar, og dermed har stasjonslokaliseringen betydning også i et
regionalt perspektiv. Stasjonsplassering Vest bidrar til å knytte Mjøsbyen tettere sammen ved at
stasjonen er lokalisert nær arbeidsplasser og næringsliv. Stasjonsplasseringen gir også en større
del av Hamars befolkning tilgang til stasjonen uten bruk av bil, noe som er vesentlig sett opp mot
nullvekstmålet. Alternativ Vest knytter både Mjøsbyregionen og hovedstadsregionen sammen til i
et felles bolig- og arbeidsmarked. Lokalisering av stasjonen utenfor sentrum vil svekke koblingene
mellom Mjøsbyene og gjøre det mindre attraktivt å pendle inn til Hamar.
Alternativ Vest tar et grep byen har hatt behov for gjennom lang tid og gjør de usentrale
randsonene mot jernbanen til et sentralt område. Tiltaket setter tilliggende områder, eksisterende
og nye, by og Mjøsa, i tett kontakt med hverandre gjennom mulighet til godt opparbeidede og
programmerte forbindelser. Alternativ Vest videreutvikler dagens knutepunkt, forsterker kvalitetene
og gir mulighet for å forbedre trafikale funksjoner. Tiltaket har potensial for å gi vesentlige positive
ringvirkninger og muligheter for klimavennlig byutvikling og for miljøvennlig transport. Sannsynlige
ringvirkninger kan være positive for eksisterende by, knutepunktutvikling og fremtidig byutvikling.
Disse ringvirkningene kan forsterkes ytterligere ved å legge til forbedrende tiltak
En stasjon i øst vil vanskelig kunne fungere som et godt fullverdig knutepunkt fordi det er perifert
plassert i forhold til målpunktene de reisende bruker. Spesielt de arbeidsreisende og de gående
som er om lag 40% av brukerne, eller 1600 personer hver dag. Også i et scenario med høyt
aktivitetsnivå og vekst vil en stasjon i øst, ifølge Asplan Viaks scenariostudie, ikke gi et sted for en
sammensatt og bymessig knutepunktutvikling med byliv, bolig og næring med et aktivt bygulv.
Funn i denne utredningen peker mot, og konkluderer med det samme. Forutsetningene for den
veksten og aktivitetsnivået øst avhenger av, er svært usikre.
På generelt faglig grunnlag vil vi anbefale å legge til grunn et vekstscenario som ligner det man har
i dag, og med plass til økning. Alternativ Øst er avhengig av at det aller høyeste vekstscenarioet
realiseres, noe som vil gjøre byen sårbar. I et byutviklingsperspektiv ser man gjerne at byers vekst
kan variere mye, og i stor grad avhenger av faktorer de selv ikke rår over. Den sikreste faktoren en
by kan arbeide med selv for vekst er attraktivitet, regional tilknytning for sentrale funksjoner og
byliv. Dette er det krevende for Hamar å oppnå med et alternativ Øst. Knutepunktet er usentralt i
transportstrukturen og kan ikke betjenes godt nok av kollektiv, sykkel og gange. Alternativ Øst kan
forbedres ved kombinasjon av varianter og forbedrende eller forsterkende tiltak. Dette vil likevel
ikke kunne endre rangeringen av alternativene.

