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Forord
Moderniseringen av Dovrebanen sør for Lillehammer, gjennom Hamar, er en del av InterCitysatsningen på Østlandet. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det være
sammenhengende dobbeltspor fram til Åkersvika, sør for Hamar, innen 2026 og en trinnvis
utbygging av dobbeltspor fram til Lillehammer innen 2034 1.
0F

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Rambøll-Sweco som rådgiver til å bistå i arbeidet med
å utarbeide konsekvensutredning for de ikke-prissatte fagtemaene landskapsbilde, friluftsliv og
byliv, naturmangfold, kulturarv og naturresurser. Konsekvensutredningen skal avklare
eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at det blir tatt hensyn til disse når tiltaket
planlegges. Fagrapporten inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, som er en del av
beslutningsgrunnlaget for valg av trasé og stasjonsplassering i Hamar. Bane NOR er tiltakshaver
for prosjektet.
Fagutredningen er utført i henhold metode angitt i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser. I tillegg besvarer utredningen problemstillinger som er beskrevet i
planprogrammet for strekningen (fastsatt 27.02.2019)
Fagansvarlige for utredningstemaene har vært Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt PhD for
landskapsbilde; Kari Bentdal, landskapsarkitekt MNLA for friluftsliv og byliv; naturforvalter Bjørn
Harald Larsen for naturmangfold; Ann Katrine Birkeland, fagspesialist kulturarv/arkeolog; og Jan
Terje Strømsæther, naturforvalter, for naturresurser. Ansvarlige for sammenstillingen har vært
Nina Marie Andersen og Ingfrid Lyngstad, begge landskapsarkitekter. Sammenstillingen er utført i
samarbeid med utredergruppen.

1 Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029
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Rapporten er strukturert som følger:
Kapittel 1: Innledende del som avklarer felles forhold for alle fagtemaene som utredes. I tillegg til
bakgrunn og formål for utredningen, samt kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn, defineres
referansealternativet og alternativene og variantene som utredes. Har avklares også en felles
metodikk og begreper som skaper et rammeverk for de faglige vurderingene.
Kapittel 2–6: Fagkapitler hvor de spesifikke faglige forholdene utredes. Alle de fem fagkapitlene
har en tilsvarende struktur, men til dels ulikt uttrykk på grunn av at de ulike fagenes har noe ulike
uttrykksformer for å formidle kunnskap.
Kapittel 7: Her gis en sammenstilling av alle de fem faglige vurderingene.
Kapittel 8: Her angis referanser for utredningen fagtemavis.
Kapittel 9: Her ligger sammendrag og verdikart for hvert enkelt fagtema, samt øvrige vedlegg.
Lesere som kun ønsker å lese oppsummering av enkelte fagtemaer, kan se til sammendragene
som ligger her.
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Bakgrunn og formål for InterCity-prosjektet
Formålet med planarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar er å avklare korridor for fremtidig
jernbanetrasé og hvor stasjonen skal ligge i Hamar. Det er i planarbeidet utredet tre alternativer,
en i Vest med stasjon der Hamar stasjon ligger i dag, og to i Øst med ny stasjon ved Vikingskipet.
Formålet med prosjektet er å doble kapasiteten på strekningen og gi en kortere reisetid mellom
Oslo, Hamar og Lillehammer. Reisetiden mellom Oslo og Hamar vil bli ca. 30 minutter kortere
enn i dag, mens reisetiden mellom Oslo og Lillehammer reduseres med ca. 50 minutter.
Dobbeltsporet skal gi tilstrekkelig kapasitet til å kunne tilby halvtimes-frekvens når det er ferdig
utbygd til Hamar innen utgangen av 2026, og 15 minutters-frekvens når det er ferdig utbygd til
Lillehammer i 2034 2.
1F

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.
Planen ble vedtatt i Stange og Ringsaker kommuner, men i Hamar ble behandlingen stoppet som
følge av flere innsigelser, fra Bane NOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.
Etter mekling hos Fylkesmannen uten resultat, ble planen oversendt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for stadfesting. 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 3 og fra
Samferdselsdepartementet (SD) 4 ligger til grunn for bestillingen av nytt planarbeid for
dobbeltspor gjennom Hamar. I tillegg er planarbeidet nærmere presisert i brev fra
Jernbanedirektoratet datert 19.12.2017.
2F

3F

Bakgrunn og formål med konsekvensutredningen
Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar skal belyse sider av prosjektet slik det er satt
krav om i planprogrammet (fastsatt 27.02.2019)
Utredningen er utført på et kommunedelplannivå og besvarer overordnede problemstillinger
knyttet til de ikke-prissatte fagtemaene landskapsbilde, byliv og friluftsliv, naturmangfold, kulturarv
og naturressurser. I utredningen drøftes mulige virkninger av både anleggsfase og ferdig
dobbeltspor i drift for de ikke-prissatte fagtemaene enkeltvis og tverrfaglig sammenstilt.
Konsekvensutredningen er et ledd i en vurderings- og beslutningsprosess som leder frem til
planvedtak i kommunestyret. Denne fagrapporten for ikke-prissatte fagtemaer viser, vurderer og
drøfter de ulike faglige problemstillingene separat i egne fagkapitler og tverrfaglig i en
sammenstilling. Fagvurderingene inngår i en samfunnsøkonomisk analyse som er en samlet
2 Jernbaneverket. www.jernbaneverket.no/Jernbanen/Banene/Dovrebanen/. [Internett] 2015.
3 Brev fra Samferdselsdepartementet datert 03.08.2017 og 14.09.2017
4 Brev fra Samferdselsdepartementet datert 03.08.2017 og 14.09.2017
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vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

Figur 1-1 Figuren viser prinsipp for sammenstilling og anbefarling, fra fastsatt planprogram s. 49.

Grensesnitt mot utredning av andre samfunnsmessige virkninger
På kommunedelplannivå vurderer ikke-prissatte fagtemaer de overordnede og direkte
virkningene av tiltaket. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne gi ringvirkninger for blant annet
bosetning eller byutvikling. Slike indirekte virkninger behandles som andre samfunnsmessige
virkninger og er ikke en del av den samfunnsøkonomiske analysen. Disse forholdene inngår
således ikke i de problemstillingene som behandles i denne fagrapporten. Byutvikling er et
sentralt tema i utredningen av andre samfunnsmessige virkninger.

1.2

Kunnskapsgrunnlag og bruk av utredninger fra 2016

Fagrapportene fra og kunnskap innhentet i forbindelse med planforslaget fra 2016 benyttes så
langt det har relevans. Det geografiske utsnittet er redusert til å kun omfatte Hamar kommune.
Vurdering av påvirkning er utført på nytt i henhold til oppdatert tiltak og alternativer.
Kunnskapsgrunnlag og bruk av tidligere utredninger, samt nye befaringer og oppdaterte kilder, er
kommentert i de respektive fagkapitlene.

1.3

Nullalternativet

For å vurdere virkningene av et prosjekt (tiltak) sammenligner man forventet tilstand etter
gjennomføring av tiltaket med forventet tilstand uten av det er gjennomført. Referansesituasjonen
– nullalternativet - er tilsvarende for alle alternativer.
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For beskrivelsen av nullalternativet er åpningsåret 2034 satt som analyseår, i samsvar med gjeldende
Nasjonal transportplan. Nullalternativet omfatter dagens situasjon, samt utvikling i perioden frem til
2034 inkludert vedtatte og finansierte planer. I nullalternativet inngår følgende momenter:
* Utbygging av dobbeltspor Sørli-Åkersvika
* Virksomhet i jernbaneverksted er flyttet ut
* Lagring av museumsmateriell på Hamar stasjon er flyttet ut
* Etablering av Espern bru og utbygging på Espern
* Utbygging i deler av strandsonen
Videreføring av hensetting og driftsbase på Hamar stasjon

Figur 1-2 Nullalternativet. Illustrasjonen viser eksisterende spor som vil bli liggende, ny bebyggelse i
strandsonen og på Espern, samt ny bru. (Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)
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Figur 1-3 Illustrasjonen viser høyder på den planlagte utbyggingen på Espern og strandsonen som
inngår i nullalternativet. (Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)

1.4

Tiltak som utredes

Det skal vurderes 3 alternativer: Alternativ vest, med stasjonsplassering som i dag og Alternativ
øst A og øst C med stasjon ved Vikingskipet. Forskjellen på Alternativ Øst A og C ligger i trasé
over Børstad.

Figur 1-4 Oversikt over de tre alternativene som vurderes for dobbeltspor gjennom Hamar.
(Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)
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Alternativ vest
Alternativ Vest følger eksisterende jernbane på vestsiden av dagens fylling i Åkersvika, med en
kort bru i nordenden av Åkersvika, før banen går videre til Hamar stasjon. Hamar stasjon
opprettholdes og stasjonsområdet oppgraderes. Fra Hamar stasjon går banen i kulvert, og videre
i fjelltunnel fra Bryggerirundkjøringen til Jessnes.
Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med dobbeltspor i tilsving ved Åkersvika. Tilsvingen
kobles til eksisterende Rørosbanespor fram til Flagstadelva hvor Rørosbanen går videre uendret.

Alternativ Vest slik det ligger til grunn for utredningene er nærmere definert følgende:
Figur 1-5 Alternativ vest. (Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)

• Stasjonen utformes med 7 spor og 3 plattformer
• Driftsbasen opprettholdes på Espern
• Stangevegen føres i bru over tilsving og Rørosbanen
• Forbindelse på tvers av stasjonen via gjennomgående kulvert under spor og tilkomst til
plattformer. Tilkomsten flomsikres for 200 års flom
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• Kulverten i Hamarbukta utformes på slik måte at det ved sommervannstand er
vanngjennomstrømming til indre del av Hamarbukta
• Kulvertlokket bygges til og med Vangsvegen
• Det etableres atkomstveg til Tjuvholmen i forlengelsen av Vangsvegen, over kulverten
• Åttemetersplanet på vestsiden av tilkomst til Tjuvholmen tilrettelegges for fremtidig park
• Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon og
Bryggerirundkjøringen, og tilrettelegges for park
• Skibladnerbrygga kan etableres i aksen ut fra Vangsvegen eller på Tjuvholmen
• Terrengarrondering av strandlinjen, kulverten, og landareal som grenser til Hamarbukta
skal avklares i reguleringsplanen.

Alternativ øst A
Alternativ Øst A tar av fra eksisterende bane sør for dagens jernbanebru i Åkersvika. Banen vil
ligge på vestsiden av dagens jernbanefylling i Åkersvika og føres på bru østover før den krysser
under Stangevegen til området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbanen.
Her etableres ny stasjon med spor, plattformer og reisetorg. Videre legges jernbanen over rv. 25
Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika naturreservat, og gjennom
kulturlandskapet ved gårdene Børstad og Tommelstad. Banen går inn i kulvert under fv. 222
Furnesvegen og videre inn i fjelltunnel. Rørosbanen utvides fra ett til to spor på Midtstranda og
det bygges en ny jernbanebru for Rørosbanen fra stasjonen og over Flagstadelva. Rørosbanen
og Dovrebanen kobles sammen med en enkeltsporet tilsving mot nord som vil gå på bru over
Vangsvegen og Flagstadelva. Det må etableres et vente-/forbikjøringsspor, noe som medfører en
strekning med tre spor gjennom Børstad.
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Alternativ øst C
Alternativ Øst C er tilsvarende alternativ Øst A frem til overgangen mellom Børstad/Tommelstad
og Disen. Alternativ Øst C går her lenger vest og har kortere dagsone. Traséen krysser
Børstadalléen i fjelltunnel. Sammenlignet med Alternativ Øst A reduseres det permanente
inngrepet av jordbruksareal med ca. 50 daa, og påvirker ikke Furnesvegen.

Figur 1-7 Alternativ øst C. (Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)

Alternativ Øst A og C slik de ligger til grunn for utredningene er nærmere definert følgende:
• Stasjonen utformes med 7 spor og 3 plattformer
• Driftsbasen opprettholdes på Espern, med tilknytning til spor på eksisterende fylling
• Stangevegen føres i bro over ny jernbane
• Forbindelse på tvers av stasjonen via gjennomgående kulvert under spor og tilkomst til
plattformer. Tilkomsten flomsikres for 200 års flom
• Åkersvikvegen reetableres som gjennomgående vei mellom Vangsvegen og Stangevegen,
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med flomsikring for 200 års flom
• Stasjonsområdet utformes som bystasjon i stasjonshåndboka 5
4F

• Det etableres gangatkomst fra Briskebyen til stasjonsområdet
• Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon og Koigen

Alternativ vest

Alternativ øst A

Alternativ øst C

VARIANTER:

VARIANTER:

VARIANTER:

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av
Enggata)
Kort lokk (til forlengelsen av Håkons gt og
med mulig bru i forlengelsen av
Vangsvegen)
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Flytte driftsbase

Fleksibel stasjonsløsning
Flytte driftsbase
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Stangevegen under jernbanen

Fleksibel stasjonsløsning
Flytte driftsbase
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Stangevegen under jernbanen

Tabell 1-1 Oversikt over utredningsalternativer og tilhørende varianter.

Tabellen over gir oversikt over alle utredningsalternativene og tilhørende varianter. Varianten
«byggbart lokk» berører ingen relevante problemstillinger og vil i stor grad ha lik virkning som
langt lokk, for ikke-prissatte fagtemaer og utredes ikke særskilt her.
Se også kapittel 5 i prosjektets planbeskrivelse for beskrivelse av alternativene og variantene
som utredes.

1.5

Metodikk og begreper

1.5.1

Metodevalg og grensesnitt

Innholdet i utredningen og krav til metode er definert i planprogrammet (fastsatt 27.02.2019). De
enkelte fagutredningene følger metoden gitt av Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser. Dette metodeverket er anerkjent og dekker de fem ikke-prissatte
fagtemaene. Samtidig definerer metoden et tydelig grensesnitt mellom de ulike fagfeltene, og på
denne måten unngås dobbelttelling. Metodikken er utviklet for samferdselsprosjekter som først og
fremst går utenom en kompakt bysituasjon, men egner seg også for utredning av byområder på
kommunedelplannivå. I tillegg er det for de ulike fagtemaene brukt supplerende verdikriterier i
den grad dette har vært formålstjenlig.
Landskapskonvensjonen gir overordnede føringer for utredning av ikke-prissatte fagtemaer og er
omtalt som følger i Håndbok V712: «Norge har ratifisert Den europeiske landskapskonvensjonen
(2004) og konvensjonen. Formålet med landskapskonvensjonen er å fremme vern av landskap
gjennom forvaltning og planlegging. Landskap blir i konvensjonen definert som «et område, slik
5 Bane NORs Håndbok for stasjoner, 11.11.2019: https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Handbok-for-stasjoner/
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folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet mellom naturlige
og/eller menneskelige faktorer».
Konvensjonen omfatter alle typer landskap, både natur og kultur. Landskap i konvensjonen
omfatter alle ikke-prissatte tema med unntak av naturressurser, og begrepet landskap er således
her et overordnet begrep.» (V712 2014, s.122)
Grensesnittet mellom fagtemaene kan forklares med følgende inndeling:
- Fagtema landskapsbilde representerer «det romlige og visuelle landskapet»
- Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv representerer «landskapet slik folk oppfatter og
bruker det»
- Fagtema naturmangfold representerer «det økologiske landskapet»
- Fagtema kulturarv representerer «det kulturhistoriske landskapet»
- Fagtema naturressurser representerer «produksjonslandskapet»
Denne rapporten samler de ulike fagvurderingene og gir en tverrfaglig sammenstilling av
konsekvensene for hvert alternativ. I tillegg vurderes definerte varianter. På dette grunnlaget
rangeres alternativene.
Anvendt revisjon av håndbok V712 konsekvensanalyser
Utredningene fra 2016 følger metoden slik den er definert i håndbok V712 konsekvensanalyser
fra 2014. I 2018 kom det imidlertid en ny revisjon av håndboka. For et mest mulig rasjonelt
arbeid, er 2014-versjonen lagt til grunn også for herværende utredninger med enkelte unntak:
Foruten bruk av begrepet «påvirkning» fremfor «omfang», er ny revisjon anvendt for å definere
fagtemaene «friluftsliv, by- og bygdeliv» (tidligere «nærmiljø og friluftsliv»). Disse forholdene er
presisert i de ulike fagkapitlene.

1.5.2

Trinnvis fremgangsmåte:

De ikke-prissatte fagtemaene vurderes i tre hovedtrinn:
• Verdi
Basert på tilgjengelig kunnskap defineres utredningsområdet og hvilke miljøer eller
delområder dette inneholder. Miljøene eller delområdene verdivurderes på en femdelt
skala fra liten til stor verdi.
• Påvirkning (tidligere omfang)
Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker de berørte delområdene. Omfanget skal
vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet).
• Konsekvens
Konsekvensen for delområdet fastslås ved å sammenstille resultatene av verdi- og
omfangsvurderingen.
Til slutt skal det redegjøres for den samlede konsekvensen av hvert alternativ, alternativene skal
rangeres, beslutningsrelevant usikkerhet skal kommenteres og eventuelle avbøtende tiltak skal
foreslås. Den følgende figuren angir de viktigste trinnene i metoden for de ikke-prissatte
konsekvensene:
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Figur 1-8 Figuren viser hovedtrinnene i vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene. Konsekvensen
fremkommer ved å sammenstille delområdets faglige verdi med tiltakets påvirkning av denne verdien.

1.5.3

Avbøtende tiltak

Alle fagutredere gir innspill til tiltaket i form av forslag til avbøtende tiltak. I hvert fagkapittel
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formuleres disse ut ifra det aktuelle fagtemaets kriterier. Dersom et avbøtende tiltak fører til
endring av konsekvensgrad er dette presisert. Avslutningsvis presenteres en tverrfaglig
sammenstilling av de avbøtende tiltakene. Her løftes tiltak eller endringer som er tverrfaglig gode
eller særlig effektive frem.
Implementering av avbøtende tiltak kan gjøre alternativene bedre. Implementeringen i prosjektet
kan gjøres som en del av anbefalingen eller i senere faser, og omfatter dermed også forslag til
tiltak eller endringer som kan finansieres og utføres av andre aktører enn Bane NOR.

1.5.4

Begreper i konsekvensutredningen

Alternativer: Planlagte traséer på strekningen gjennom Hamar kommune. Kortere strekninger er
felles for alternativene.
Varianter: Valgmulighet innenfor alternativer. Noen varianter er felles for alle alternativene, andre
er kun aktuelle for enten alternativ i øst eller vest.
Planområde: Det totale området (inkludert nødvendige areal knyttet til vegomlegging, deponier
og lignende) som er knyttet til tiltaket. Planområdet vil være felles for de ulike fagtema i
konsekvensutredningen.
Delområde: Et område med en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi. Hva som definerer et
delområde varierer mellom fagtemaene.
Influensområde: Det området som på en eller annen måte blir vesentlig påvirket av tiltaket.
Influensområdet kan være delområdene samlet sett, men også områder utenfor det samlede
arealer som delområdene danner. Influensområdet vil være ulikt for ulike fagtema i
konsekvensutredningen.

1.5.5

Usikkerhet

Usikkerhet knyttet til tiltaket
Usikkerheten i vurderingene er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået på de alternative
tiltakene som skal utredes. Jo mindre detaljert et tiltak er definert og jo mer komplekst det er,
dess større usikkerhet er knyttet til vurderingene av dette.
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget
Det kan være mangler i datakildegrunnlaget. Ikke alle områder er registrert eller er heldekkende
kartlagt. Et område kan være kartlagt, men dataene er ikke lagt inn i en database. Det vil kunne
variere hva og hvor mye som har blitt kartlagt. Det er også viktig å være klar over at data kan ha
blitt vurdert/vektet etter ulike type skalaer.
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Fagtema om handler landskapets romlige og visuelle egenskaper. Når landskapsbildet vurderes i
en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se og forstå et område på. Denne
betraktningsmåten tilhører en naturestetisk tradisjon innen landskapsarkitekturen, som kan
anvendes på alle typer omgivelser fra by til uberørt natur.

2.1.2

Utredningskrav fra planprogram

Følgende krav til utredning er hentet fra planprogrammet (Bane NOR februar 2019):
Konteksten der bystruktur møter Mjøsa/strandsonen skal særlig belyses. […]
Utredningsbehov
Tiltaket skal vurderes med hensyn på nær- og fjernvirkning, viktige landskapsformer og tilpasning
av tiltaket til landskapet. Det skal redegjøres for visuelle synsfelt og siktlinjer, sammenhenger
samt virkninger på landskapsbildet som helhet og i forhold til spesielle bygningsmiljøer,
grøntområder eller andre områder med en bestemt karakter og verdi.
Utredningen skal i særlig grad avklare virkningene av tiltaket for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bylandskapet langs tiltaket i strandsonen i Hamar, og i overgangen mellom byen og
omlandet (bl.a. møtet med byen fra innfartsvegene).
Utforming av strandsonen, strandlinjens tilknytning til kvartalsstrukturen i Hamar sentrum
og overgangen mellom byen og omlandet.
Byform og bystruktur, herunder bystrukturene fra 1848 (kvadraturen) og 1924 (Sverre
Pedersens byplan).
Eksisterende byrom som blir berørt av tiltaket, herav visuelle forbindelser mellom viktige
målpunkt i området.
Landemerker og bygninger med spesiell verdi
Nye eller forbedrede byrom (avbøtende tiltak)
Høyder og barriereeffekter for omkringliggende bylandskap og byområder (visuelle
forhold)
Visuelle synsfelt og siktlinjer mellom bebyggelse/bysentrum og Mjøsa/Åkersvika.
Sammenhengen mellom landformer og bebyggelsesstruktur
Konsekvensene av jernbanen (både stasjon, spor og annen infrastruktur) for kobling det
mellom ulike deler av byen, mellom byen og Mjøsa, og mellom byen og andre
landskapsområder utenfor byen. Estetiske forhold (herunder fjernvirkning og siktlinjer)
skal vurderes.

Kunnskapsgrunnlag
Det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag, blant annet Fagrapport Landskapsbilde
og Fagrapport Byutvikling og knutepunkt.
Metode
Håndbok V712 Konsekvensanalyser og Miljødirektoratets og Riksantikvarens veileder «Metode
for landskapsanalyse i kommuneplan» benyttes til vurderingene.
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Virkningene illustreres og dokumenteres med synlighetskart og siktanalyser. Det skal legges vekt
på å vise tiltakets visuelle virkning fra øyehøyde. Bruk av digital og fysisk 3D-modell eller andre
visuelle virkemidler vil også vurderes.

2.1.3

Definisjon av utredningsområde og influensområde

I henhold til håndbok V712 betegner delområder «mindre og enhetlige områder innenfor
planområdet/influensområdet». For fagtema landskapsbilde utgjør planområdet utgangspunktet
for definisjon av de kartfestede delområdene. Delområdene defineres som visuelt og funksjonelt
enhetlige områder, men har i visse tilfeller en teoretisk avgrensning av hensyn til størrelsen.
Delområdene utgjør til sammen avgrensningen av utredningsområde for fagtema landskapsbilde.
Tiltaket vil ha virkning utenfor planområdet, og dette kalles influensområde. For fagtema
landskapsbildet vil det meste av influensområdet ligge innenfor delområdene, og dermed være
en del av utredningsområder. Enkelte områder vil være visuelt berørte, men ha stor avstand til
tiltaket og ligger utenfor utredningsområdet, vurderes også. Men disse områdene kartfestes ikke.
Eksempler på dette kan være deler av Ridabu og Mjøsa utenfor de definerte delområdene,
hvorfra tiltaket vil være synlig.

2.1.4

Kunnskapsgrunnlag

Kilde

Relevans

Befaring på stedet 15.5.2015, 10.12.2015; 14.1.2016 og 8.5.2019.

Utredningsområdet
betraktes og vurderes
direkte og umiddelbart.

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.
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NIBIO:

Markslagsgrenser

https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache

indikerer landskapsrom
og ulike visuelle uttrykk.
Alder på skog indikerer
natur- eller
kulturpåvirkning.

Miljødirektoratet: https://kart.naturbase.no/

Formelle vernevedtak
som er begrunnet med
landskapsverdier
indikerer at samfunnet
har funnet området
betydningsfullt.

Riksantikvaren:

Landskapsbaserte

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden

kulturverdier.

Riksantikvaren: NB! - registeret

Registrering av nasjonale
kulturhistoriske bymiljøer
der også
landskapsbaserte
kulturmiljøer ett av
verdikriteriene.

Fylkesmannen i Hedmark (1994): Verdifulle kulturlandskap i Hedmark

Nasjonal registrering av
verdifulle kulturlandskap
med vekt på synlighet av
kontinuitet av
driftsformer, byggeskikk,
bosetningsmønster.

Hamar kommune - KP 2011 Grønnstruktur

Temanotat utarbeidet
som en del av
kommuneplanarbeidet.

Hamar kommune (1995): Overordna landskapsanalyse for Hamar kommune

Landskapsanalyse
utarbeidet som en del av
kommuneplanarbeidet.

Hamar kommune (2011): Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Kommunal registrering,

Byens kulturlandskap.

vurdering og formalisert
verdsettelse av
kulturmiljøer.
Landskapsverdier er
blant kriteriene.

Hamar bylivs- og byudviklingsanalyse. Analuse af fremtidig jernbane & station.

Siktvurderinger for

Gehl Architects (mars 2016)

Hamar sentrum.
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Byhistorie og bystruktur.

Helga Stave Tvinnereim: Sverre Pedersen - Pioner i norsk byplanlegging. Oslo:
Kolofon, 2015.
IC SHB Verdi- og sårbarhetsanalyse ICP-56-A-26201 (2015): Rambøll Sweco

Foreliggende

10.07.2015.

verdivurdering.

Fagrapport Landskapsbilde (mai 2016)

Konsekvensvurdering av
tiltak fra 2016.

Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger (september 2019)

Steds- og
byromsanalayse.

Vurderingen av fagtema landskapsbilde baserer seg på et kunnskapsgrunnlag med ulikt opphav
og form. Siden landskap er et begrep med ulik betydning og anvendelse, er det viktig å avklare
premissene for tidligere vurderinger når resultatene fra dem brukes videre i nye utredninger.
Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap 1991-1994, som ligger til grunn for kategorien
helhetlige kulturlandskap i Naturbase, vektlegger for eksempel kontinuitet av driftsformer,
byggeskikk og bosetningsmønster. Kriteriene sammenfaller med varigheten av landskapsbildet.

2.1.5

Usikkerhet

Usikkerhet i utredning av landskapsbilde kan knyttes til både kunnskapsgrunnlag og
vurderingene av materialet som legges til grunn. Det er alltid en viss mulighet for at databasene
det vises til i tabellen over ikke er oppdatert eller angir informasjonen upresist. Dette forholdet
anses ikke som en viktig kilde til usikkerhet, da denne typen informasjon underbygger eller
bekrefter observasjoner som er gjort på befaring.
Denne faglige utredningen av landskapsbilde vektlegger å være tydelig på kriteriene som legges
til grunn for vurderingene. På denne måten kan argumentasjonen knyttes til definerte kriterier
fremfor løsrevede, normative begrunnelser (som for eksempel «god» eller «dårlig» uten videre
forklaring). Usikkerheten knyttet til hva som vurderes og vektlegges reduseres på denne måten.

2.2

Fagtemaets verdigrunnlag

Landskapsarkitekturfaget har over lang tid utarbeidet metoder og referansearbeider der områder
vurderes estetisk og visuelt som landskap. Landskapsbildet vurderes innenfor denne
teoritradisjonen. Vurderingen baseres på prinsippene det er redegjort for i Statens Vegvesens
håndbok V712, ikke-prissatte konsekvenser med støtte i begreper anvendt i Riksantikvarens og
direktoratet for naturforvaltnings «Metode for landskapsanalyse i kommuneplan» (2011).
Landskapsbildet dannes gjennom en umiddelbar iakttagelse av forskjellige naturfenomener som
for eksempel vann, vegetasjon eller terreng. Det kan også dannes ved en indirekte iakttagelse
der naturfenomener synliggjøres av hvordan mennesket har tatt naturen i bruk eller hvordan den
eksplisitt er verdsatt for eksempel gjennom vern.
Med utgangspunkt i håndboken angis karaktertrekkene landform, kretsløp og praksis som
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kriterier for vurdering av landskapsbildets verdi. Karaktertrekkene er analytiske størrelser som
gjør det mulig å identifisere, beskrive og tildele landskapsbildet verdi på en konsekvent og allment
tilgjengelig måte. Begrepene er registreringskriterier som brukes til å kategorisere særtrekk ved
det visuelle og romlige landskapet (landskapskarakteren).
Karaktertrekkenes lesbarhet styrer landskapets verdi. Lesbarheten anslås ut ifra kriteriene
kontinuitet, konsentrasjon og kontrast. Verdien bestemmes av karaktertrekkenes lesbarhet og
bidrag til forståelse av naturhelteten. Karaktertrekk som enten samlet eller hver for seg danner et
iøynefallende landskapsbilde, gir delområdet stor verdi. På tilsvarende måte vektlegges også
samfunnsreguleringer og kulturelle verdivalg som bidrar til å opprettholde landskapsbildets
lesbarhet.
Analysen redegjøres i hovedsak for tekstlig. For delområder som har et sammensatt og
innholdsrikt landskapsbilde, benyttes enkle kartskisser for å forklare registreringskriterier. Verdiog registreringskategoriene suppleres også med kompatible og relevante begreper fra
Riksantikvarens og Direktoratet for naturforvaltnings veileder.
I veilederen heter det at «romlig analyse knytter seg til de egenskaper ved landskapets fysiske
struktur som man orienterer seg etter og opplever i forskjellige sammenhenger. De estetiske
sidene ved analysen peker hen på at oppfattelsen av landskapet er knyttet til mer enn de visuelle
egenskapene. Vi sanser med hele kroppen i det landskapet vi omsluttes og er en del av.»
(RA/DN 2011) Når landskapsbildet analyseres, er det det «romlig-estetiske» forhold som
vurderes, med hovedvekt på visuelle forhold. Utredning av landskapsbilde omfatter ikke
enkeltpersoners landskapsopplevelse, men landskapskarakteren slik den etableres på bakgrunn
av de angitte kriteriene. Landskapsbildet utledes ikke av den visuelle fremtoningen i
enkeltpunkter, men vurderes på grunnlag av et samlet synsinntrykk som omfatter romlige forløp
så vel som karaktertrekkenes helhet og sammenhenger.
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Hvordan karaktertrekk og lesbarhet analyseres er nærmere angitt i forklaring nedenfor.
Faguttrykk og begreper fra RA/DNs veileder vist for hvert kriterium.

Karaktertrekk (registreringskriterier)
Landform

Registreringskriteriet angir hvordan for eksempel terreng og vannflater
kan iakttas som et direkte uttrykk for naturgrunnlaget eller slik det er
bearbeidet av menneskelig virksomhet i et område. De visuelle
kvalitetene som avtegner seg i landformen utledes av hvordan
høydedrag, dalganger, søkk, vannspeil og andre relieffdannende
elementer henger sammen og preger landskapsbildet.
Eksempler på aktuelle spørsmål:
Hvordan er terrengformen og romdannelsene i området? Hvilke retninger
preger terrenget og øvrige elementer? Hvilken skala preger området?

Vann og vassdrag; skala; visuell avgrensning; romdannelser;
orienteringspunkter.
Kretsløp

Registreringskriteriet angir hvordan for eksempel vann, vannveier og
vegetasjon billedlig formidler de sykliske naturprosessene i området.
Eksempler på aktuelle spørsmål:
Hvordan fremstår elver og vann i området? I hvilken grad inngår
vegetasjonselementer i en helhet? På hvilke måter kommer årstidsvariasjoner
til syne?

Vann og vassdrag; naturlig, kulturbetinget og menneskeskapt
vegetasjonsdekke; kompleksitet, sammenheng; vær; årstidsvekslinger;
andre sanseinntrykk.
Praksis

Registreringskriteriet angir hvordan et område er tolket eller disponert
av menneskelig virksomhet, slik praksisen kommer til uttrykk både
materielt gjennom tradisjonelle handlingsmønstre og i lover,
plandokumenter og retningslinjer.

Eksempler på aktuelle spørsmål:
Hvordan forholder bebyggelsesstrukturer seg til naturgrunnlaget? Er området
tillagt formell verdi? Er landformen framhevet ved bebyggelse eller annen
opparbeidelse?
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Vann og vassdrag (regulering); bebygd areal; vernet areal; mønstre,
struktur; kompleksitet, sammenheng; orienteringspunkter.
Tabell 2-1 Tabellen beskriver ulike karaktertrekk og angir begreper som forklarer disse angitt i Riksantikvaren og
Direktoratet for naturforvaltnings veileder (2011).

Lesbarhet (verdikriterier)
Kontinuitet

Verdikriteriet gjør seg gjeldende når kretsløpet gjentar seg naturlig eller
regelmessig, når landformen er holdt upåvirket av eller videreført i
menneskelig virksomhet, eller når de visuelle kvalitetene er verdsatt
gjennom formell bevaring.
Eksempler på aktuelle spørsmål:
I hvilken grad er den opprinnelige landformen intakt? På hvilken måte er
landformen endret? I hvilken grad er sammenhenger og helhet videreført og
synliggjort?

Mangfold og variasjon; helhet og sammenheng; tiltak og hevd.

Konsentrasjon

Verdikriteriet gjør seg gjeldende når områdets døgn- eller
årstidsvekslinger preger bildet, når ulike landformer eksponeres og
sammenstilles i vidstrakte synsfelt, når kupert terreng bidrar til at landet
avdekkes og tildekkes, eller når overgangen mellom de ulike
karaktertypene fremstår klar og distinkt.
Eksempler på aktuelle spørsmål:
I hvilken grad kommer naturens variasjoner til syne? I hvilken grad fremstår
særegne landskapselementer tydelige?

Mangfold og variasjon; inntrykksstyrke og utsagnskraft.

Kontrast

Verdikriteriet gjør seg gjeldende når bestemte aspekter ved kretsløpet
virker bestemmende for landskapsbildet og når landformen antar et
tydelig særpreg. Kriteriet virker også inn når mennesket har nyttiggjort
seg landet på en særegen måte, eller når de visuelle kvalitetene er
iscenesatt og fremstilt.
Eksempler på aktuelle spørsmål:
I hvilken grad vises tydelige brudd eller kontraster i bebyggelsesstrukturer,
terreng, eller vegetasjonsselementer? Hvilken visuell virkning oppstår i møte

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte konsekvenser

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

28 av 326
ICD-05-A-20044
05A
09.12.2019

mellom bebygde arealer, naturområder eller kultiverte områder? Hvordan
endres den visuelle virkningen av kupert terreng i møtet med en flate?

Mangfold og variasjon; brudd.
Tabell 2-2 Tabellen beskriver ulike verdikriterier og angir begreper som forklarer disse angitt i Riksantikvaren og
Direktoratet for naturforvaltnings veileder (2011).

2.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

Figur 2-1 Oversiktsbilde over analyseområdet.( Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)

Den nye InterCity-traseen er planlagt gjennom et område med ulike landskapskvaliteter som
spiller ulike roller i forståelsen av Hamar som landskap. Nærheten til Mjøsa og variasjoner over
forbindelsen mellom land og vann preger landskapsbildet i store deler av området.
Børstad og Åkersvika er områder som har sterke landskapelige kvaliteter som henholdsvis
kulturlandskap og naturlandskap med dokumentert nasjonal verdi. Begge områdene har viktige
visuelle kvaliteter isolert sett, samtidig som de skaper en grønn og blå innramming av den
bebygde delen av Hamar. Hamars landskapelige særpreg knyttes til byens beliggenhet og fysiske
tilknytning til Mjøsa. Kvartalsstrukturen er også registrert i Riksantikvarens NB-register.
Børstad er et bynært kulturlandskap av nasjonal verdi, hvor gårdsveier, tun, steingarder og alléer
er viktige landskapselementer som skaper variasjon. Den romlige sammenhengen mellom
Åkersvikas horisontale flate og kulturlandskapet på Børstads bølgende landoverflate forsterker
synligheten og den visuelle virkningen av landformene. Der den horisontale vannflaten møter
terreng blir landformen tilsvarende tydelig, som ved overgangen mellom byen og Mjøsa langs den
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kontinuerlige strandlinjen mellom Furuberget og Hamarbukta. Åkersvikas store, åpne
landskapsrom fremstår spesielt tydelig i kontrast til tilgrensende by- og landområder. Både langs
Mjøsstranda, på Børstad og ved Åkersvika blir landskapsbildet fremtredende gjennom kontrast
mellom natur- og kulturlandskap og byens bygningsmasse.
Hamars beliggenhet langs Mjøsa særpreger byen og danner utgangspunktet for byens fysiske
form. Mjøsstranda er et viktig grøntbelte i Hamar, der Domkirkeodden utgjør et visuelt
høydepunkt. Vannstanden endres gjennom året ved målrettede reguleringer. Naturens kretsløp
blir synlig gjennom visuelle endringer i vannflaten ved skiftende lys- og værforhold gjennom
døgnet og året. Dette forholdet gjør seg gjeldende i indre og ytre deler av Åkersvika, så vel som
der by- park- og naturområder møter Mjøsa. Vegetasjonens årstidsvariasjoner er et viktig bidrag
til at naturens skifter og kretsløp kommer til syne.
Bebyggelses- og grøntstrukturen har et avklart forhold til vannflaten og landskapsrommet i form
av et gjennomgående, grønt belte eller bystruktur som er orientert og tilpasset landformen og
møtet med vannet. Hamarbukta er stedet der alle disse forholdene møtes og er derfor et særlig
viktig landskapselement i Hamar by.
Gatestrukturen som er henvendt mot vannet knytter Hamarbukta og Mjøsas landskapsrom visuelt
til byen. Kvartalsstrukturen og en gjennomgående avslutning av bebyggelsen mot Strandgata,
rammer inn og forsterker Strandgateparken og Hamarbuktas landskapsrom. Høyensalodden og
Tjuvholmen er landformer som forsterker den romlige virkningen ytterligere, samtidig som de
underbygger Hamarbuktas betydningsfulle posisjon i landskapet og vannflaten i Hamarbukta som
gulvet i bylandskapets viktigste rom.
Hamarbukta og den skålformede topografien danner grunnlaget for sentrums
bebyggelsesstruktur i moderat skala. Dette forholdet er omtalt i byplanen til Løytnant Røyem fra
1848 og Sverre Pedersens «Sommerfuglplan» fra 1922, hvor sistnevnte bygger videre på
Røyems plan. Det er ikke byplanene som historiske dokumenter som vurderes eller tillegges
verdi for landskapsbildet, men byplangrepene og håndteringen av landskapet som planene
representerer. Byplanene har lagt til rette for bebyggelsesstrukturer som er tilpasset og forsterker
synligheten av topografien. Kontinuiteten i oppfølgingen av byplanenes intensjoner fører til at de
historiske byplanene uttrykker og formidler fysiske og gjeldende kvaliteter som danner markante
karaktertrekk i dagens Hamar.
Dagens situasjon i og omkring Hamarbukta har også elementer og strukturer som ikke
underbygger sammenhengen mellom bylandskapet og Mjøsa. Monotone utfyllinger i bukta som
bryter med den naturgitte landformen, og den eksisterende jernbanelinja på fylling som er lagt i
den tidligere strandsonen, er eksempler på dette. Jernbanelinja gir en betydelig barrierevirkning.
Samtidig viser linjeføringen buktas form og anleggets dimensjoner er underordnet landskapet det
går gjennom. Hamarbukta har vært gjenstand for ulike endringer opp gjennom historien, som ikke
alle underbygger den opprinnelige tilstanden. Landskapskarakter er sterk og likevel fremtredende
til tross for endringer. Hamarbukta og Mjøsa med omland i samspill med bystrukturen preger
landskapsbildet i sentrum ved at disse visuelle og romlige kvalitetene er nærværende.
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Figur 2-2 Distriktsplan for Hamar, Vang, Furnes 1922 av Sverre Pedersen, kalt Sommerfuglplanen. Planen
bygger videre på Røyems byplan med kvartalsstruktur fra 1848. Byplanen legger til rette for
bebyggelsesstrukturer som tilpasses og står i sammenheng med topografi og landform, strandlinjen og
landskapsrommene Hamarbukta og Mjøsa. Disse strukturene er fysiske og aktuelle og danner en markante
karaktertrekk i Hamar. Kontinuiteten og oppfølgingen av intensjonen bak byplanen fører til at Pedersens plan
formidler viktige forhold ved Hamars landskapskarakter. Fra Pedersens arkiv, gjengitt i Tvinnereim 2015: 182.
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Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder

Figur 2-3 Verdikart fagtema landskapsbilde. (Se også vedlegg for større kart bak i rapporten.)

Endringer av vurderinger fra konsekvensutredningen fra 2016
Verdivurderingen fra tidligere konsekvensutredning er i stor grad videreført, med to unntak:
Delområdet LB 1 Åkersvika er utvidet og omfatter nå også Ramsar-området på nordsiden av
Midtstranda. Delområdet LB 3 Børstad har fått økt verdi fra stort–middels til stor. Dette skyldes en
kalibrering av verdiene i forrige runde, som ga delområdet Stange vestbygd en høyere verdi enn
Børstad. I tillegg er enkelte navn endret for en mer presis betegnelse.
Tiltaket er endret siden planforslaget fra 2016. Av alternativene som den gang ble utredet
gjennom Hamar kommune, er det K1 vest 3b og K3 øst-3 fylling vest som i størst grad kan
sammenliknes med henholdsvis vest og øst A, som i tillegg til øst C, er aktuelle for utredning her.
Alternativene er imidlertid videreutviklet siden 2016, og vurderinger av påvirkning og konsekvens
er oppdatert og bearbeidet, og delvis vurdert på nytt, slik at de er gjeldende for de nye
utredningsalternativene, samt en endret referansesituasjon.
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LB 1 Åkersvika

Figur 2-4 Åkersvika sett fra sør, den horisontale vannflaten definerer det vidstrakte åpne
landskapsrommet i kontrast til landområdene omkring. (Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR)

Delområdets verdi
Delområdet omfatter Åkersvikas våtmark og vannspeil som karaktersterkt landskapselement
avgrenset av E6 i øst og av landområdene i nord og sør, og av overgangen ut mot Mjøsas store
landskapsrom i vest. Midtstranda splitter delområdet i to, slik at delen nord for Vangsvegen og øst
for Børstad ligger adskilt fra delområdet for øvrig. Nord i delområdet har Flagstadelva sitt utløp.
Sammen med vegetasjonens årstidsvariasjoner, synliggjør nivåvariasjonene til den store
vannflaten naturens kretsløp. Den horisontale flaten definerer det vidstrakte, åpne
landskapsrommet i kontrast til landområdene omkring. Kontrasten til de omkringliggende
områdene, som er mer preget av menneskelig aktivitet, bidrar til å tydeliggjøre delområdets
karaktertrekk og fremheve landskapsbildet. Vannflaten brytes av jernbanelinjen og Stangevegen,
som begge krysser Åkersvika på fylling. Fyllingene utgjør visuelle barrierer i området, men på
grunn av delområdets utstrekning og skala påvirkes karakteren i liten grad av disse elementene.
Dessuten gjenspeiler både den nasjonale og internasjonale vernestatusen, samt bruken av
skjøtselstiltak for å opprettholde en bestemt naturtilstand, en høy kulturell verdsettelse av
området.
Delområdet tildeles på dette grunnlaget stor verdi.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet omfatter etablering av nytt dobbeltspor over Åkersvika på fylling omkring 1,7 meter
over dagens spornivå på sørsiden av eksisterende fylling, i kombinasjon med kort bro. I tillegg
legges en sportilsving til Rørosbanen på fylling innerst i kilen mellom jernbanesporet og
Stangevegen. Oppgradering av jernbanestandarden innebærer at bruddet i den horisontale
vannflaten, som jernbaneanlegget på fylling gjennom Åkersvika utgjør i referansealternativet,
forsterkes noe. Tiltaket vil imidlertid ikke svekke de overordnede karaktertrekkene i området.
Påvirkning vurderes til ingen – liten negativ.
Konsekvens: Liten negativ – ubetydelig

Alternativ øst A
Alternativ øst A omfatter etablering av spor på fylling omkring 1,7 meter over dagens spornivå på
sørsiden av eksisterende fylling over Åkersvika. Sporet legges videre på bro over kilen mellom
jernbanesporet og Stangevegen. Denne krysningen skiller pollen visuelt fra Åkersvikas store
landskapsrom. Tiltaket på flaten ved Vikingskipet er visuelt skjermet med kraftig kantvegetasjon i
overgangen mot Åkersvika i øst og vil prege landskapsbilde i svært begrenset grad sett fra ytre
del av Åkersvika.
Deler av tiltaket i den søndre delen av Børstad, og særlig kontaktledningsmastene og strekkene
på fylling, vil derimot være synlig fra den indre delen av Åkersvika nord for Midtstranda og videre
mot Ridabu. På grunn av at sporet stedvis dekkes av terrengformer og markante
vegetasjonselementer, samt en viss avstand, preger tiltaket synsbildet i denne delen av området i
øst i begrenset grad.
Påvirkning vurderes til ingen – liten negativ.
Konsekvens: Liten negativ.

Alternativ øst C
Alternativet preger delområdet tilsvarende som for alternativ øst A, med unntak av den indre
delen av Åkersvika nord for Midtstranda. Fordi tiltaket har kortere dagstrekning og ellers ligger
lavere i terrenget, i hovedsak i skjæring, vil kontaktledningsmastene være noe mindre visuelt
fremtredende enn tiltaket i alternativ øst A. Tunnelportalen ligger også lavt og vil prege synsbildet
i begrenset grad.
Påvirkning vurderes til ingen – liten negativ.
Konsekvens: Liten negativ – ubetydelig
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LB 2 Vikingskipet

Figur 2-5 Delområdet ligger på utfylte arealer mellom Rørosbanen og Åkersvika. Lager- og
næringsarealene i den utfylte delen av Åkersvika mellom Espern og Vikingskipet. Det utfylte arealet
mangler en tydelig forankring i det opprinnelige området. (Illustrasjon over: Rambøll-Sweco/Bane
NOR. Foto under: Marius Fiskevold).
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Delområdets verdi
Delområdet omfatter de utfylte arealene omkring Vikingskipet og Midtstranda, avgrenset av
Stangevegen i sørvest, Rørosbanen i nordvest, Vangsvegen i nord og Åkersvika i sør og sørøst.
Vikingskipet er et arkitektonisk landemerke, men arealbruken omkring er for en stor del disponert
til infrastrukturanlegg og oppstillingsområder for biler og busser, lagerbygg og enkelte næringsog forretningsbygg. De visuelle forbindelsene mot Vikingskipet gjør seg derfor gjeldene gjennom
bygningens synlighet som landemerke, ikke i form av synlige ferdselsårer på landoverflaten.
Den opprinnelige landformen antydes gjennom Rørosbanens trasé som ble anlagt i strandlinjen,
men er nå erstattet av et fyllingsareal uten en tydelig forankring til det naturgitte området. Med
unntak av den aller ytterste vegetasjonsbremmen i øst, som skjermer for innsyn fra Åkersvika og
gir en god visuell forbindelse mellom delområdet og omland, inneholder området ingen referanser
til naturgrunnlaget på stedet. Begrensede grøntforbindelser bidrar til at delområdets stedlige
forankring er svak.
Området separeres fra omgivelsene med Rørosbanen og Stangevegen. I tillegg gir områdets
storskala bebyggelsesstruktur en annen karakter som synliggjør skillet fra de tilgrensende
områdene på Briskebyen og Disen. På grunn av delområdets store skala, men svake
karaktertrekk og mangel på omsorg i utforming av omgivelsene, er potensialet stort for en
tilpasning av elementer med betydelige dimensjoner.
Delområdet gis på dette grunnlaget liten verdi.

Alternativ vest
Alternativet innebærer tilsving til Rørosbanen som krysser delområdet i vest og hevet Stangebru i
noe endret trasé som følge av tilsvingen. Broa blir omkring 270 meter lang og vil få et toppunkt
som vil bli liggende omkring 7,5 meter over sporene. Stangevegen vil derfor fragmentere
delområdet og skape større visuelle barrierer enn situasjonen i dag. Tiltaket vil likevel ikke endre
delområdets karakter i betydelig grad.
Påvirkning vurderes til ingen til liten negativ.
Konsekvens: Ubetydelig til liten negativ
Figur 2-6 Trase og veganlegg ved Espern for alternativ vest. Bebyggelse i referansealternativet i
forgrunn. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR).
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Alternativ øst A og C

Figur 2-7 Ny stasjon ved Vikingskipet, reisetorg og nye veier tilfører struktur og opprydning som kan knytte
delområdet bedre til byen. (Illustrasjon Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Alternativet omfatter ny stasjon med sporområde beliggende omkring 3-3,5 meter høyere enn
dagens terreng like vest for Vikingskipet. I tillegg etableres kontaktledningsmaster, støyskjerming
og nye veier til og forbi stasjonsområdet. Rørosbanen gjennom delområdet fjernes.
Flere bygninger rives til fordel for ny stasjon med tilhørende reisetorg og infrastruktur. Fordi
bygningsstrukturen i området ikke betraktes som verdifull for landskapsbildet, vurderes ikke
saneringen negativt. Tiltaket med reisetorg og nye veier tilfører snarere en struktur og opprydning
som knytter delområdet til byområdene i nord på en tydeligere måte enn hva som er gjeldende for
referansealternativet. Rørosbanens anlegg fjernes, men traséen videreføres som enkelt
opparbeidet ferdselslinje. På den måten tas en fysisk og visuell barriere bort, og en
ferdselsmulighet i tidligere hovedform (strandlinje) kan skapes. Med dette forsterkes
sammenhengen mellom delområdet og Briskebyen, samtidig som sporene etter den opprinnelige
strandlinja, der jernbanen lå, opprettholdes. Både traseen i den gamle strandlinja og den nye
traséen hevet opp i forhold til dagens terreng, forholder seg til landskapets overordnede
retninger. Dette danner en god ramme for videre utvikling av området.
Atkomsten for bil fra sørøst vil fremdeles gå på Stangebroa. Men for å forsere nytt dobbeltspor,
som vil bli liggende omkring 1,7 meter over dagens spornivå ved Åkersvika, forlenges broa til
omkring 400 meter og får et toppunkt omkring 11 meter over dagens vei. Stangevegen vil derfor
skape større overordnet visuell barriere sør i delområdet enn situasjonen i dag. Nærvirkningen av
brua, sett fra det nye byrommet på sporområdets nordside, innebærer ikke en barriere, men en
sterkere tilknytning til Åkersvika i vest under brua som tilfører positive visuelle kvaliteter til
området.
Forbindelsene som etableres på tvers av den nye banen er først og fremst funksjonelle, i den
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forstand at den gjennomgående sikten i krysningspunktene under banen gir en nærvirkning og
den visuelle sammenhengen sett fra øyehøyde på tvers av sporområdet er generelt begrenset.
På samme tid er den overordnede visuelle barrierevirkningen av tiltaket begrenset fordi
stasjonsområdet ligger langs med Vikingskipet og vegetasjonsranden mot Åkersvika. Disse
elementene danner et volum som skiller Åkersvika i øst fra områdene ved Vikingskipet og
Briskebyen i vest også i dag. Den samme vegetasjonsranden begrenser fjernvirkning av tiltaket
mot øst, og tiltaket vil ha begrenset synlighet fra Stangevegen som er en viktig innfartsåre.
Skjermingseffekten reduseres noe i vinterhalvåret når trær og busker har bar kvist, men den tette
krattvegetasjonen virker skjermende hele året. Vikingskipet har store dimensjoner og vil
opprettholdes som arkitektonisk landemerke. Omgivelsene omkring Vikingskipet være mindre
åpne, men de overordnede visuelle forbindelsene som leder mot Vikingskipet som landemerke vil
verken forsterkes eller svekkes.
Rørosbanen og tilsvingen krysser vannflaten mellom Disen og Midtstranda. De nye
jernbanesporene danner en kompleks situasjon. som reduserer allerede lave visuelle kvaliteter
på Midstranda.
Tiltaket har betydelige dimensjoner og innebærer flere momenter som gir negativ visuell virkning.
På grunn av delområdets forfatning, store skala, generelle lave verdi, vil ikke nytt stasjonsområde
forringe landskapelige karaktertrekk. Samtidig innebærer fjerningen av dagens Rørosbane at
delområdet settes i en sterkere strukturell og landskapelig sammenheng med øvrige byområder.
Påvirkning vurderes til liten positiv til ubetydelig.

Konsekvens: Liten positiv til ubetydelig.

Figur 2-8 Fylling og KL relatert til Vikingskipet, sett fra boligområde i nærheten. Illustrasjon fra prosjektets 3D
modell (Rambøll-Sweco/Bane NOR).
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Figur 2-9 Trianglet med spor danner en kompleks situasjon ved Midtstranda sett mot Disen og Børstad.
(Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)
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LB 3 Børstad

Figur 2-10 Dyrket mark oppdelt av alléer, gårdstun og steingjerder ved Kluke i retning Børstad. (Foto: Marius
Fiskevold)

Delområdets verdi
Delområdet omfatter jordbruksområdet rundt gårdene Tommelstad, Kluke og Børstad, avgrenset
av Åkersvika i sør, E6 i øst, Furnesvegen i nord og Hamar tettsted i vest.
Området er tillagt stor kulturell verdi som nasjonalt verdsatt kulturlandskap. Landskapsbildet
gjentar seg regelmessig og vedvarer dermed gjennom store deler av området. Forløpet langs
gårdsveier og far gjennom den varierte, bølgende og åpne landoverflaten danner også klare
kontraster mellom åpent rom, alléer og gårdstun. Delområdets bølgende og åpne landform
tydeliggjøres av nærheten og kontrasten til bebyggelsen som omkranser området. Gårdsveier,
tun, steingarder og alléer viktige landskapselementer i delområdet som skaper variasjon. Ved at
terrenget møter Åkersvikas utstrakte flate, blir synligheten av landformen som karaktertrekk
forsterket. Med de store jordbruksflatene og de mange landskapselementene, rommer
delområdet både stor og liten skala. De dyrkede arealene er i noe grad robuste for inngrep, men
de øvrige småskalastrukturene i området er svært sårbare for inngrep.
Delområdet gis på dette grunnlaget stor verdi.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet berører ikke delområdet.
Påvirkning vurderes til ingen.
Konsekvens: Ubetydelig.

Alternativ øst A
Traseen går i randsonen til Åkersvika før den svinger slakt inn over jordbruksområdet mellom
gårdene Børstad og Tommelstad. Før linja passerer Børstad gård ligger sporene høyt på fylling.
Fra Børstad gård og frem til tunnelpåhugget ved fv. 222 ligger linja dypere i terrenget og med
skjæring før den går i tunnel under boligområdene på Smeby.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte konsekvenser

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

41 av 326
ICD-05-A-20044
05A
09.12.2019

Figur 2-11 Øst A deler landoverflaten i to og bryter verdifulle visuelle strukturer, synsvinkel fra Børstad og
nordover. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Nærheten til bebyggelse avgrenser og begrenser skalaen i landskapsrommet slik at tiltakets
visuelle omfang fremstår som stort. De tre sporene som går vekselsvis på fylling og i skjæring vil
dermed fremstå som særlig betydelig betraktet mot småskalabebyggelsen på Disen.
Den nye traséen fragmenterer det avgrensede rommet ved å dele landoverflaten inn i to mindre
områder. Den nye linja vil i tillegg bryte med verdifulle visuelle strukturer i området, som
gårdsveier, åkerholmer og alléer. Delområdets karaktertrekk svekkes ved oppdelingen av rommet
som den nye traséen innebærer.
Den søndre sekvensen i delområdet, som ligger på fylling frem til Børstad gård, vil i tillegg være
mulig å se fra E6, Ridabu og Vangsvegen som er en viktig innfartsåre fra øst. Fyllinger og
jordskjæringer vil i stor grad integreres i omkringliggende landoverflaten, og fjernvirkningen er
derfor begrenset fra disse innfartsårene.
Påvirkning vurderes til stor – middels negativ.
Konsekvens: Stor negativ.
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Alternativ øst C
Traseen går i randsonen til Åkersvika før den svinger inn over jordbruksområdet og i tunnel
sørvest for Børstad gård. Utover jernbanelinjens dagsone holdes landoverflaten intakt eller
istandsettes etter etablering av løsmassekulvert. Fragmenteringen av landskapsrommet er derfor
begrenset til søndre del av delområdet. Dermed vil verdifulle visuelle strukturer i området, som
gårdsveier, åkerholmer og alléer, opprettholdes eller reetableres.

Figur 2-12 Traseen går ned i tunell sørvest for Børstad gård , nederst tunnelåpning sørvest for Børstad .
(Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Sekvensen som går i dagen skaper samtidig et betydelig brudd i landoverflaten, som vil fremstå
som stort betraktet mot småskalabebyggelsen på Disen. Delområdets karaktertrekk svekkes noe
ved oppdelingen av den søndre delen av rommet som den nye traséen innebærer.
Der den nye traséen med tre spor går i dagen, som i hovedsak ligger i skjæring frem til
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tunnelpåhugget ved Børstad gård, vil i være noe synlig fra E6, Ridabu og Vangsvegen som er en
viktig innfartsåre fra øst. Fordi linja ligger lavt i terrenget er det først og fremst
kontaktledningsmastene som vil være synlig på avstand og fjernvirkningen er svært begrenset.
Påvirkning vurderes til middels negativ.
Konsekvens: Middels – stor negativ.

Figur 2-13 Det er i hovedsak KL-master som er synlige sett fra øst (Flagstadelva) i alternativ øst C. (Illustrasjon:
Rambøll-Sweco/Bane NOR).
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LB 4 Østbyen – Briskebyen

Figur 2-14 Utsnitt av boligmiljø fra Østbyen. (Foto: Marius Fiskevold.)

Delområdets verdi
Delområdet omfatter Østbyen, Briskebyen og kvartaler i forbindelse med Vangsvegen.
Østbyen er anlagt etter Pedersens byplan, som tar hensyn til og synliggjør landformen gjennom
et stringent gatenett. Strukturen er fremtredende, men fordi kvartalene ikke er bygget ut i sin
helhet, er det først og fremst gatene som synliggjør byplanen. Briskebyen er utviklet i mindre
organiserte former. Bygningsmassen i de to bydelene har en heterogen karakter, som er knyttet
til både industri og bolig med forankring i ulike stiler og tider. Stedvis en det samtidig en tydelig
omsorgsfull forvaltning av eiendommene.
Det fremkommer en viss sammenheng mellom landform, bystruktur og områdets utforming i
delområdet. Vangsvegen og bebyggelsen langs gaten knytter området til kvartalsstrukturen
omkring Hamarbukta, samtidig som traséen skaper en avslutning og overgang mot
småhusbebyggelsen i helningen opp mot Ankerskogen i nord. Mot Parkgata, i tilknytning til
vinkelen som dannes mellom Briskebyen og Østbyen, ligger Hamar park fra 1878, som en viktig
del av grønnstrukturen.
Delområdet gis på dette grunnlaget middels verdi.
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Alternativ vest
Alternativets tiltak berører ikke delområdet fysisk. Noe høyere og kraftigere dimensjonerte
master, åk og ledningsnett vil endre utsynet mot Mjøsa noe, men den visuelle virkningen i
delområdet er marginal. Samtidig fjernes sporene som er avsatt til hensetting sør for
stasjonsområdet. Fordi sportilgang til driftsbasen og ringstallen opprettholdes, er den visuelle
virkningen av en slik reduksjonen av jernbaneanleggets utstrekning begrenset, og den positive
endringen tilsvarende liten.
Påvirkning vurderes til liten positiv til ingen.
Konsekvens: Liten positiv til ubetydelig.

Alternativ øst A og C
Alternativets tiltak berører ikke delområdet fysisk, men fjerning av spor på Espern og etablering
av stasjonsområde ved Vikingskipet som vil endre utsynet mot henholdsvis Mjøsa og Åkersvika.
Endringen for utsynet mot øst er markant, og særlig silhuettvirkning av kontaktledningsmastene
bidrar til negativ påvirkning. Jernbanefyllingen vil være synlig fra store deler av Briskebyen, men
bryter ingen siktlinjer mot Åkersvika, som allerede er rammet inn av kraftig kantvegetasjon. I
tillegg vurderes endringen av utsynet ikke utelukkende negativt, da det innebærer sanering av
bygninger som ikke er verdifulle for landskapsbildet, samt tilføring av en struktur som forankrer
delområdet til omgivelsene på en tydeligere måte enn hva som er gjeldende for
referansealternativet.
De gjennomgående sporene som går forbi Espern og mot Hamar stasjon og sporene som er
avsatt til hensetting sør for stasjonsområdet fjernes. Dermed settes den sentrumsnære delen av
Østbyen i en tydeligere visuell og funksjonell sammenheng med Mjøsa ved at landoverflaten i
mindre grad brytes av jernbanespor. Men fordi sportilgang til driftsbasen og ringstallen
opprettholdes, er den visuelle virkningen av en slik reduksjonen av jernbaneanleggets utstrekning
begrenset, og den positive endringen tilsvarende liten.
Den positive endringen i utsynet mot Mjøsa vektes tyngre enn den negative endringen i utsynet
mot Åkersvika.
Påvirkning vurderes til liten positiv til ingen.
Konsekvens: Liten positiv til ubetydelig.
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LB 5 Sentrum – Hamarbukta

Delområdets verdi

Figur 2-15 Hamar, eksisterende situasjon. Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Landform: Delområdet omfatter de sentrale delene av Hamar sentrum som henvender seg mot
Hamarbukta. Bebyggelsen ligger i et skålformet terreng som er tydelig henvendt mot Mjøsa.
Kvartalene og gatestrukturen er tilpasset og forsterker synligheten av de topografiske forholdene
og leder blikket mot Mjøsa. Mange av gatene som leder i retning til eller fra Mjøsa, gir også godt
definerte bilder av landet på Nes og Helgøya. På denne måten knyttes byen visuelt til Mjøsas
vannspeil og store landskapsrom.
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Figur 2-16 Kvartalene og gatestrukturen er tilpasset og forsterker synligheten av de topografiske forholdene og
leder blikket mot Mjøsa. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco.)

Figur 2-17 Innsjøen som landskapselement og form på sekvensen i Hamarbukta. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco.)
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Kretsløp: Sekvensen av strandlinja gjennom Hamarbukta inngår i et lengre sammenhengene
møte mellom land og vann, hvor Skibladnerbrygga inngår som et viktig punkt i delområdet langs
strandlinjas forløp. En bys beliggenhet nær en så stor naturform som en innsjø, gir synlige
endringer i byrommene gjennom året og under ulike værforhold. Typisk for Mjøsa er regulering av
vannstand som gir ulike forhold sommer og vinter, samt frostrøyk og isdannelse i vinterhalvåret.
Mjøsa har også ulike møter mellom land og vann, som gir tilgang på ulike visuelle endringer av
vannflaten gjennom døgnet i sommerhalvåret.
Praksis: Bebyggelsesstrukturen leder også frem mot Hamarbukta og strandsonen som har vært
avgjørende for plasseringen av byen. Kvartalsstrukturen og en gjennomgående avslutning av
bebyggelsen mot Strandgata rammer inn og tydeliggjør betydningen av dette by- og
landskapsrommet.

Figur 2-18 Diagrammet viser fasaderekka som avslutter kvadraturen mot Strandgata. rammer inn og tydeliggjør
betydningen av dette by- og landskapsrommet. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco.)

Jernbanen fra Hamar og videre til Lillehammer ble i 1894 lagt i strandsonen på en fylling, og
stasjon og trase preger derfor landskapsbildet nærmest strandsonen. Da jernbanen ligger på en
fylling, bidrar den ikke til å forsterke opplevelsen av den opprinnelige strandsonen, men
kurvaturen er slik at den er relatert til fasaderekka langs Strandgateparken. Deler av
Strandgateparken har uttrykk som en park fra slutten av 1800-tallet, med store gamle trær,
slyngede stier, skulpturer og fontener. Andre karakterdannende elementer er bygninger og
bygningselementer fra samme tidsperiode som kjørekulverter murt i naturstein. På tross av
jernbanetraseen på en fylling og et utfylt areal som brukes til parkering på sørsiden, er det god
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kontakt til Mjøsa og Hamarbukta fra mange standpunkt i gatene som stiger opp fra Strandgata.
Kvartalsstrukturen er anlagt etter Røyems byplan fra 1848 og registrert i Riksantikvarens NBregister. Rutemønsterets retninger følger landformen og forholder seg til opprinnelig strandlinje.
Terrengform og bebyggelse forsterker hverandre i denne situasjonen. Prinsippene ble videreført i
Sverre Pedersens byplan fra 1922, se s. figur 2-2. Pedersen omtalte Hamars byterreng som
vakkert og rikt på avvekslinger, og utsynet mot Mjøsa var pent særlig vest for stasjonen. Her tok
imidlertid jernbanen en del av utsynet, og Pedersen påpekte at banen burde ha vært lagt slik at
strandpromenaden og strandlinja var fri. Slik kunne man koble vakker utsikt mot stranda til en
vesentlig del av bybildet. (Tvinnereim 2015: 183) Byplanene har lagt til rette for
bebyggelsesstrukturer som foreligger i dagens situasjon. Derfor forteller intensjonene bak
planene noe om hvordan samspillet mellom byen og Mjøsa gjør seg gjeldende. Bebyggelse på
Espern gjør Hamarbukta betydningsfull som sted der kontakten mellom byens rom og Mjøsa
konsentreres. Bystrukturer fra denne tidsperioden (etter 1814 og 1902) var en del av
nasjonsbyggingen, de har god skala og god kvalitet for de romlig-estetiske verdier. Beliggenheten
mot sør og med en innramming av det visuelle bildet mot Tjuvholmen og Høyensalodden
forsterker byens attraktive plassering i landskapet. Langs Strandgata er det flere historiske
bygninger og fasader som sammen med nyere fasader gir et verdig og enhetlig uttrykk.
Linjeføringen og dimensjonen på eksisterende jernbaneanlegg har en karakter som forankrer det
til buktas landform og byens skala. Likevel forhindrer jernbaneanlegget den frie forbindelsen
mellom byen og Mjøsa. I tillegg bryter den planerte fyllingen på utsiden av jernbanen
(åttemetersplanet) med landformen og intensjonene i Røyem og Pedersens byplaner. Området
har derfor et potensial for en forbedret visuell og funksjonell forbindelse mellom land og vann.
Delområdet gis på dette grunnlaget stor til middels verdi.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet omfatter etablering av trasé som krysser Hamarbukta i en kulvert som i hovedsak er
dekket med fylling. Sporet senkes gradvis mot vest, og overdekningen likeså. Eksisterende
jernbanespor og fylling fjernes. Gjennom Hamarbukta etableres en gangforbindelse i tidligere
trasé, samt en park med enkel standard på 8-metersplanet. Med dette forsterkes den fysiske og
visuelle forbindelsen mellom sentrum og den indre delen av Hamarbuktas vannspeil, som
opprettholdes som i dag. Dette gir forbedret nærvirkning av omgivelsene for deler av
Strandgateparken.

Figur 2-19 Alternativ Vest. Fjernvirkningen synliggjør en endret landskapskarakter (Illustrasjon: RambøllSweco/Bane NOR).

Tiltaket i den vestre delen av bukta vil ligge lavere enn dagens spor. Det vil dermed fremdeles
være mulig å se videre ut mot Mjøsas landskapsrom fra store deler av byen. Byens møte med
Mjøsa forskyves imidlertid ut fra sentrum og vil i mindre grad prege Strandgateparken og andre
sentrale byrom. Utsynet mot Mjøsas store landskapsrom endres også ved at forgrunnen vil
preges av den grønne fyllingen over kulverttaket. Og fordi det nye dobbeltsporet er trukket ut fra
dagens strandlinje, vil tiltaket bli synlig fra større deler av sentrum enn dagens jernbanelinje.
Fjernvirkningen av tiltaket, sett fra Tjuvholmen eller ute på Mjøsa, gir en situasjon der vannflaten
møter en grønn terrengform, ikke et bysentrum. Lesbarheten av bylandskapet svekkes, når
denne overgangen endres.
I perioder med høy vannstand tillater nivået på kulverten en naturlig gjennomstrømming av vann
mellom vannspeilet i Hamarbukta i vest og Mjøsa. Forbindelsen er en slags kanal forbi kulverten,
men utformingen er ikke avklart på dette plannivået. For å få tilstrekkelig vanndybde må det
imidlertid etableres en ny strandlinje inne på Høyensalodden lenger vest for dagens overgang
mellom land og vann. Strandlinjas kurvatur, som bidrar til å definere Hamarbukta som
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landskapsrom, slakes med dette ut, slik at forløpet mellom Hamarbukta og Koigen blir mer
ensartet og uten tydelig bukt. Forbindelsen mellom vannoverflaten på hver side av
kulvertfyllingen bidrar i noe grad til å opprettholde kontinuiteten i strandlinjen mellom Hamarbukta
og Mjøsstranda via Koigen med en sammenhengende vannflate når vannet står høyt.
Tidsperiodene dette er tilfellet er imidlertid begrenset til sommersesongen, og forbindelsen blir
derfor utydelig resten av året. Når vannet står lavt, vil den omkring 15 meter brede kulverten trolig
bryte og stikke opp over vannflaten også vest i bukta.
Det gir også negativ virkning at Skibladnerbrygga rives og ny brygge etableres med veitilgang på
sørsiden av sporområdet. Dermed flyttes et punkt som forklarer kontakten mellom land og vann
langs Mjøsstranda og Hamarbukta.
Østre del av Hamarbukta vil preges visuelt av jernbaneanlegg i dagen med tilhørende
kontaktledningsmaster og en stor kulvertkonstruksjon som dekkes med en ny utfylt terrengform.
Denne delen av tiltaket begrenser dermed visuell forbindelse med Mjøsas landskapsrom, og her
etterlates ingen spor av tidligere strandlinje. Her innebærer også tiltaket videreføring av
Vangsvegen forbi Strandgata og over kulverttaket, før den svinger østover langs med kulvertens
sørside, som er delvis overdekket. Plasseringen av Skibladnerbrygga underbygger Vangsvegens
akse i plan, men den romlige sammenhengen er svak på grunn av høyden over kulverttaket som
veien må forsere. Ferdsel langs denne forbindelsen til Tjuvhomen på innsiden av
jernbanetraséen gir et utsyn preget av veiareal på grunn av gatas vinkel opp mot kulverttaket.
Stigningen på Vangsvegen fra Strandgata og over kulverten skaper et volum i Hamarbukta som
bidrar til et markant brudd i forhold til byrommets form langs Strandgata. Terrengformen med
kulvert finner ikke støtte i landskapsformen i området, og et nytt landskap må formes i
vannspeilet. Siden veien vil ligge høyere enn omgivelsene, brytes den romlige og visuelle
sammenhengen mellom byrommene på hver side av formasjonen. Mangelen på en slik
forbindelse er særlig negativt for arealet som ligger mellom stasjonen og forbindelsen til
Tjuvholmen i forlengelsen av Vangsvegen, fordi dette byrommet mister de de visuelle kvalitetene
som ligger i Hamarbuktas landskapsrom. Forbindelsens betydning vil forsterkes av ny
bebyggelse på Espern i referansealternativet, da det også blir mindre åpen utsikt mot øst fra de
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samme byrommene. Med alternativet avsluttes ikke kvartalsstrukturens helling mot Hamarbukta,
men i en delvis åpen kulvert, et lite veianlegg på en ny terrengform som gradvis skrår ned mot
vannflaten i vest.

Figur 2-20 Kulvert med fylling over Hamarbukta sett fra sørøst og fra øst mot kulverten (Illustrasjoner: RambøllSweco/Bane NOR.)

På grunn av nytt dobbeltspor og veianlegg bryter tiltaket med strandlinja og Hamarbuktas
landform både vertikalt og horisontalt, og den visuelle forbindelsen mellom sentrum og Mjøsa
med omland reduseres. Denne delen av tiltaket ligger i en del av Hamarbukta der det i
referansesituasjonen er en åpen vannflate. Dermed svekkes det karakterdannende samspillet
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mellom landskapsrom, vannflate, landform og bebyggelsesstruktur. I denne situasjonen finnes
også verdier relatert til områdets status i Riksantikvarens NB-register. Fordi tiltaket innebærer
varige endringer av helt grunnleggende karakter, vil ikke det resterende vannspeilet i Hamarbukta
forklare de store sammenhengene på en tilstrekkelig god måte. Møtet mellom Mjøsa og sentrum
er et svært viktig landskapselement som her forringes.
Påvirkning vurderes til stor negativ.
Konsekvens: Stor negativ.

Figur 2-21 Forlengelse av Vangsvegen over kulverten. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR)

Alternativ øst
Alternativet omfatter fjerning av dagens jernbanespor, -fylling og KL-master i delområdet. Tiltaket
omfatter således en forbedret fysisk og visuell kontakt mellom Hamar by og Mjøsas vannspeil og
omland, og det forsterker synligheten av landformen og skaper en kontinuitet i bystrandas forløp.
En strandsone uten langsgående jernbane synliggjør Hamarbuktas møte mellom land og vann,
og underbygger utsynet mot Mjøsa med ubrutte gateløp. Utfylt areale på 8-metersplanet vil
fortsatt bli liggende. Tiltaket forsterker likevel med dette Hamar viktigste og mest markante
landskapelige karaktertrekk.
Nærvirkningen av forandringen er stor. Fjerning av dagens jernbaneanlegg vil i tillegg klargjøre
og synliggjøre overordnede sammenhenger i Hamar som er av stor landskapelig verdi, og som
gjennom dette styrker samspillet mellom byen og Mjøsa
Påvirkning vurderes til stor til middels positiv.
Konsekvens: Stor positiv.
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Figur 2-22 I alternativet blir spor og fylling for dagens jernbane fjernet. Arealenes opparbeiding etter fjerning er
vist svært forenklet (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR)
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LB 6 Espern – Tjuvholmen

Figur 2-23 Fra Espern-området, sett mot de gamle bygningsmiljøene tilknyttet drift av jernbanen. (Foto: Ingeborg
Skålnes.)

Delområdets verdi
Delområdet omfatter de utfylte delene av den opprinnelige strandsonen i Hamar sentrum ved
Espern, godsområdet Hamjern og Tjuvholmen. Som halvøy ligger Tjuvholmen atskilt fra Espern
og preges av småbåthavn og store arealer for parkering og båtopplag.
Arealbruken på Espern er for en stor del disponert til oppstillingsområder for jernbane,
infrastrukturanlegg og (planlagt) boligbebyggelse med en kvartalsstruktur som i hovedsak
viderefører byplangrepet i Østbyen der det er relevant. Bygningenes høyder, det vil si opp mot 68 etasjer i strandsonen og et punkt på opptil 10 etasjer lenger inn på området, danner
bygningsvolumer som gjør den overordnede landformen lite tydelig. Ny strandpromenade gjør
samtidig landområdenes møte med Mjøsa synlig. Broa som krysser sporområdet på Espern
bryter opp og danner en visuell barriere på tvers av sporområdet. Her finnes også
stasjonsbygningen og andre bygningsmiljøer med tilknytning til drift av jernbanen og tidligere
produksjon av jernbanemateriell som synliggjør Hamars posisjon som en stasjonsby. Deler av
bygningsmassen er rehabilitert og har fått nye funksjoner.
Den opprinnelige landformen er noe utfylt som følge av jernbanevirksomheten og utbygging.
Jernbaneanlegget skaper en funksjonell og dels visuell barriere i form av det utilgjengelige
sporområdet og avstanden dette skaper mellom bysentrum og Mjøsa.
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Delområdet gis på dette grunnlaget liten til middels verdi.

Alternativ vest
Alternativet omfatter nytt dobbeltspor og stasjonsområde langs Stangevegen med noe høyere og
kraftigere dimensjonerte master, åk og ledningsnett. Dette vil gi noe visuell nærvirkning av tiltaket
i delområdet, men ikke endre landskapskarakteren.
Samtidig reduseres et stort antall spor som følge av flytting av hensettingsanlegget til
Skattumshagan. Den reduserte utstrekningen av sporområdet forsterker Esperns visuelle og
funksjonelle tilknytning til Mjøsa sør for dobbeltsporet og tilkomstspor til driftsbasen. Dermed er
den visuelle virkningen av ledningsnett og master er begrenset i disse byrommene.
Fordi sportilgang til driftsbasen og ringstallen opprettholdes og nytt dobbeltspor og
stasjonsområde erstatter dagens operative spor, er den visuelle virkningen av reduksjonen av
jernbaneanleggets utstrekning begrenset, og den positive endringen av tiltaket tilsvarende
begrenset, særlig i den østlige delen av området.
I tillegg til videreføring av sportilgangen til driftsbasen og ringstallen, etableres ny vegadkomst til
trekanttomta og tilsving for Rørosbanen som vil bidra til ytterligere fragmentering av
landoverflaten den østre delen av Espern-området.
Én undergang i forbindelse med stasjonen danner funksjonell forbindelse på tvers av
sporområdet, men det nye dobbeltsporet langs Stangevegen og stasjonsområdet opprettholder
bruddet i landoverflaten og byens gulv. Og dermed begrenses sammenhengen mellom Østbyen
og Mjøsas store landskapsrom.
Påvirkning vurderes til middels til liten positiv.
Konsekvens: Liten positiv.
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Figur 2-24 Alternativ Vest, heving av Stangebrua som følge av tilsvingen (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane
NOR)

Alternativ øst A og C
Alternativet omfatter en fjerning av gjennomgående jernbanespor langs Stangevegen og fjerning
av et stort antall spor som følge av flytting av hensettingsanlegget til Skattumshagan. Dette
danner en kontinuerlig visuell og funksjonell forbindelse mellom vestre deler av Østbyen og
Mjøsa, via kvartalsstrukturen i Strandsonen, ved at landoverflaten ikke brytes av spor og
byrommene langs Stangevegen og Strandsonen i mindre grad preges visuelt av ledningsnett og
master.
Fordi sportilgang til driftsbasen og ringstallen opprettholdes, er den visuelle virkningen av
jernbaneanleggets reduserte utstrekning begrenset, og den positive endringen er tilsvarende
begrenset i øst i delområdet.
Påvirkning vurderes til middels positiv.
Konsekvens: Middels positiv.
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LB 7 Hamar tettsted

Figur 2-25 Store deler av omlandet i Hamar er preget av småhusbebyggelse og hager. Her Disen allé mot
Børstad. (Foto: Marius Fiskevold.)

Delområdets verdi
Delområdet omfatter øvrige bebygde områder utenfor Hamar sentrum, fra Børstad i øst til
Mjøsstranda i vest. Langs grensen mot delområdet LB 7 Mjøsstranda ligger Norsk
jernbanemuseum med sportilknytning til enkeltsporet.
Hele dette området er preget av småhusbebyggelse, men det har også innslag av lavblokker,
idrettsanlegg og storhandel. Overgangen mot jordbruksområdet på Børstad er markant og skaper
en kontrast som tydeliggjør det bebygde området. Spor av Sverre Pedersens byplan er synlig i
bebyggelsen, som i stor grad er tilpasset til den opprinnelige landformen. Det er ellers få
utpregede karaktergivende trekk i området.
Delområdet gis på dette grunnlaget middels til liten verdi.

Alternativ vest
Alternativet omfatter at arealene som i dag beslaglegges av eksisterende jernbane mellom
Hamar stasjon og påkoblingspunktet til Jernbanemuseet frigis. Med dette forsvinner en fysisk og
stedvis visuell barriere fra Hamar tettsted og bruddet som sporene danner i landoverflaten
fjernes. Denne delen av tiltaket har positiv påvirkning, men vil i liten grad forsterke delområdets
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karaktertrekk.
Gjennom delområdet går nytt dobbeltspor i tunnel som kun vil være synlig i form av
portalområdene til enkelte i e rømningstunneler.
Løsmassekulverten nord for Koigen og frem til Bryggerirundkjøringen vil medføre endringer av
dagens situasjon, men overflaten istandsettes og jernbaneanlegget mellom Koigen og
Storhamargata fjernes som en del av tiltaket.
Påvirkning vurderes til liten positiv til ingen.
Konsekvens: Ubetydelig.

Alternativ øst A og C
Tilsvarende som for alternativ vest, omfatter alternativ øst A og C at dagens jernbaneanlegg
fjernes frem til påkoblingen til jernbanemuseet, og således forsvinner en fysisk og stedvis visuell
barriere fra Hamar tettsted. Denne delen av tiltaket har positiv påvirkning, men vil i liten grad
forsterke delområdets karaktertrekk.
Alternativ øst A har løsmassekulvert ved Smeby nord for fv. 222 forbi Børstad. Anleggsfasen
innebærer endringer av situasjonen, men overflaten istandsettes som en del av tiltaket.
Der traséen passerer Disen i overgangen mot den dyrkede marken på Børstad, oppstår en
situasjon der tiltakets dimensjoner bryter med småhusbebyggelsens skala. Her går traséen på
fylling som skaper en visuell og funksjonell barriere mellom denne delen av Hamar tettsted og
nordre del av Åkersvika. I tillegg svekkes utsyn mot Ridabu og Vang kirke, som ikke lenger vil
være synlig fra området.
Tiltaket innebærer med dette både negative og positive virkninger i delområdet. Den positive
virkningen ved at arealene til eksisterende jernbane frigis i vest veier delvis opp for nærvirkningen
av tiltaket på Disen.
Påvirkning vurderes til ingen til liten negativ.
Konsekvens: Ubetydelig til liten negativ.
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LB 8 Mjøsstranda

Figur 2-26 Langs hele Mjøsstranda åpnes synsfeltet opp mot Mjøsa og landet utenfor. (Foto: Marius Fiskevold.)

Delområdets verdi
Delområdet dekker strandsonen i Hamar tettsted fra Koigen til Furuberget. Med unntak av den
bearbeidede fyllingen ved Koigen, består området hovedsakelig av den opprinnelige strandsonen
til Mjøsa. I Koigen-området er strandsonen videreutviklet og reetablert. De store variasjonene på
vannstandens nivå tydeliggjør årstids- og klimasykluser på en umiddelbar måte. Kontinuiteten i
strandlinja og sammenhengen i strandsonen forsterkes av møtet med vannet som samlende
element. Over store deler av stranda tydeliggjøres også overgangen mellom byen og Mjøsa av et
belte med furuskog. Vekslingen mellom skog og partier med åpne områder skaper et skiftende
utsyn over Mjøsa, Nes, Helgøya og over mot Toten. Domkirkeodden danner et visuelt
høydepunkt i forløpet langs fjorden.
Nærheten til bebyggelse skaper en kontrast som forsterker synligheten av landskapsbildet. I
kommuneplanen for Hamar er hele delområdet avsatt til friområde. Området har således mange
fremtredende landskapskvaliteter, i tillegg til at det blir tillagt en formalisert og langvarig kulturell
verdi.
Delområdet gis på dette grunnlaget stor verdi.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
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Alternativet berører ikke delområdet direkte, men sammenhengen langs med Mjøsstranda videre
mot Hamarbukta svekkes på grunn av kulverten som krysser og senkes gjennom bukta. I tillegg
endres utsynet på deler av førløpet fra Domkirkeodden mot sentrum og Hamarbukta.
Påvirkning vurderes til liten negativ – ingen.
Konsekvens: Liten negativ – ubetydelig.

Alternativ øst A og C
Alternativene berøres ikke direkte, men utsynet fra delområdet endres. I tillegg vil kontinuiteten i
strandlinja langs med Mjøsstranda videre mot Hamarbukta forsterkes noe ved at eksisterende
jernbane fjernes som en del av tiltaket.
Påvirkning vurderes til ingen – liten positiv.
Konsekvens: Liten positiv – ubetydelig.

2.4.9

LB 9 Furuberget

Figur 2-27 Furuberget med jernbanelinje mot Mjøsa sett fra Mjøsstranda. (Foto: Ingfrid Lyngstad.)
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Delområdets verdi
Delområdet omfatter hele det skogkledde høydedraget mellom Mjøsa, Furuberget og
Hedmarkstoppen. Det svært markerte høydedraget skiller tettbebyggelsen i Hamar fra
jordbrukslandet i Furnes. Både kollens form, sammenhengende vegetasjon og møte med Mjøsa
bidrar til at den inntar en dominerende plass i landskapsbildet og gir den karakterstyrke. Forløpet
rundt kollen synliggjør også det viktige skillet mellom landskapsrommene på hver side av kollen.
Kalkutvinning og store innslag av produksjonsskog svekker noe av karakterstyrken.
Delområdet gis på dette grunnlaget middels til stor verdi.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest og øst A og C
Alle alternativer ligger med tunnel under Furuberget. Tiltaket innebærer opprettholdelse av
eksisterende jernbane langs strandlinja mot Mjøsa for sportilgang til Jernbanemuseet. Det legges
opp til portal for rømningstunell og beredskapsplass nord for høyden, i overgangen mot den
dyrkede marken på Jessnes, men dette vil ikke svekke karaktertrekkene til delområdet som
helhet. Deponering av masser i bruddet endrer ikke landskapskarakteren, da det ikke vil bli
eksponert for omgivelsene.
Påvirkning vurderes til ingen.
Konsekvens: Ubetydelig.

2.5

Konsekvenser i anleggsperioden

I anleggsfasen vil deler av landoverflaten brytes med byggegroper, graving og generell
anleggsvirksomhet, samt av midlertidige anleggsveier og riggområder. Konsekvensen for
landskapsbildet er mer negativ i anleggsfasen enn i driftsfasen. Siden den er av midlertidig
karakter vektlegges de i ikke i vurderingen av fagtema landskapsbilde.
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Samlet konsekvens for alternativer og rangering

Delområde

Verdi

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens
alt. vest
alt. vest
alt. øst A
alt. øst A

Påvirkning Konsekvens
alt. øst C
alt. øst C

LB 1 Åkersvika

Stor
Liten

LB 3 Børstad

Stor

Ingen –
liten
negativ
Liten
positiv ubetydelig
Middels
negativ

Liten negativ ubetydelig

LB 2
Vikingskipet

Ingen –
liten
negativ
Ingen –
liten
negativ
Ingen

LB 4 Østbyen –
Briskebyen

Middels Liten
positiv ingen
Stor –
Stor
middels negativ

Liten
positiv ingen
Stor
middels
positiv
Middels
positiv

Liten positiv ubetydelig

Ingen –
liten
negativ
Ingen –
liten
positiv
Ingen

Ubetydelig –
liten negativ

LB 5 Sentrum –
Hamarbukta
LB 6
Espern
LB 7
Hamar tettsted
LB 8 Mjøsstranda
LB 9 Furuberget

Liten – Middels –
middels liten
positiv
Middels Liten
– liten
positiv ingen
Stor
Liten
negativ ingen
Middels Ingen
– stor

Samlet vurdering

Liten
negativ ubetydelig
Ubetydelig liten negativ

Ingen –
liten
negativ
Liten
positiv ubetydelig
Ubetydelig
Stor –
middels
negativ
Liten positiv Liten
- ubetydelig positiv ingen
Stor negativ Stor
middels
positiv
Liten positiv Middels
positiv

Liten negativ

Ubetydelig

Ubetydelig –
liten negativ

Liten
negativ ubetydelig
Ubetydelig

Ingen –
liten
negativ
Ingen –
liten
positiv
Ingen

Liten positiv ubetydelig
Stor negativ
Liten positiv ubetydelig
Stor positiv
Middels
positiv

Liten positiv ubetydelig
Ubetydelig

Liten positiv ubetydelig
Middels – stor
negativ

Stor positiv
Middels
positiv

Liten positiv ubetydelig
Ubetydelig

Liten positiv ubetydelig

Liten positiv

Nasjonale verdier

Stor –
middels
negativ
Berører
nasjonalt
verdsatt
bystruktur

Berører
nasjonalt
verdsatt
kulturlandskap

Berører
nasjonalt
verdsatt
kulturlandskap

Rangering

3

2

1

Tabell 2-3 Samlet vurdering og rangering av alternativene.

2.6.1

Alternativ vest

Alternativet medfører ingen endringer på Børstad, og krysningen av nytt dobbeltspor over
Åkersvika svekker i liten grad karaktertrekkene i det storskala landskapsrommet. På Espern
fjernes en rekke spor, noe som gir en liten positiv virkning. I tillegg fjernes dagens
jernbaneanlegg på strekningen mellom Hamar stasjon og tilkoblingen til Jernbanemuséet. Med
dette forsvinner en fysisk og stedvis visuell barriere. Endringen er virkningsfull nord for
Høyensalodden og Koigen, men den positive virkningen for øvrig er begrenset fordi det etableres
nytt jernbaneanlegg forbi stasjonen og i Hamarbukta, utenfor den tidligere linjen. Nærvirkningen
ved fjerning av dagens jernbane har likevel en betydning i Hamarbukta, der den viktige
forbindelsen mellom sentrum og dagens strandlinje vil forsterkes lokalt.
De nevnte endringene gir moderate virkninger på den overordnede landskapelige forståelsen av
Hamar. Av større betydning er forandringen i og omkring Hamarbukta. Jernbanevirksomheten på
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Hamar stasjon opprettholdes og nytt dobbeltspor krysser Hamarbukta, før tiltaket er helt ute av
syne under terreng på Høyensalodden. I prinsippet medfører dette at en teknisk struktur i stor
skala senkes ned i bukta i en kulvert som er delvis åpen og delvis dekket med nytt terreng.
Traséen skaper med dette et nytt, avgrenset landskapsrom på innsiden av fyllingen, men den nye
terrengformen har liten forankring i områdets landskapskarakter. Mjøsa møter ikke land i buktas
buede form, og kvartalsstrukturens helling mot Hamarbukta avsluttes i et nytt terreng som bryter
den åpne vannflaten som danner gulvet i det som vurderes som byens viktigste landskaps- og
byrom. Bruddet med strandlinja og Hamarbuktas landform er både vertikalt og horisontalt, og den
visuelle forbindelsen mellom Mjøsa med omland reduseres. Kulverten og fyllingen svekker
dermed det karakterdannende samspillet mellom landskapsrom, vannflate, landform og
bebyggelsesstruktur. Det resterende vannspeilet i Hamarbukta har visuelle kvaliteter sett tett på,
men vil ikke forklare de store landskapelige sammenhengene på en tilstrekkelig god måte. Med
dette forringes Hamars mest betydningsfulle landskapelige karaktertrekk som knyttes til
kvartalsstrukturen med nasjonal verdi.
Det vil fremdeles være mulig å se videre ut mot Mjøsas landskapsrom fra store deler av byen,
men byens møte med Mjøsa forskyves og Mjøsas landskapsrom vil i mindre grad prege
Strandgateparken og andre sentrale byrom. Utsynet fra Strandgateparken og byens gater endres
også ved at forgrunnen preges av nytt terreng over kulverttaket, ikke en åpen vannflate som i
referansealternativet.
Sammenhengen mellom det resterende vannspeilet i Hamarbukta i vest og Mjøsas overflate ved
høy vannstand, bidrar til en noe endret, men kontinuerlig strandlinje fra Hamarbukta, via Koigen
og videre mot Domkirkeodden.
Tiltakets forlengelse av Vangsvegen forbi Strandgata og på fylling over kulverttaket danner et
volum som skaper til et brudd i byrommet som den kontinuerlige fasaderekken langs Strandgata
avgrenser tydelig. I tillegg vil veifyllingen hindre visuell sammenheng mellom byrommene på hver
side av veien. Mangelen på en slik forbindelse er særlig negativt for arealet som ligger mellom
stasjonen og forbindelsen til Tjuvholmen i forlengelse av Vangsvegen, fordi dette byrommet
mister de de visuelle kvalitetene som ligger i Hamarbuktas landskapsrom.
Tiltaket danner en kompleks situasjon i bylandskapet og har en størrelse som ikke lar seg
innlemme i by- og landskapsrommet, som er sårbart for anlegg som på denne måten bryter med
hovedlinjer og strukturer. Alternativet innebærer varige endringer av helt grunnleggende karakter
i et område av stor betydning for den landskapelige forståelsen av Hamar. På grunn av den nye
jernbanens trasé, er den positive virkningen ved fjerning av bane moderat for alternativ vest.
Alternativ vest vurderes samlet sett å gi stor til middels negativ konsekvens for fagtema
landskapsbilde.

2.6.2

Varianter alternativ vest

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
Kulverten i Hamarbukta er et sentralt element i jernbanetiltaket som skaper et brudd med det
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karakterdannende samspillet mellom landform og byplan. En forlengelse av dette lokket
innebærer en omkring 4 til 5 meter høyere og tett konstruksjon som vil forsterke dette bruddet og
redusere visuelle forbindelser mot Mjøsas landskapsrom ytterligere. Varianten anses som negativ
for fagtema landskapsbilde.
Kort lokk (til forlengelsen av Håkonsgate og mulig bru i forlengelse av Vangsvegen)
En avkortning av kulvertlokket innebærer en ca. 3 meter lavere konstruksjon som vil skape noe
mindre visuell barriere. En bro i forlengelse av Vangsvegen, over den åpne kulverten, skaper
samtidig en mer kompleks visuell situasjon. Inngrepets utstrekning i Hamarbukta reduseres ikke
som følge av kort lokk. Samlet vurderes varianten med bro å verken bidra positivt eller negativt
for fagtema landskapsbilde. Uten bro, og med en veiføring som ligger lavt omkring
kulvertåpningen, vurderes varianten å bidra noe positivt.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Opprettholdelse av dagens spor fra Espern og videre frem til Jernbanemuseet innebærer at
bruddet i landoverflaten som eksisterende spor representerer videreføres. Særlig negativt er
dette i Hamarbukta, der sporet ligger på en fylling som danner en funksjonell og visuell barriere
mellom sentrumskvartalene og den vestre delen av Hamarbukta hvor dagens strandlinje
opprettholdes. Kulverten og fyllingen som inngår i hovedalternativet danner imidlertid en barriere
og et brudd som er mer markant enn dagens spor. Fjerning av jernbaneanlegget i Hamarbukta gir
likevel en positiv nærvirkning, men dette utløses ikke med variant med sportilgang til
Jernbanemuseet fra sør. Varianten anses dermed som negativ for fagtema landskapsbilde.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Fjerning av dagens spor fra Jessnes, forbi Furuberget og videre gjennom Hamar tettsted frem til
Jernbanemuseet innebærer at bruddet i landoverflaten som eksisterende spor representerer
fjernes. Særlig fjerning av kontaktledningsmastene forbi Furuberget vil skape en bedre funksjonell
og visuell overgang mellom land og vann. Varianten anses som positiv for fagtema
landskapsbilde.
Flytte driftsbase
Flytting av driftsbase innebærer fjerning av basen og tilkomstspor. Dette gir mindre brudd i
landoverflaten, samt en noe forbedret visuell sammenheng mellom Østbyen og Mjøsa. For
alternativ vest er virkningen imidlertid begrenset, fordi dobbeltsporet langs Espern uansett vil
opprettholde en viss barrierevirkning. Varianten anses som noe positiv for fagtema
landskapsbilde.

2.6.3

Alternativ øst A

Alternativet omfatter ny stasjon like vest for Vikingskipet, nytt dobbeltspor over Åkersvika og tre
spor gjennom Børstadområdet, samt etablering av nye veier til og forbi stasjonsområdet.
Stasjonsområdet er en massiv konstruksjon beliggende på fylling omkring 3-3,5 meter høyere
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enn dagens terreng i stasjonsområdet, og med ytterligere støyskjermer og
kontaktledningsmaster. Nærvirkningen av anlegget er betydelig. Og det er ingen visuell
sammenheng på tvers av sporområdet på bakkeplan, med unntak av krysningspunktene under
banen. På samme tid er den overordnede visuelle virkningen av tiltaket moderat siden
stasjonsområdet ligger med Vikingskipet som nabo og langs den markante vegetasjonsranden
langs Åkersvika. Disse to landskapselementene etablerer en skala som det nye stasjonsområdet
innordner seg. Beltet med vegetasjon begrenser videre fjernvirkning av tiltaket mot sørøst også
etter løvfall, samtidig som Vikingskipet opprettholdes som landemerke.
Flere bygninger rives til fordel for ny stasjon med tilhørende reisetorg og infrastruktur. Fordi
bygningsstrukturen i området ikke betraktes som verdifull for landskapsbildet, vurderes ikke
saneringen negativt. Tiltaket med reisetorg og nye veier tilfører snarere en struktur og opprydning
som knytter delområdet til byområdene i nord på en tydeligere måte enn hva som er gjeldende for
referansealternativet. Rørosbanens anlegg fjernes, men traséen videreføres som enkelt
opparbeidet ferdselslinje. På den måten tas en fysisk og visuell barriere bort, og en
ferdselsmulighet i tidligere hovedform (strandlinje) kan skapes. Med dette forsterkes
sammenhengen mellom delområdet og Briskebyen, samtidig som sporene etter den opprinnelige
strandlinja, der jernbanen lå, opprettholdes.
Stangebroa forlenges og heves og vil skape en større visuell barriere enn hva som er gjeldende
for referansealternativet. Nærvirkningen er derimot begrenset, da det skapes en visuell
sammenheng mellom det nye byrommet og Åkersvika under broa, som tilfører positive kvaliteter i
området.
Krysningen av nytt dobbeltspor over Åkersvika svekker i liten grad karaktertrekkene i det
storskala landskapsrommet. Rørosbanen og tilsvingen krysser vannflaten mellom Disen og
Midtstranda. De nye jernbanesporene danner en kompleks situasjon som reduserer allerede lave
visuelle kvaliteter på Midstranda.
Traséen gjennom Børstadområdet innebærer et markant brudd i landoverflaten til dette bynære
og kulturlandskapet av nasjonal verdi. Linja deler opp landskapsrommet og vil i tillegg bryte med
viktige visuelle småskalastrukturer i området, som gårdsveier, tun og alleer. Med dette svekkes
karaktertrekkene som underbygger Børstadområdets store verdi.
I overgangen mellom Disen og nordre del av Åkersvika ligger traséen på fylling og skaper en
visuell og funksjonell barriere mellom denne delen av Hamar tettsted og Åkersvika. Tiltaket
skaper en fjernvirkning til Ridabu og Vang kirke, men den visuelle virkningen avtar med
avstanden ettersom fyllinger og skjæringer vil ha tilnærmet likt uttrykk som omgivelsene. Deler av
tiltaket i den søndre delen av Børstad, og særlig kontaktledningsmastene og strekkene på fylling,
vil derimot være synlig fra den indre delen av Åkersvika nord for Midtstranda og fra Ridabu. På
grunn av at sporet stedvis dekkes av terrengformer og markante vegetasjonselementer, samt en
viss avstand, preger tiltaket synsbildet i denne delen av området i øst i begrenset grad.
Fjerning av dagens jernbaneanlegg innebærer at en markant og gjennomgående struktur
opphører, og dermed skapes en større helhet og sammenheng i landoverflaten. Sekvensen som
fjernes ligger i et område med stor betydning, parallelt eller langs med Mjøsa i store deler av
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strekningen, og delvis forbi områder med liten landskapelig skala og stor sårbarhet.
Beliggenheten av dagens linje bidrar derfor til at den positive virkningen av tekniske anlegg og
terrengformer blir særlig stor. Langs Hamarbukta, Espern og Østbyen forsterker fjerning av
dagens jernbaneanlegg den visuelle forbindelsen mellom Mjøsa med omland og samspillet
mellom vannspeil, landform og kvartalsstruktur. Tiltaket forsterker og redefinerer kvaliteter som er
fundamentale i den den overordnede forståelsen av Hamar som landskap.
Alternativet fører til store negative virkninger som forringer de nasjonale verdiene på Børstad. I
tillegg bidrar tiltaket til negative virkninger på Disen, Midtstranda, og generelt noe negativ virkning
omkring Vikingskipet og Åkersvika. Den positive virkningen av denne endringen er samtidig så
omfattende at den utlikner den negative virkningen på Børstad i en samlet vurdering.
Alternativ øst A vurderes samlet sett å gi liten positiv til ubetydelig konsekvens for fagtema
landskapsbilde.

2.6.4

Alternativ øst C

Alternativet vurderes tilsvarende som alternativ øst A i delene av Hamar som henvender seg mot
Mjøsa og ved Disen og Vikingskipet. I Børstadområdet skiller de to alternativene seg imidlertid
kraftig fra hverandre. Sørvest for Børstad gård føres linja raskt inn i tunnel. Alternativ øst C gir
dermed et vesentlig mindre brudd i landoverflaten. Den positive virkningen av fjerning av banen i
vest er omfattende også for øst C. Samtidig er den negative virkningen av traséen gjennom det
verdifulle Børstadområdet er moderat.
Alternativet har en overvekt av positive virkninger og gir samlet sett en positiv konsekvensgrad.
Alternativ øst C vurderes samlet sett å gi liten positiv konsekvens for fagtema landskapsbilde.

2.6.5

Varianter alternativ øst

Fleksibel stasjonsløsning
Varianten skiller seg fra hovedalternativet ved en bredere bro mellom jernbanefyllingen i
Åkersvika og Stangevegen og et bredere fylling/konstruksjon for sporene på flaten sørvest for
Vikingskipet. Traseen ligger i tillegg tettere på Åkersvika, noe som reduserer og dels fjerner den
grønne kantsonen som skjermer jernbanetiltaket ved Vikingskipet visuelt fra Åkersvika. Varianten
anses som negativ for fagtema landskapsbilde.
Flytte driftsbase
Fjerning av tilkomstspor til driftsbasen innebærer en tydeligere visuell sammenheng mellom
Østbyen og Mjøsa, samt mindre brudd i landoverflaten. Varianten anses som veldig positiv for
fagtema landskapsbilde.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Opprettholdelse av dagens spor fra Espern og videre frem til Jernbanemuseet innebærer at
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bruddet i landoverflaten som eksisterende spor representerer videreføres. Særlig negativt er
dette i Hamarbukta, der sporet ligger på en fylling som danner en funksjonell og visuell barriere
mellom sentrumskvartalene og Mjøsstranda. Fjerning av jernbaneanlegget i Hamarbukta gir en
overordnet positiv virkning, men dette utløses ikke med variant med sportilgang til
Jernbanemuseet fra sør. For landskapsbilde vil den positive konsekvensen i delområdet Sentrum
– Hamarbukta reduseres som følge av varianten, men den påvirker ikke rangering for fagtemaet.
Varianten anses som svært negativ for fagtema landskapsbilde.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Som for alternativ vest.
Stangevegen under jernbanen
Et hevet sporområde og stasjonsområde vil gjøre anlegget mer markant og visuelt dominerende.
Hevingen vil kanskje innebære at anlegget ikke vil innordne seg eksiterende landskapelige
kvaliteter og skala, slik hovedalternativet langt på vei gjør. I tillegg vil utsynet fra Briskebyen
preges i større grad. Tiltaket vil også bli mer synlig fra sørøst, dersom det blir høyere enn
randvegetasjonen langs Åkersvika som skjermer visuelt.
Heving vil gjøre de visuelle forbindelsene mellom byen og Vikingskipet mindre tydelige og nivået
utfordrer Vikingskipet som arkitektonisk landemerke. Samtidig blir byrommet vest for stasjonen
mer avskåret fra det åpne landskapsrommet ved Åkersvika.
Heving av sporområdet gir samtidig mer direkte og forbedrede visuelle forbindelser under banen,
men dette er en nærvirkning som er begrenset til enkeltpunkter ved underganger.
Hovedalternativet innebærer at bruddet i den horisontale vannflaten forsterkes noe, men uten at
de overordnede karaktertrekkene i området svekkes. Varianten gir høyere fylling og dermed en
ytterligere forsterkning av dette bruddet.
Varianten anses som negativt for fagtema landskapsbilde

2.6.6

Rangering

I vurderingen av landskapsbildet utpeker håndteringen av Hamarbukta og byområdenes visuelle
forbindelse til Mjøsa seg som særlig betydningsfullt. Sammenhengen er særlig viktig fordi
sentrum er anlagt etter prinsipper som underbygger dette forholdet og som i dag danner
utredningsområdets viktigste landskapelige karaktertrekk.
Håndteringen angår både traséen gjennom Hamarbukta og fjerning av dagens jernbaneanlegg i
det samme området. Det vil si tiltak som henholdsvis forringer eller forsterker samspillet mellom
vannspeil, landform og bebyggelsesstruktur, og den den visuelle forbindelsen mellom Mjøsa med
omland.
Den visuelle forbindelsen mellom landområdene og Åkersvika er også viktig, men utgangspunktet
her har en annen karakter i den forstand at landområdene langt på vei er visuelt skjermet fra
vannflaten og omvendt med kraftig kantvegetasjon. I tillegg utpeker området omkring Vikingskipet
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seg som egnet for storskala anlegg, og stasjonsområde her vurderes som positivt. Samtidig er
kulturlandskapet på Børstad sårbart for tilsvarende store infrastrukturanlegg. Dermed er alternativ
med kortets mulige dagsone best i dette området.
På dette grunnlaget er alternativene rangert som følger:
1: Alternativ øst C
2: Alternativ øst A
3: Alternativ vest

2.7

Avbøtende tiltak

2.7.1

Alternativ vest

• Vannspeilet i Hamarbukta bør være større slik at det gir en tilstrekkelig visuell virkning som
vil prege landskapsbildet i overgangen mellom kvartalsstrukturen og Hamarbukta.
Strandlinjen som anlegges bør underbygge landformen og bystrukturen og beskrive
landområdenes opprinnelige møte med Mjøsa.
• Vannspeilet bør videreføres frem til reisetorget i øst, slik at denne plassen vil inngå i et
karaktersterkt byrom. Kvartalsstrukturens karakteristiske møte med Hamarbukta vil
således gjøres umiddelbart tilgjengelig for reisende ved ankomst til Hamar stasjon.
• I kombinasjon med vannspeil som beskrevet over, bør krysningen av kulvert gjøres ved
videreføring av Enggata som legges lavt omkring kulvertåpningen. Vangsvegen som
viktig akse vil på denne måten ende visuelt i Hamarbukta og synsbildet ved ankomst ned
mot Mjøsa vil i mindre grad preges av vei og konstruksjoner enn hva alternativ vest legger
opp til.
• Arrondering av terreng på innsiden og utsiden av kulverten forbi Hamarbukta må utformes
med stor omsorg og et konsekvent konsept. Her må det tas stilling til om kulverten skal
fremheves som tilført element i bukta med rene linjer, parkmessig opparbeidet fylling med
kultivert preg og eventuelt synlig kulvertkonstruksjon. Eller om det skal skapes et nytt
naturlikt landskap med for eksempel en større fylling og strand.
• Det bør avsettes tilstrekkelig arealer til park som har en formålsrettet utforming og som
setter Strandgateparken i funksjonell og visuell sammenheng med Koigen og grøntbeltet
videre langs Mjøsstranda.
• Beltet for vanngjennomstrømning over kulverten bør flyttes noe mot nordvest hvor
kulverten ligger litt dypere. Dette vil gi lengre tidsperioder hvor vannstanden står over
kulvert, et noe større bredde på feltet med gjennomgående vannflate og alt i alt en noe
mer stabil situasjon for en synlig gjennomgående linje for møtet mellom land og vann.
• Flomtiltak bør integreres i planlegging av øvrig byutvikling og gis en formålsrettet utforming
som minimerer barrierevirkningene.
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Alternativ øst A og C

• Rørosbanens trasé bør anvendes som parkmessig opparbeidet gang- og sykkelsone.
Dette vil danne en struktur som setter stasjonsområdet i forbindelse med Espern i vest
gjennom en sammenhengende landoverflate. Traséen vil videreføre Rørosbanen som
landskapstrekk og danne en landskapelig forankret overgang mellom Briskebyen og
stasjonsområdet med fremtidig byutvikling.
• Det bør legges føringer for utformingen og dimensjonene til fremtidig bygningsmasse, for å
sikre at Vikingskipet forblir et arkitektonisk landemerke.
• Utforming og eventuell oppfylling i stasjonsområdet bør underbygge tilgrensende landform i
vest, som stasjonsområdet er en forlengelse av. Dette kan gjøres ved å følge traséen til
Rørosbanens lett buede form.
• Den frigitte strandsonen i Hamarbukta bør ha en formålsrettet utforming som underbygger
den opprinnelige strandlinjen som Hamar by ble anlagt mot. Dette innebærer at
eksisterende parkeringsplass på fylling bør fjernes for å gjenskape en strandlinje
tilnærmet byens opprinnelige møte med Mjøsa i Hamarbukta.
• Ved det frigitte sporområdet nordvest for Hamarbukta bør det avsettes tilstrekkelig arealer
til park som har en formålsrettet utforming og som settes i funksjonell og visuell
sammenheng med Koigen og grøntbeltet videre langs Mjøsstranda.
• Det bør sikres god terrengutforming av tilløpsfyllinger og sammenhengende grønnstruktur
på nordøstsiden av Stangebrua/Stangevegen for å begrense visuell dominans av
stasjonsområdet sett fra sør og vest. Samtidig bør det sikres enkelte åpninger som sørger
for at stasjonsområdet står i en visuell sammenheng med omgivelsene i vest.
• Det bør etableres vegetasjonsbelter i tilknytning til traséen gjennom kulturlandskapet på
Børstad for å forankre tiltaket til eksisterende landskapselementer i omgivelsene og for å
redusere synligheten av terrenginngrep og kontaktledningsmaster.
Øst A:
• Nytt dobbeltspor bør legges i overdekket kulvert i siste del av traséen gjennom Børstad før
tunnelpåhugget ved Tommelstad for å redusere bruddet i landoverflaten. Dette avbøtende
tiltaket vil redusere den negative konsekvensgraden med en halv grad, stilsvarende
alternativ øst C for delområdet LB 2 Børstad.
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Under fagtemaet friluftsliv og byliv vurderes folks bruk og opplevelse av et gitt landskap, med
fokus på opphold og fysisk aktivitet. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Byliv defineres som opphold og fysisk
aktivitet i byer og tettsteder. Byliv omfatter menneskenes daglige livsmiljø, herunder områder og
ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til
daglig ferdes til fots eller på sykkel, så vel som byliv som rekreasjon, adspredelse og
miljøforandring. (Vegdirektoratet 2018 og Miljødirektoratet 2013.)
Følgende er presisering av fagtemaet (Vegdirektoratet 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.2

Temaet omfatter kun uteområder som er allment tilgjengelig i hele eller deler av
døgnet.
Det er sterkt fokus på rekreasjon og friluftsliv.
Sykkel inngår i fagtemaet, men da som tur- og rekreasjonssykling og ikke som
transportmiddel.
Områder som er i kommersiell drift og kommersielle aktiviteter, inngår ikke.
Enkeltvise private områder og eiendommer inngår ikke.
Støy vurderes, men kun som endring i eksisterende lydbilde.
Innløsning av bygg inngår kun der dette påvirker kvaliteten i nærmiljø og bomiljø.
Fagtemaet omfatter ikke virkning på byutvikling og utvikling av transport og trafikk.

Utredningskrav fra planprogram

Ifølge planprogrammet skal følgende utredes for permanent situasjon (Planprogrammet for KDP
– Bane NOR 2019):
•
•
•
•
•
•
•

Virkninger for beboere og brukere av berørt nærområde, inkl. hensynet til barn og
unge.
Mjøsstranda slik den brukes og kan brukes til allment friluftsliv og urbant
uteområde.
Sammenhengen mellom bymark som Furuberget, nærturterreng som
Ankerskogen og jordbrukslandskap som brukes til friluftsliv. I denne
sammenhengen inngår også eventuelle grøntdrag og turveier mellom dem.
Virkninger av jernbanen som barriere for gående og syklende. Dette innebærer
blant annet en kartlegging av nåværende og planlagte krysningspunkter, og
orienterbarhet i forhold til bruk.
Konsekvenser for eksisterende og nye byrom som følge av tiltaket, herunder
kvaliteter og innhold i ferdselsnettet for myke trafikanter, sosial sikkerhet m.m.
Konsekvenser for byliv og sosiale møteplasser med spesielt fokus på Hamar
sentrum.
Konsekvenser av tiltaket med hensyn til tilgjengelighet og fysiske barriereeffekter
for omkringliggende bylandskap og byområder.
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Kunnskapsgrunnlag og usikkerhet

Kunnskapsgrunnlaget og vurderinger som ble gjort i forbindelse med kommunedelplan prosess
2016, er i stor grad gjenbrukt og videreført (Jernbaneverket (2016), Fagrapport nærmiljø og
friluftsliv). I 2015/16 ble en rekke lag og foreninger i Hamar kommune kontaktet direkte i brevs
form, for innhenting av kvalitativ informasjon om bruk av utredningsområdet. I 2019 har det blitt
innhentet ytterligere informasjon fra kommunen og det er utført feltbefaringer.
Forvaltningsprioritet og bevaringsstrategi er en del av verdibegrepet for ikke-prissatte
konsekvenser, jfr. håndbok V712, og gir en god pekepinn på hvordan kommunene selv verdsetter
sine arealer. Offentlige planer sier noe om hvordan det offentlige og innbyggerne, representert
via politikerne, ønsker at verdiene i byene, tettstedene og omlandet skal forvaltes, brukes og
utvikles. I arbeid med denne fagvurderingen, er overordna plan-idéer og verdiprioriteringer sett
etter, og da særlig verdier som er knyttet til felles goder det er ønsker om å bevare for fremtiden.
Anlegg og områder som er intensivt brukt av barn og unge og som må fjernes eller rives som
følger av dette tiltaket, skal erstattes med anlegg og områder av tilsvarende størrelse og kvalitet i
samme nærområde (Regjeringen 2008 og Hamar kommune 2018).
Det er utarbeidet støyrapport omhandlende støyberegninger av dagens og framtidig togtrafikk og
av annen støy som følge av tiltaket (transport) (Bane NOR (2019), Fagrapport støy). I denne
fagrapporten er endring i lydbildet vurdert.
Datagrunnlaget er generelt sett bra. Det finnes mye kunnskap om så vel områder for byliv, som
områder og ferdselsveger som brukes til friluftsliv. Opplysninger om konkrete tall for områdenes
bruksintensitet er noe mangelfulle. Verdiene er derfor vurdert ut fra generell kunnskap og faglig
erfaring, inkludert kunnskap hentet fra ulike kilder (se påfølgende liste). Det vil kunne være noe
mangelfulle registeringer av lek i nærområder, umerkete stier og løyper, samt av uformelle
samlingsplasser og identitetsskapende områder i lokalmiljøer. Noe data er fra flere år tilbake,
som Hamar kommune sine barnetråkk registreringer, men er vurdert til å fremdeles være
relevante.
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Kilder

Relevans

Befaringer og registreringer på stedet. 10.09.2015, 13.11.2015,

Utredningsområdet registreres og

20.01.2016, 13.05.2019.

vurderes direkte. Fotografering.

Møter med Hamar kommune i 2015 og 2016.

Kunnskapsinnhenting.

Brukerundersøkelse.

Kvalitative tilbakemeldinger på bruk av

Skriftlig innbydelse til å komme med innspill og informasjon ble sendt ut

utredningsområdet, fra lag og foreninger i

til en rekke lag og foreninger i desember 2015.

Hamar.

Planforslag presentert i modell og tegninger.

Viser tiltakets utforming og utstrekning
som grunnlag for omfangsvurderinger.

Statkart:

www.norgeskart.no

Kartbasen gir informasjon om arealbruk,
samt navnsetting.

Flyfoto (googlemaps.com)

Kartbasen gir informasjon om arealbruk.

Skog og landskap:

Ulike temakart som bl.a. viser områder for

https://kilden.nibio.no

friluftsliv.
Kommunekart:

www.kommunekart.com

Kartbasen gir informasjon om arealbruk,
samt navnsetting.

Miljødirektoratet:

https://kart.naturbase.no/

Friluftsliv, naturområder, formelle
vernevedtak inkl. Ramsarområde,
kulturmiljøer.

DNT:

www.ut.no

Kartbasen viser bl.a. utfartsområder, stier
og løyper, samt målpunkter.

Skisporet:

www.skisporet.no

Kartbasen viser regelmessig oppkjørte
skispor.

Statens vegvesen:

www.vegvesen.no/vegkart

Trafikktellinger med tall fra 2018.

www.vegvesen.no/trafikkdata/
Hamar kommune:

Kommunens vedtatte arealplaner;

Plandialog: https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn

kommuneplan, kommunedelplaner,
reguleringsplaner.

Hamar kommune (2018): Kommuneplanens 2018-2030. Arealdel.

Kommunens vedtatte arealplan, med
beskrivelser, retningslinjer, bestemmelser,
temakart og vedlegg.

Hamar kommune, Friluftsliv i Hamar:

Informasjon om friluftliv i kommunen

https://www.hamar.kommune.no/category17830.html
Hamar kommune - KP 2011 Grønnstruktur

Temanotat utarbeidet som en del av
kommuneplanarbeidet.
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Opplevelse av byen.

av fremtidig jernbane og station.

Gehl Architecture (2013), Hamar Byromsplan.
Klima- og miljødepartementet (2018). Handlingsplan for friluftsliv. Natur
som kilde til helse og livskvalitet.
Miljødirektoratet (2015). M-307-2015. Friluftsliv der folk bor.
Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Miljødirektoratet (2013). Veileder M98-2013. Kartlegging og verdsetting

Opplevelse av byen.
Overordnet målsetting. Definisjoner av
begreper.
Overordnet målsetting. Definisjoner av
begreper.

Metodikk

av friluftslivsområder.
Regjeringen (2008). Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging.

Barn og unges i planleggingen.

Rundskriv til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen, vedtatt i Statsråd 01.09.1989.
Direktoratet for Naturforvaltnings (nå MD) (2001). Håndbok 18-2001.

Metodikk

Friluftsliv i konsekvensutredninger.
Røyems byplan fra 1848 og Pedersens byplan fra 1924.

Byhistorie og bystruktur.

Riksantikvaren NB! – registeret:

Registrering av nasjonale kulturhistoriske

https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Byer-og-tettsteder/NB!-

bymiljø.

registeret

Kulturverdier.

Riksantikvaren: https://askeladden.ra.no

Vegdirektoratet (2018). Konsekvensanalyser. Håndbok V712.

Vegdirektoratet (2014). Konsekvensanalyser. Håndbok V712.

IC SHB Verdi- og sårbarhetsanalyse ICP-56-A-26201 (2015): Rambøll

Metodikk

Metodikk. Skala for omfang og
konsekvens.
Foreliggende verdivurdering.

Sweco 10.07.2015.
Bane NOR (2019). Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger

Vurderinger av tiltak fra 2019.

Jernbaneverket (2016). Fagrapport Nærmiljø og friluftsliv.

Konsekvensvurdering av tiltak fra 2016.

Jernbaneverket (2016). Fagrapport Byutvikling og knutepunkt

Vurderinger av tiltak fra 2016.

Bane NOR (2019). Passasjer-registeringer.

Undersøkelse av reisevaner tog i Hamar.
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Influensområde og delområder

Miljødirektoratet har definert aksjonsradius til en gjennomsnittlig ungdom til å være ca. 1000
meter (Miljødirektoratet 2013). Som i forrige kommunedelplan prosess (KU IC Sørli- HamarBrumunddal 2016), er dette lagt til grunn for avgrensing av fagspesifikt influensområde. Ved
inndeling i influensområde og delområder er i tillegg kommunale planer og reguleringsformål,
skolekretser, historikk, faktisk bruk, utbyggingsetapper samt planlagt tiltak hensyntatt. Som følger
av endringer i tiltaket, siden forrige fagutredning, er influensområdet noe justert.
Inndeling i delområder gjøres for å lage håndterbare enheter for fagutreder under arbeidet med
fagrapporten, samt for at fagrapport skal vise en oversiktlig og etterprøvbar vurdering av verdi og
påvirkning/ omfang. Et utredningsområde kan deles inn på noe ulike måter. Inndelingen vil ikke
påvirke resultatet i forhold til konsekvenser og rangering av vurderte tiltak.

3.1.5

Endringer fra fagrapport 2016

Fagtema friluftsliv og byliv, het i forrige kommunedelplan prosess (KU IC 2016) fagtema nærmiljø
og friluftsliv og eldre veileder V712 ble lagt til grunn (Vegdirektoratet 2014). I denne fagrapporten
er V712 fra 2018 lagt til grunn for definisjon av fagtema, slik det er bestemt gjennom
planprogrammet. Det er tatt høyde for at nærmiljø og byliv ikke er helt sammenfallende definerte
begreper. I metoden fra 2018 er det bl.a. lagt noe mindre vekt på bostedsområder og – miljø, i
forhold til i metoden fra 2016. Dette innebærer bl.a. at innløsing av private eiendommer ikke
vurderes under denne fagrapporten, annet enn der det gir tydelig påvirkning til felles verdier i et
bomiljø.
Influensområdet er revurdert siden 2016 rapporten og området er delt inn i færre delområder,
som følger av at det nå er to korridorer som skal utredes, mot tre i 2016. Med færre delområder
er navn på områdene noe endret. Navn er også endret for enklere betegnelser og større grad av
sammenfall med andre fagutredninger. «FB» i navnsettingen av delområder, er forkortelse for
«Friluftsliv og byliv».
Presiseringer av begrepet byliv er gjort under pkt. 4.1.1.

3.1.6

Utdypning av fagtemaet

I denne fagvurderingen er det gjort separate verdivurderinger for friluftsliv og for byliv. Grunnen til
dette er at verdier knyttet til friluftsliv og verdier knyttet til byliv og dets brukere, ofte har ulik
robusthet og sårbarhet i forhold til påvirkning fra nye tiltak. Verdier knyttet til byliv er ofte sårbare
for nye tiltak og endringer, fordi disse helst er knyttet til by- og bomiljøer og hverdagsfunksjoner
som skole, barnehage, uteområder brukt på ettermiddag og kveldstid i hverdagen og også
arealer knyttet til jobbsteder og til helg. For barn er områder i nærområdet, som er lite eller ikke
funksjonsbestemte, gjerne særs verdifulle. De minst mobile og fleksible brukerne er mer
avhengige av gode uteområder i umiddelbar nærhet av bosted og påvirkes ofte i større grad, ved
nye tiltak og endringer i nærmiljøet, enn mer mobile brukere. Byområder og
nærrekreasjonsområder bør oppleves som tilgjengelige og bør kunne nås innen ca.10 minutters
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gange. For de yngste barna er dette 50-100 meter, for eldre ca. 2-300 meter, mens
funksjonsfriske voksne og mellomstore barn og unge går ca. 3-400 meter innen dette tidsrommet
Lengre avstander, opplevde og fysiske barrierer og store høydeforskjeller begrenser sårbare
gruppers utøvelse av rekreasjon og fysisk aktivitet. (MD (2014 og 2013), DN (2004 og 1994).)
Brukerne av områder for friluftsliv er ofte målrettede og villige til å reise eller krysse barrierer for å
komme seg på tur. Friluftsområder som går tapt, kan gjerne erstattes ved at det finnes områder
med liknende kvaliteter innen akseptabel avstand. For grupper med mangel på fritid eller liten
mobilitet blir nærturterreng og andre grøntområder nært bosted viktig for å oppnå friluftslivopplevelse (Miljødirektoratet 2013). Samtidig vil disse områdene ofte være arena for aktiviteter
som ikke dekkes av friluftsliv-begrepet. Ulike brukergrupper kan ha motstridende interesser. Tiltak
som er bra for byliv, kan være en ulempe for friluftslivet og motsatt. Ved å synliggjøre verdier
knyttet til byliv og til friluftsliv hver for seg, blir vurderingen av omfang og konsekvens for fagfeltet
lettere etterprøvbar. (MD/DNs håndbøker/veiledere.)
Avstand mellom verdier knyttet til fagtemaet og jernbanestasjonen som knutepunkt i Hamar by, er
tatt med i vurdering av delområdene, i den grad det angår fagtemaet. Hamar by har områder og
aktiviteter knyttet til rekreasjon, som er av regional og nasjonal interesse og som folk gjerne
oppsøker via togreiser. Av aktiviteter og områder av regional eller nasjonal interesse, trekkes
følgende frem:
o
o
o
o
o
o

Furuberget
Kvadraturen med parker, gater og torg
Domkirkeodden
Åkersvika med spesielle naturkvaliteter
Koigen, inkludert bading i Hamarbukta
Sykling i Hamar og langs ruta Mjøstråkk

Folkeliv/byliv rundt jernbanestasjonen som knutepunkt, samt folkeliv/byliv som følger av
forflytning mellom jobb og hjem, men som ikke er direkte knyttet til jobbreisa eller kommersielle
aktiviteter, er også medregnet i vurderingen. Storparten av aktivitet knyttet til friluftsliv og
rekreativt byliv genereres lokalt og med utspring i bosted, særlig i hverdagen. Bostedsnært
friluftsliv og bruk av nærmiljøet er nasjonalt satsningsområde. (MD 2015, KM 2018.)
Passasjer-registreringer utført av i 2019, viser at arbeidsreiser (pendling) utgjør 42 % av
reisende, tjenestereiser 21 %, studie og skolereiser 7 %, mens reiser knyttet til
handel/helse/besøk/fritid utgjør ca. 30 % av alle togreiser. Av disse er det om lag 42 % som går, 6
% sykler og 9-10 % tar buss. Resterende kjører egen bil, blir kjørt eller tar drosje. Hver dag er det
mellom 1600 og 2200 påstigende fra Hamar stasjon. I rushtiden målt morgen og kveld, er det
mellom 40 og 130 personer som går til stasjonen. Utenom disse tidene, kommer om lag 20 – 40
gående til stasjonen pr time. (Bane NOR (2019), Passasjerregistreringer.)
Alternativene i øst gir noe lengre avstand mellom det tradisjonelle handelssenteret i Hamar i
Kvadraturen, Hamarbukta og stasjonsområdet, men det vurderes at denne endringen i avstand
mellom selve jernbanestasjon og delområder vil ha mindre betydning for fagtemaet, som
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omhandler den ikke-kommersielle delen av bylivet. Fagrapport andre samfunnsmessige
virkninger, kap. 1 t.o.m. kap. 4, inneholder grundig gjennomgang og vurdering av erfaring og
forskning knyttet til transport og mobilitet. Vurderingen er lagt til grunn for denne fagrapporten.
(Bane NOR (2019), Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger, kap. 1-4.)
Bomiljøer er tatt med i verdivurdering av delområder. Vurderingen er ikke et uttrykk for boligers
monetære verdi eller hvor stor verdi et bosted har for eier, men er gjort av verdier knyttet til felles
utearealer. Boligtetthet og befolkningsgrunnlag er bl.a. lagt til grunn. (SSB sin database
kart.ssb.no.)
Følgende verdier er i hovedsak vurdert under tema friluftsliv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Større områder for turer i skog, mark, på fjell eller på/ved vann
Marka/bymarka større enn 200 daa
Sjø og vassdrag
Områder med spesielle kvaliteter for friluftsliv
Statlig sikra friluftsområder
Blå/grønne korridorer som del av områder for friluftsliv
Ferdselsforbindelser som del av områder for friluftsliv
Utfartsområder/startpunkter for lengre turer
Sykkelruter (lengre ruter)
Leder (Pilegrimsleden)

Følgende verdier er i hovedsak vurdert under tema byliv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærturterreng i eller i umiddelbar nærhet til boliger
Urbane uteområder (inkl. torg, plasser, gater)
Leke- og rekreasjonsområder
Idrettsanlegg
Skole-/barnehageområder
Institusjonsområder som er i allmenn bruk
Grendemiljø
Strandsone i byen
Jordbruks-/kulturlandskapet i byen eller byens randsone
Blå/grønne korridorer i byen
Ferdselsforbindelser/ fotgjengerstrømmer i byen eller byens randsone
Ferdsel på sykkel i byen og i nærmiljøet for rekreasjon
Andre rekreasjonsområder (mindre enn 6 daa)
Private områder med allmenn bruk

Nærturterreng er definert som store vegetasjonskledde områder (større enn 200 daa) i tettsteder
eller som grenser til tettsteder, der man kan gå tur på minimum to kilometer, uten å bruke samme
sti. Flere mindre områder som til sammen blir større enn 200 daa og som er forbundet med
grøntkorridorer eller lite trafikkerte veger i grønne omgivelser, parker, strandsoner, markaområder
og de fleste typer idrettsanlegg, inkluderes i betegnelsen. Nærturterreng bør være tilgjengelig
innenfor 500 meter (gangavstand) fra bosted/bostedsområder, skoler og barnehager
(Miljødirektoratet 2013).
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Med rekreasjonsområder menes offentlige tilgjengelige områder for felles opphold, rekreasjon og
lek. I rekreasjonsområdet er det helst tilrettelagt for allsidige aktiviteter i varierte omgivelser.
Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er inkludert. Bolignære leke- og rekreasjonsområder er
viktige nærmiljøanlegg. Med dette menes lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg,
hundremetersskog, badestrender, offentlig sikrede områder, parker og lignende. Slike områder er
spesielt viktige for barn, eldre og andre grupper med liten aksjonsradius fra bosted. Områdene
kan utgjøre deler av skolens uterom eller andre offentlig tilgjengelige anlegg (Miljødirektoratet
2013).

3.2

Fagtemaets verdigrunnlag

Metoden beskrevet i Håndbok V712 er lagt til grunn for vurderingene i denne fagrapporten.
Metoden er beskrevet innledningsvis under kap. 2.5.2, der hovedtrinnene er synliggjort i figur 2-5.
Ved vurdering av verdi for fagtema friluftsliv og byliv, er det sett på betydning til et område (ingen,
lokal, regional, nasjonal for en gruppe mennesker eller et lokalsamfunn), kvalitet (attraktivitet,
opplevelsesverdier og spesialitet), samt bruksfrekvens (hvor mye og hvor ofte, evt. av særskilte
grupper). En sammenstilling av kriteriene for verdivurdering vises i tabellen under.
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Brukes lite eller av få.

Middels bruk.

Brukes av mange.

 Betydning

Ingen eller noe lokal betydning.

Lokal/regional betydning.

Regional/nasjonal/ internasjonal



Mindre attraktivt for opphold/

Attraktivt for flere.

betydning.

attraktivt for få.

Gode kvaliteter.

Svært attraktivt.

Verdi:

Kvaliteter

 Bruksfrekvens

Særlig gode/unike kvaliteter.

Tabell 3-1 viser kriterier for verdivurdering, iht. SVV håndbok V712 (2014).

For tiltakets påvirkning på registrerte og vurderte verdier (omfang), er følgende vurdert (Jfr. V7122014):
• Direkte påvirkning på verdiene (areal/omfang)
• Påvirkning på opplevelseskvaliteter og identitet
• Endring i barrierevirkning og forbindelser
• Endringer i egnethet
• Endret lydbilde
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Stor neg

Middels neg

Lite neg

Intet

Lite pos

Middels pos

Stor pos

Ødelagt

Forringet

Noe forringet

Ingen
endring

Noe
forbedret

Forbedret

Stor
forbedring

Direkte påvirkning
Opplevelseskvaliteter
og identitet
Barrierer og
forbindelser
Egnethet
Lydbildet

Figur 3-1 Skala og tabell brukt i vurdering av omfang / påvirkning. (Skala hentet fra V712-2014.)

3.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

Hamar er fylkeshovedstad i Hedmark (Innlandet fra 2020) med omkring 31 150 innbyggere (SSB
2018), med en rekke offentlige institusjoner og bygg i nærhet av korridorene. Sentralt i byen er
handlestrøket i kvadraturen og handelssenteret CC Stadion langs Vangsvegen. I tillegg er det
flere bydelssentre. Hamar park, Strandgateparken, Vestre torg, Stortorget, gågata i Torggata og
friområdet Koigen er viktige felles uterom i byens senterområde. Hamar har en rekke skoleanlegg
og barnehager og dette er viktige møtesteder. I Ankerskogen ligger populært svømmeanlegg og
sletter, turstier og nærmiljøanlegg.
Kulturlandskap på Domkirkeodden, med ruinene etter Hamar Gamle Domkirke og
Hedmarksmuseet, er et yndet turmål både for byens befolkning og for tilreisende. Pilegrimsleden
går langs strandlinja gjennom byen. Koigen er tilrettelagt med turstier og turveger, skateanlegg,
ballbaner, stupetårn, badestrender og plenflater og er mye brukt av innbyggerne i Hamar og av
tilreisende og har et bredt spekter av brukere. I nærheten av Koigen er anløp for Skibladner,
verdens eldste rutegående hjuldamper. På Brygga er det båthavn og på tilliggende område kalt
Åttemetersplanet er det, foruten parkeringsareal, ungdomsklubb med utearealer der
medlemmene har bygd opp aktivitetspark. På Tjuvholmen er det båthavn, balløkke og
bademuligheter.
Kulturlandskapet på Børstad og kulturskogen i Klukhagan er mye brukte og viktige turområder.
Friluftslivsaktivitetene er i store deler av året knyttet til avgrensede linjer i kulturlandskapet, men
opplevelsen av det helhetlige kulturlandskapet er viktig del av friluftslivet. Hol gård (314 daa) er et
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statlig sikret friluftsområde beliggende på Furuberget (Naturbase.no) og er en del av Hamars
bymark og nærturterreng. Furuberget er populært og mye brukt for turer til fots eller på ski, samt
til sykling, lek og allsidige aktiviteter. I Hamar er nærturområder benyttet av svært mange ulike
grupper mennesker (Hamar og Hedemarken Turistforening 2015).
Andre populære møtesteder er OL-anleggene fra 1994, Vikingskipet, Hamar Amfi og Storhamar
Ishall. Espern aktivitetspark og treningssenter er et sentralt møtested. Mjøstråkk er navnet på en
250 km. lang skiltet sykkelrute rundt Mjøsa som går gjennom Hamar.
Mjøsa og Hamarbukta er svært populært rekreasjons- og friluftsområde, sommer som vinter. I
Brygga båthavn er det plass til ca. 140 båter, mens det er plass til ca. 540 båter i Hamar
båtforening og Hamar seilforening på Tjuvholmen. Åkersvika er Ramsarområde med utløp for
Flagstadelva og Svartelva. Området har spesielle kvaliteter som frilufts- og rekreasjonsområde og
er bl.a. brukt som feltundervisningsområde. I vernebestemmelsene til naturreservatet er det lagt
inn fredningsperiode for å verne fuglelivet, med forbud mot ferdsel, bruk av båt og kano.
Skiløyper blir kjørt fra Børstad ungdomsskole på Tommelstadjordet/ Børstadjordet og østover mot
Vang. Når forholdene tilsier det blir det også kjørt skiløyper på isen i Hamar-bukta. Med trygg is
er det ellers generelt stor aktivitet i Hamarbukta, langs Mjøsstranda og mot Nes vinterstid.
Åkersvika er gjerne brukt til kiting og isfiske.
Særlig viktige identitetsskapende områder og elementer i Hamar er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åkersvika naturreservat
Mjøsa
Kalkfuruskogen og bygdeborga på Furuberget
Domkirkeodden med domkirkeruinene, museumsområdet og turveger.
Koigen med nærmiljøanlegg, strender der det er gode bademuligheter og turveg
Hamarbukta med bryggeområde inkludert Skibladnerbrygga, båthavner og klokkespillet
Stortorget med nytt kulturhus og gågata med tilhørende plasser i Torggata
Det gamle fabrikkområdet i Vestbyen, med Bryggeriet og Nestléfabrikken, samt Vestre
torg
Hamar stasjon med stasjonsparken
Det gamle industri- og jernbaneområdet på Espern
Vikingskipet OL arena
Ankerskogen med svømmeanlegg, friområde og skoleanlegg
Det bynære kulturlandskapet i hevd på Børstad, som er viktig turområde

Åkersvika, Mjøsa og Furuberget er i første rekke knyttet til friluftsliv, mens de andre nevnte
identitetsskapende områdene og elementene i første rekke knyttes til byliv. Kulturlandskapet på
Børstad og båthavnene er viktige både for byliv, som nærområder i daglig bruk og som startpunkt
for lengre turer regnet som friluftsliv.
Hamar kommune vedtok ny kommuneplan i 2018, med Kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Hensikten med arealdelen er å sikre en bærekraftig utvikling i Hamar kommune og hovedformålet
er å sikre bosetting og aktivitet i hele kommunen, forsterke tettstedene, prioritere bygging av
boliger og særlig boliger egnet for barnefamilier. (KP Bestemmelser og retningslinjer 2018-2030.)
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Figur 3-5 Foto viser grønnstruktur på Disen ned mot Flagstadelva, strandsonen sør for Vikingskipet og utsyn mot
Mjøsa fra Brygga.

Delområdets verdi
Verdien til og opplevelsen av Hamarbukta er i stor grad knyttet til sammenhengen mellom vannet
og landskapet rundt, med god kontakt mellom vann og aktivitetene i strandsonen, mot byen,
Domkirkeodden og Tjuvholmen. Verdiene i Åkersvika er i større grad knyttet til kontakten mellom
brukere av vannflata og naturkvalitetene, dvs. forholdet mellom vannflate, vegetasjon i
strandsonen og dyreliv.
Hamarbukta og Mjøsa er viktig område for friluftsliv og rekreasjon, der bl.a. seiling, roing, fiske og
bading er populære aktiviteter. Naturkvalitetene gjør at Åkersvika naturreservat har stor verdi som
rekreasjonsområde. Padlere og roere benytter vika i stort omfang i periodene dette er tillatt, og
har forbindelse til Mjøsa gjennom åpning i dagens jernbane- og veifyllinger. Vesle-Mjøsa er et
skjermet område ved Tjuvholmen, innenfor grensene til naturreservatet, som er særs viktig for roog padlesporten. Området kan benyttes ved alle værforhold, av de fleste brukere og er tilrettelagt
for handicappede med spesialmateriell. Når forholdene tilsier det blir Åkersvika brukt til
vinteraktiviteter som skigåing, kiting og isfiske.
Jernbanen, Åkersvikavegen, Stangevegen og annen infrastruktur, samt Vikingskipet med
parkeringsareal, beslaglegger mye areal langs strandlinja i Åkersvika. Sammen med E6 fungerer
dette i noen grad som hinder for bruk og som barriere for fri ferdsel fra boligområder til Åkersvika
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og naturreservatet. Enkelte tilrettelagte steder som fungerer som tilkomst til delområdet, bærer
preg av noe dårlig vedlikehold og lav grad av bruk. Steder som gir tilkomst til vika har likevel stor
betydning for befolkningen, og særlig for østre bydeler, som har dårligere tilgang til nærturterreng
enn mange av de andre bydelene (Hamar kommune, Kommuneplanens temanotat
grønnstruktur/lekeplasser). I Disen bydel, via Just Brochs gate, er det tilrettelagt adkomst og
oppholdsplass bl. a. med benk og enkel brygge. Området brukes til utsetting av robåter og
kajakker, slik et område ved fugletårnet ved Stangebrua også brukes.
Ytre del av naturreservatet, Hamarbukta og Mjøsa har god tilgjengelighet fra Hamar. Det er tre
båtforeninger (Hamar båtforening, Hamar seilforening og Jernbanepersonalets båtforening), samt
ro- og kajakklubb, med tilholdssted på Brygga, Tjuvholmen og ved Stangebrua. På Tjuvholmen
og i strandsonen fra Koigen via Domkirkeodden til Furuberget er det badeplasser.
Arrangementet «Åkersvika rundt» avholdes med jevne mellomrom (Hamar og Hedemarken
turistforening 2015). Sykkelruta Mjøstråkk går over Stangebrua i delområdet og videre langs
strandsonen til Furuberget. For begge aktivitetene er kontakten mellom Mjøsa og strandsonen
viktig. Aktivitetene vurderes å være robuste mot noe endring i denne kontakten.
Mjøsa med Åkersvika er viktig rekreasjonsområde og er svært viktig som identitetsskapende
element, der Hamarbuktas sentrale plassering inn mot og som del av Hamar by er vesentlig.
•
•

Verdi er vurdert til stor for friluftsliv
Verdi er vurdert til middels - stor for byliv

Samlet verdi er likevel satt til middels-stor, men ligger tett opp mot stor. Verdier knyttet til friluftsliv
er av større betydning, enn verdier knyttet til byliv i dette delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Båthavnen, som gir tilgang til Mjøsa, mister noe areal i indre del av Hamarbukta, fordi
dobbeltsporet legges her. Jernbanepersonalets båtforening ved Stangebrua mister noe areal i
Åkersvika, ved at tilsving til Rørosbanen legges på fylling over areal som i dag brukes til brygge.
Båtforeningen mister i tillegg areal i forbindelse med omlegging av veg. Båtplasser som går tapt i
havneanlegg som påvirkes av tiltaket, erstattes i sin helhet i sentrale deler av Hamarbukta, bl.a.
ved utvidelse av havna på Tjuvholmen. Det vurderes at flytting av båthavnene har lite å si for
verdier knyttet til dette delområdet.
Opplevelseskvalitetene i og identiteten til Hamarbukta, som er uløselig knyttet til fysisk og visuell
sammenheng mellom Mjøsa og den historiske byen, er vurdert til å bli negativt påvirket, på grunn
av arealbeslag, utfylling og høyde på deler av tiltaket. Avstanden mellom Mjøsa, Hamarbukta og
Kvadraturen øker og visuell kontakt inn mot Kvadraturen fra vannflata forringes, i en sentral del
mellom dagens stasjonsbygning og til ca. forlengelsen av Håkons gate. Dette som følger av
høyde på kulvert, veg over kulvert og flomsikringstiltak langs banen. Veg i forlengelsen av
Vangsvegen og videre mot Tjuvholmen, på utsiden av dobbeltspor, legges på til dels svært høy
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fylling i bukta. Topp av kulverttak ligger på ca +130 moh. Overkant av vegdekket blir liggende noe
over denne høyden på kulvertak. Det er vurdert at den høyeste delen av kulverten, samt
flomsikringstiltak langs spor (overkant tiltak ca. +127), vil påvirke opplevelsen av kontakt fra
Mjøsa mot Kvadraturen negativt. (Strandgata ligger i dag på mellom ca. 125,5 - 127,0 m.o.h i
strekningen mellom dagens stasjon og Stortorget, mens sporhøyde på dagens bane ligger på ca.
126 m.o.h på dagens jernbanestasjon og med jevn stigning fra ca. 126,0 – 127,1 m.o.h langs
Brygga inn mot Høyensal.)
Hjuldamperen Skibladner sin ferd på Mjøsa og anløp til Hamar er en vesentlig verdi for bylivet.
Skibladnerbrygga flyttes til område i forlengelsen av Vangsvegen og vil mest sannsynlig få anløp
foran kulvert der denne er på det høyeste. Anløpet til byen er vurdert til å bli noe mindre synlig og
markant enn i dag.
Opplevelseskvaliteter i Hamarbukta, fra vannet, vil påvirkes noe positivt ved at det anlegges
offentlig tilgjengelig uteområde på utsiden av kulverttak mellom Vangsvegen og Koigen, og at
bylivet trolig blir forsterket langs deler av strandsonen. I strekningen mellom Koigen og ca.
Håkons gate vil den fysiske og visuelle barrieren fra Hamarbukta mot Strandgateparken og
Kvadraturen reduseres, ved at dagens bane og fylling fjernes.
Tiltaket påvirker lydbildet noe negativt, ved at det blir noe mer støy ut mot Åkersvika
naturreservat langs jernbanebrua og mot naturreservatet i Vesle-Mjøsa (inn mot Tjuvholmen) en i
referansealternativet. Dette gjelder selv om tiltaket støyskjermes. Støyskjermene etableres som
lave skjermer over vika. (Bane NOR (2019), Fagrapport støy.)

Figur 3-6 Illustrasjon er klipp fra visningsfilm og viser Hamarbukta og forbindelse mot sentrum av Hamar i
alternativ vest (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til middels negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv i noe større
grad enn verdier knyttet til byliv, og det er i første rekke opplevelseskvaliteter knyttet til fysisk og
visuell sammenheng mellom Mjøsa og Kvadraturen som forringes.
Konsekvens: middels negativ.

Alternativene Øst A og Øst C
Nytt dobbeltspor legges nært strandsonen ved Stangebrua og østover mot Vikingskipet. Dette vil
påvirke tilgang til Åkersvika noe negativt til alle årstider. Det vil bl.a. trolig bli mindre aktuelt å
bruke området til utsetting av robåter og kajakker.
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Ny tilsving til Rørosbanen over utløpet av Flagstadelva, vil påvirke dette området noe negativt i
form av nærføring. I tillegg vil fylling banen legges på, gjøre tilgang til strandsonen langs utløpet
vanskelig. Dette vil bl.a. være til hinder for utsetting av robåter og kajakker fra det tilrettelagte
grøntarealet nord for Disen bru.
Tiltaket påvirker lydbildet noe negativt, ved at det blir noe mer støy ut mot Åkersvika
naturreservat langs jernbanebrua enn i referansealternativet. Dette gjelder selv om tiltaket
støyskjermes. I tillegg vil tiltaket gi negativ endring i lydbildet mot naturreservatet langs stasjonen,
langs Rørosbanen, samt inn mot utløpet av Flagstadelva. (Bane NOR (2019), Fagrapport støy.)
Sammenhengen mellom Mjøsa og Hamarbukta og strandsone med Strandgateparken forbedres i
noen grad, ved at spor og fylling fjernes sentralt i byen. Dette er vurdert til å gi en marginal positiv
påvirkning.
Påvirkning vurderes til liten negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv, på lik linje med
verdier knyttet til byliv.
Konsekvens: liten negativ.
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FB 02 Sentrum

Figur 3-7 Foto viser Koigen, Strandgateparken, Stortorget, samt gang-sykkelfelt og båthavn langs Brygga.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter Tjuvholmen, Brygga, Koigen og Kvadraturen. Byens beliggenhet og
henvendelse mot Hamarbukta og Mjøsa er viktig for opplevelsen av og identiteten til delområdet.
Den tette kvadratur strukturen med tilhørende torg, plasser og parker, gir intimitet til opplevelser i
urban kontekst og aktiviteter i strandsonen, sikt og forbindelseslinjer mot Mjøsa, gir identitet som
«Byen ved Mjøsa».
Tjuvholmen er viktig som friluftsområde, særlig som startpunkt for turer på Mjøsa og aktiviteter
knyttet til båthavn og klubb-/forening. Hamar Roklubb, Hamar seilforening, Hamar Båtforening,
Tjuvholmen kro m.fl. holder hus på området. Båtforeningen og seilforeningen har om lag 540
båtplasser her. Hamar Roklubb 1881 har hatt tilhold på Tjuvholmen og ved Vesle-Mjøsa siden
1933. Klubben disponerer to større bygninger med klubbhus og lager for robåter/kajakker med
utstyr. Klubben er i vekst og leier i tillegg ut plass til seile- og dykkerklubb. Det er ballbane og
naturlig gode bademuligheter på østsiden av holmen og i strandsonen omkring Vesle-Mjøsa. På
store deler av den vestre delen av området, dominerer kjørearealer, parkeringsarealer og
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båtopplagringsarealer. En rekke bedrifter holder hus i næringsbygget på holmen, med til sammen
et større antall ansatte. Adkomst til Tjuvholmen foregår til fots, på sykkel og med bil, via Enggata
med kulvert under jernbanen, og for syklende og gående fra Stangevegen via strandpromenaden
over Espern. Med ny bru over jernbanen til Espern i forlengelse av Brugata, som er del av
referansealternativet, vil noe av trafikken og bevegelsene flyttes hit.
På Åttemetersplanet har ungdomsklubben Ungdom for Hamar midlertidig tilhold med klubbhus og
utearealer. Det er lagt til rette for ulike fritidsaktiviteter, bl.a. skating og ved bryggekanten
opptrekk for Wake Board (bølgebrett). I bygget Brygga 20 holder til sammen 10-12 bedrifter hus.
Brygga Båthavn med ca. 140 båtplasser, er lite tilrettelagt for opphold og sammenkomster på
landområdet, men er viktig startpunkt for turer til Mjøsa og et sosialt møtested. Skibladnerbrygga
er et betydningsfullt mål og aktivitetsgenererende element i området. Kiosken på Brygga har
uteområde med benker og bord og er et viktig og uformelt treffsted. Norsk folkehjelp har
tilholdssted i området.
Strandgateparken ligger nord for dagens jernbane. I parken er det gode rekreasjonsmuligheter og
nylig etablert lekeplass. Inn mot parken og sør for Strandgata ligger spisesteder med til dels
lange tradisjoner.
Koigen er et svært viktig offentlig friområde og møtested, og mye i bruk av barn og unge.
Området er tilrettelagt for et variert spekter av aktiviteter og for et bredt spekter av brukergrupper,
med badeplass og stupetårn, sandstrand tilgjengelig for funksjonshemmede, gressplen, egen øy,
lekeplass, skateanlegg, sandvolleyball, basketballbane, apparater for styrketrening og
parkeringsplass.
På Høyensal er det hageanlegg med store og til dels gamle trær. Del av anlegget er
bevaringsverdig, bl.a. Abelseth-gården. I kommuneplanen åpnes det opp for utvikling med
ytterligere boenheter på del av området, forutsatt at dagens jernbane blir lagt om. Tilliggende
Høyensal ligger en offentlig park, Kroneparken, med sikt over Koigen og utover mot Nes og
Helgøya.
Grusveg gjennom Koigen og mot Domkirkeodden er svært mye brukt som gang- og
sykkelforbindelse og som turveg. Vegen er del av Pilegrimsleden og sykkelruta Mjøstråkk.
Viktige uteoppholdsarealer er jevnt fordelt i Kvadraturen og defineres i stor grad av
gatestrukturen. Uteområdene er mye brukt på dagtid, men har forholdsvis lav bruksfrekvens på
kveldstid. Overordna byrom er Vestre torg, Stortorget, Triangelen, Østre torg, Jernbaneparken,
nytt bydelstorg i kvartal 57 (vest for Statens hus mellom Enggata og Parkgata), samt
Kirkebakken, Torggata, Strandgata, Vangsvegen og Parkgata.
Hamar har korte avstander mellom sentrale funksjoner og det er betydelig potensiale for å øke
andelen myke trafikanter i sentrum. Torggata er den primære fotgjengerforbindelsen gjennom
sentrum, mens Strandgata er den sekundære fotgjengerforbindelsen. Grønnegate er en viktig
fotgjengerforbindelse, sammen med alle tverrforbindelser mellom Grønnegate og Strandgata.
(Gehl Architecture 2013.) Strandgata er opprustet for å redusere biltrafikk, øke antall
fotgjengere/syklister og skape mer folkeliv på brede fortau.
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Det er til sammen seks forbindelser mellom Kvadraturen og strandsonen under dagens jernbane,
på strekningen fra Bryggeriundergangen/ Hakabekkvegen til dagens jernbanestasjon, som er i
bruk av myke trafikanter. Av disse er tre kulverter med blandet trafikk, en fra Skappels gate, en
fra Brygga/Strandgata med gangforbindelse mot Skappels gate, samt Victoria undergangen, der
de to sistnevnte har et uoversiktlig trafikkbilde. En undergang fra Skappels gate og en undergang
fra Strandgateparken er forbeholdt myke trafikanter. Av det sentrale havneområdet er 70 % areal
for parkering (Gehl Architecture, 2013). Kommunen har som mål å fase ut mange av
parkeringsplassene. Mangel på gode koblinger mellom Kvadraturen og strandsonen, mangel på
gode oppholdsarealer på Brygga og Åttemetersplanet og store arealer som er forbeholdt
kjørende, er i dag noe til hinder for bruk av arealet mellom Tjuvholmen og Koigen til rekreasjon og
friluftsaktiviteter.
Det er liten bosetting på Tjuvholmen og sør for jernbanen i delområdet, mens Kvadraturen har
den høyeste konsentrasjonen av boenheter i Hamar og har generelt stor grad av blandede
formål. Det er stort innslag av bebyggelse med allmennyttig formål. Østre del av området har høy
del av kontor virksomhet og offentlige/ allmennyttige formål, bl.a. med Statens hus, Hedmarken
tingrett, Hamar Rådhus og Parkgården sykehjem.
Kvadraturen er i sin helhet et viktig identitetsskapende element, inkludert byrom, bebyggelse,
aktiviteter ned mot og i strandsonen, og med Hamarbukta som fokusområde. Sentrumsområdet
er regnet som et nasjonalt kulturhistorisk bymiljø.
● Verdi er vurdert til middels for friluftsliv
● Verdi er vurdert til stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels – stor. Verdier knyttet til byliv er av større betydning og er mer
sårbar, enn verdier knyttet til friluftsliv, i dette delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Delområdet påvirkes positivt i noen grad, ved at dagens bane legges ned og jernbanefylling fra
stasjonen og vestover fjernes. På jernbanestrekningen forbi Høyensal og Koigen er det ikke
registrert direkte barrierer for ferdsel i dag. Det er gode krysningsmuligheter i forlengelse av alle
naturlige ferdselsveger for myke trafikanter i denne strekningen, men banen kan likevel oppleves
som et skille mellom byen og rekreasjonsområdene i strandsonen. På strekningen fra ca.
forlengelse av Vangsvegen til Høyensal, utgjør dagens bane en mer markant barriere mellom
sentrum og strandsonen. Fjerning av spor og fylling i denne strekningen vurderes til å gi middels
positiv påvirkning på ferdsel og opplevelse av området, fordi arealer frigis til blågrønt formål.
Dagens parkeringsarealer på Åttemetersplanet omdisponeres til park og byutviklingsareal, og
dette bidrar positivt til folkelivet i sentrum. Stasjonen med reisetorg vil bidra til å opprettholde og
forsterke strøm av myke trafikanter gjennom sentrum av Hamar, som igjen vil kunne bidra til å
opprettholde og trolig øke folkelivet i sentrum, noe som vurderes som positivt.
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Det etableres vannspeil på innsiden av kulverten som, via kanal over dobbeltsporet, får direkte
forbindelse med Hamarbukta. Minste og høyeste regulerte vannstand i Mjøsa er hhv +119,50 og
+123,15. For at det skal bli gjennomstrømming av vann til dam også ved normalvannstand, vil
inntak berøre landområder i Koigen. Det forutsettes at vannspeilet i noen grad, vil kunne brukes
til kajakkpadling og roing og dette vil gi noe positiv påvirkning. Dammen vil kunne bli et
aktiviserende og positivt element i området, da særlig for barn. Det forutsettes at kantene og
bunnen av vannspeilet formes slik at dammen ikke blir til fare for de yngste barna og andre
utsatte brukere.
Båthavnene mister noe areal i Hamarbukta, fordi dobbeltsporet legges ut i bukta. I tillegg legges
forlengelsen av Vangsvegen/Brygga mot Tjuvholmen på fylling, på utsiden av dobbeltsporet, og
dette berører også dagens basseng. Båthavna ved Brygga og Skibladnerbrygga flyttes. Brygga
båthavn med landanlegg, erstattes med plasser på Tjuvholmen. Det vurderes at flytting av
båthavna til mindre sentral plassering, gir noe negativ påvirkning i delområdet, fordi dette
reduserer spekteret av aktiviteter og opplevelser i indre del av Hamarbukta. Det presiseres at det
er aktivitet og opplevelser i havnene, samt ikke-motorisert båttrafikk, som omtales her. Den
motoriserte ferdselen til og fra havnene vurderes ikke.
Dagens forbindelse til Tjuvholmen via Enggata blir avskåret av tiltaket. Ny gate legges på fylling
fra forlengelsen av Vangsvegen (ca. + 126 m.o.h.), til kulverttak. Videre fra kulverttak, der topp av
selve kulvert-konstruksjonen ligger på ca. +130 m.o.h., på fylling på utsiden av dobbeltspor til
Tjuvholmen. Forbindelsen mellom dagens veg Brygga og nytt reisetorg, blir avskåret av
forlengelsen av Vangsvegen og ferdselslinjer legges noe om. Forbindelse mellom ny plassering til
Skibladnerbrygga og Kvadraturen langs veg med universell utforming blir forholdsvis lang og noe
kronglete. Veg til Skibladnerbrygga legges østover og deretter vestover opp til forlengelsen av
Vangsvegen. Avstand mellom nytt anløp for Skibladner og Strandgata, via universelt utformet
forbindelse og til Vangsvegen, kan bli ca. 5-600 meter. Strandsonen på utsiden av kulverten i
strekning forlengelsen av Vangsvegen til Tjuvholmen, ligger i tiltaket høyere enn dagens
promenade og gangareal, med sidebratt terreng ned mot bunn av Hamarbukta.
Skibladnerbrygga er sentralt plasser i indre del av Hamarbukta og anløp av hjuldamperen er en
begivenhet for folk som oppholder seg i strandsonen og sentrumsområder. Dagens
Skibladnerbrygge fjernes og erstattes av ny brygge plassert ca. i forlengelsen av Vangsvegen.
Høyde på kulvert og nytt terreng mot kvadraturen gir noe forringet kontakt mellom ny brygge og
sentrum. Ny Skibladnerbrygge blir slik liggende mindre sentralt i forhold til Koigen og Stortorget,
men mer sentralt i forhold til jernbanestasjonen og Tjuvholmen. Samlet vurderes den nye
plasseringen til å bli noe mindre synlig og markant i Hamarbukta og sentrum, enn dagens
plassering og dette gir noe negativ påvirkning til folkelivet og opplevelsene i delområdet.
Det bygges ny gangkulvert under dobbeltspor fra stasjonen. Denne vil i første rekke gi adkomst til
spor og stasjon, men vil også fungere som gangforbindelse mellom Kvadraturen og Tjuvholmen.
Kulvert bygges etter dagens krav til standard og får bl.a. universell utforming. Ramper og kulvert
vil gjøre forbindelsen mindre egnet som effektiv forbindelse for syklister.
Det forutsettes at ungdomsklubben består eller omplasseres til annen sentral beliggenhet. Det
samme gjelder for kiosk ved Høyensal. Næringsbygget Brygga 20 må innløses. Ytterste del av
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bygård langs Skappels gate, vest i delområdet mot Bryggeriundergangen, må innløses. Det sees
på mulighet for å sette opp igjen del av bygg etter at dobbeltsporet er etablert. Offentlig park i
samme området graves bort i anleggsperioden, men denne reetableres.
Lydbildet endres noe negativ mot sidearealer i strekningen fra stasjonen til kulvertmunning, men
forbedres etter at banen er dykket ned i kulvert og tunnel. (Bane NOR (2019), Fagrapport støy.)
Identiteten til sentrum og opplevelse av forholdet mellom Kvadraturen og Hamarbukta er vurdert
til å bli noe svekket, fordi det blir fylt ut og bygd i Hamarbukta og fordi den fysiske avstanden
mellom Kvadraturen, strandsonen langs bukta og Hamarbukta øker.

Figur 3-8 De tre første klippene er fra visningsfilm og illustrerer tiltaket i strandsonen mot Hamarbukta i alternativ
Vest. Klipp til høyre i midten er fra arbeidsmodell og viser nye Brygga, med gang- og sykkelveg/fortau, mellom
Tjuvholmen og forlengelsen av Vangsvegen over kulverttak. Nederste klipp er fra arbeidsmodell og viser
vannspeilet slik det vil kunne oppleves fra forlengelsen av Vangsvegen. (Illustrasjoner: Rambøll-Sweco/Bane
NOR.)

Påvirkning vurderes til liten negativ. Det er påvirkningen av den fysiske forbindelsen og den
opplevde sammenhengen mellom Tjuvholmen, strandsonen med Skibladnerbrygga og
Kvadraturen, påvirkning på områdets identitet, samt totalt sett noe reduksjon i spekteret av
aktiviteter og opplevelser i indre del av havna, som gjør dette.
Konsekvens: liten negativ.
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Alternativene Øst A og Øst C
Dagens jernbanespor fjernes i delområdet og fylling fjernes langs Hamarbukta. Kvaliteten i
sentrum er dermed vurdert til å øke og tilgjengelighet, forbindelseslinjer og bruksmuligheter blir
forbedret, da særlig i strekningen mellom Vangsvegen og Stortorget. På bakgrunn av dette vil
attraktiviteten og opplevelseskvaliteter trolig øke noe. Identitetsskapende betydning øker ved at
området blir bedre knyttet til den øvrige byen, men vil også miste noe ved at den historiske
jernbanestasjonen får endret funksjon. For evt. endring av antall og tilbud til myke trafikanter
gjennom området, se generell omtale i kap. 4.1.6.
Forbindelsen mellom Tjuvholmen og sentrum blir styrket, med noe forbedret tilgjengelighet ved at
barrierer langs dagens jernbane opphører.
Lydbildet i delområdet endres positivt, ved at støy fra jernbane til tilliggende parkarealer
opphører.

Figur 3-9 Klipp fra visningsfilm viser tiltaket i sentrum, ved valg av alternativene i øst (Illustrasjon: RambøllSweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til middels positiv. Det er særlig påvirkningen av den fysiske og visuelle
forbindelsen og ferdselsårer mellom Tjuvholmen, strandsonen og Kvadraturen, som gjør dette.
Konsekvens: middels positiv.
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FB 03 Espern

Figur 3-10 Foto viser strandpromenaden langs Espern og Godsområdet, samt havn disponert av
Jernbanepersonalets båtforening.

Delområdets Verdi
De kommunale planene legger til rette for omforming av området, og del av denne utviklingen
ligger i referansealternativet, bl.a. fjerning av hensettingsanlegg, bygging av boliger på yttersiden
av jernbanen, samt strandpromenade på utsiden av bebyggelsen, sammen med ny tilkomstvei og
bro fra Stangevegen til området.
Jernbanestasjonen er et betydelig knutepunkt i byen som genererer byliv, for en stor del som
forlengelse av reiser knyttet til jobb, skole, offentlige tjenester, handel og bruk av kommersielle
tilbud. Strandpromenaden er viktig forbindelse til Tjuvholmen og videre til sentrum, Koigen og
Domkirkeodden. Traversen på Godsområdet er et parklignende område, som er regulert til
grøntstruktur og grønn gårdsplass som knyttes til strandpromenade.
Stangevegen, fv. 222, er viktig sykkelakse i byen. Mjøstråkk og Pilegrimsleden går over
Stangebrua og krysser dagens jernbane i kulvert på Espern og går videre langs
Strandpromenaden. Jernbanepersonalets båtforening har havn vest for Stangebrua.
Hele jernbaneanlegget, inkl. stasjonsbygningen og jernbaneverkstedet, er sterkt knyttet til Hamar
bys identitet. Del av området er regnet som nasjonalt, kulturhistorisk bymiljø.
● Verdi er vurdert til liten-middels for friluftsliv
● Verdi er vurdert til middels-stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Verdier knyttet til byliv er av større betydning, enn verdier knyttet
til friluftsliv i dette delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Forbindelsen mellom Espern, Østbyen og Kvadraturen er vurdert til å bli både noe forsterket og
noe svekket. Det bygges ny gangkulvert under dobbeltspor fra stasjonsområdet til plattformer og
videre mot strandsonen og Tjuvholmen. Kulverten utformes etter dagens krav til standard, og får
bl.a. universell utforming. Kulverten blir primært tilkomst til plattformene. Kulvert og ramper vil
ikke være fullverdig forbindelse for syklende. Kulverten gir likevel et viktig supplement til myke
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trafikanters mulighet for ferdsel mellom stasjonsområdet, Kvadraturen, Espern og Tjuvholmen.
Det vurderes at ganglinje via ny gate i forlengelse av Vangsvegen, over kulverttak, og via veg på
yttersiden av spor, gir noe reduserte kvaliteter og økt barrierevirkning, sammenlignet med
referansealternativet. Begrunnelsen er at gåavstand via denne hoved-forbindelsen mellom
Strandgata og Espern, blir betraktelig lengre enn i dag. For at byområder og
nærrekreasjonsområder skal oppleves som godt tilgjengelige, bør områdene kunne nås innen
ca.10 minutters gange, dvs. ca. 400 meter for funksjonsfriske voksne, mellomstore barn og unge
(MD (2014 og 2013), DN (2004 og 1994)). Avstanden mellom Strandgata til Espern/Vesle-Mjøsa,
via Enggata, den noe uoversiktlige Victoria-undergangen og langs Brygga, er i dag ca. 360
meter. Høydeforskjellen mellom Strandgata og vegbane i Victoria-undergangen er ca. 3-3,5
meter og stigningsforhold tilfredsstiller ikke krav til universell utforming. I tiltaket blir avstand fra
Strandgata, via forlengelsen av Vangsvegen, over kulverttaket og langs ny veg på utsiden av
dobbeltspor, til Espern/Vesle-Mjøsa ca. 600 meter. Høydeforskjellen blir ca. 4 meter til topp av
selve kulvertkonstruksjonen. I tillegg kommer tykkelse på vegoverbygning. Fortau langs vegen får
universell utforming, men avstanden blir vesentlig forlenget i forhold til dagens forbindelseslinje.
Tilsving til Rørosbanen, sammen med kjøreveg til Espern, gir redusert tilgang til Åkersvika og
Jernbanepersonalets båtforenings havn. Lydbildet i området endres noe negativt. (Fagrapport
støy 2019.)
Dagens jernbanestasjon kan bestå som stasjon og knutepunkt og dette gir positiv påvirkning,
fordi anlegget er viktig for Hamar bys identitet og ligger sentralt i forhold til kvaliteter i byens
midte.

Figur 3-11 Illustrasjoner viser forbindelser fra Espern mot Kvadraturen og mot Disenstranda, ved valg av
alternativ vest. Oransje linjer i plankartet viser nye veger, mens gule stiplede linjer viser gang- og sykkelakser.
Nederst er to klipp fra visningsfilmen, der gule linjer antyder viktige forbindelser. (Illustrasjoner: RambøllSweco/Bane NOR.)
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Påvirkning vurderes til liten negativ. Det er særlig påvirkningen av den fysiske forbindelsen og
ferdselsårer mellom Espern og Kvadraturen med indre del av Hamarbukta, samt påvirkning av
forbindelsen mot Disenstranda/Vikingskipet, som gjør dette.
Konsekvens: liten negativ.

Alternativene Øst A og Øst C
Alternativet berører delområdet i liten grad i form av nye tiltak. Alle spor fjernes fra området, men
det anlegges nytt/nye spor fra Åkersvika til driftsbasen og verkstedet.
Området vil bli positivt påvirket ved at dagenes jernbane legges ned og at en vesentlig barriere
mot Kvadraturen og Østbyen reduseres. Deler av området blir liggende noe lengre fra ny stasjon
enn dagens stasjonsområde, mens andre deler kommer nærmere stasjonen. Dette vurderes til å
ikke ha negativ virkning for delområdet. Det vurderes at byliv omkring dagens stasjon, i liten grad
påvirkes negativt av at jernbanen flyttes ut av området og til Disenstranda/ Vikingskipet. (Ref. til
generell omtale av byliv under kap. 4.1.6.). Lydbildet endres til det bedre i delområdet, ved at
støy fra togtrafikk opphører.

Figur 3-12 Illustrasjoner viser forbindelse fra Espern mot Kvadraturen og mot Disenstranda/ Vikingskipet ved valg
av alternativene i øst. Beige områder i plantegning er arealer der spor og infrastruktur fjernes som del av tiltaket.
Oransje linjer viser nye veger og gule stiplede linjer viser gang- og sykkelakser. Nederst er klipp fra visningsfilm.
(Illustrasjoner: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Påvirkning vurderes til middels - stort positiv. Det er særlig påvirkningen av den fysiske og
visuelle forbindelsen og på ferdselsårer mellom Espern, Østbyen og Kvadraturen med indre del
av Hamarbukta, som gjør dette.
Konsekvens: middels - stor positiv.
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FB 04 Østbyen

Figur 3-13 Foto viser Falsen gate sentralt i Østbyen, med tidligere Norrøna skofabrikk øverst i gata.

Delområdets verdi
Strandlinja langs Mjøsa og utbyggingen av jernbanen har påvirket utviklingen av delområdet
Østbyen i stor grad. Området er i hovedsak regulert til boligområde og sentrumsformål og har
tradisjonell kvadraturstruktur, med gater med fortau. Det er en blanding av bygårder med
leiligheter og villaer i delområdet. Enkelte kvartaler har blandet formål. I kommuneplanens
arealdel legges det til rette for noe fortetting.
Delområdet har middels høy – høy tetthet av boliger og et innbyggertall med middels tetthet. Det
er stort innslag av eldre i delområdet, bl.a. som følger av utbygging av boligkomplekser spesielt
rettet mot denne gruppen. Østbyen aktivitetssenter og Briskebyen Montessori Internasjonal
Barnehage ligger i delområdet. Barnehagen er den eneste i delområdet. Skolevegen er mot
Rollsløkka skole. Gang- og sykkelveg, langs Stangevegen, fv. 222.
Det er lav dekning av kvartalslekeplasser i området. Området mangler nærhet og gode
forbindelser til nærturterreng og mangler større friluftsområder. Hamar park er et viktig
rekreasjon- og friområde for beboerne, særlig for eldre innbyggere og innbyggere med
redusert/liten mobilitet. Et tennisanlegg er tilknyttet parken.
Kvartalsstrukturen, med kombinasjonen bolig, industri og næring er et særmerke for området og
gir sammen med Hamar park identitet til området.
● Verdi er vurdert til liten for friluftsliv
● Verdi er vurdert til middels-stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Verdier knyttet til byliv er av større betydning og er mer sårbar for
påvirkning, enn verdier knyttet til friluftsliv i dette delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Det vurderes at tiltaket samlet i liten grad vil påvirke delområdet. Dagens stasjon vil bestå og vil
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fortsette å være et knutepunkt i nærområdet til delområdet. Tilkomst til Vesle-Mjøsa og
strandsonen på Espern forbedres noe, ved anleggelse av ny kulvert under dobbeltspor.
Lydbildet i søndre kvartaler i området påvirkes negativt. (Fagrapport støy 2019.)
Påvirkning vurderes til samlet å bli ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.

Alternativene Øst A og Øst C
Tiltaket i alternativ Øst A vurderes til å gi positiv påvirkning på delområdet, fordi jernbanen i dag
er en vesentlig barriere mellom Østbyen og Hamarbukta / den ytre delen av Åkersvika
naturreservat, Tjuvholmen og Espern og denne reduseres betraktelig. Dovrebanen fjernes. Det vil
si at gjerder, kjøreledninger, skinner og sviller fjernes. Ut over dette inngår ingen endringer av
terrengprofil i tiltaket. Det opprettholdes sportilkomst til verksted og driftsbasen. Forbindelser mot
Tjuvholmen og Hamarbukta forbedres i særlig grad, ved at den absolutte barrieren som
Dovrebanen i dag utgjør, fjernes. Lydbildet påvirkes positivt ved at all støy fra jernbanen til
delområdet opphører.
Påvirkning vurderes til stor positiv, men ligger ned mot stor-middels positiv. Tiltaket vil påvirke
verdier knyttet til byliv i større grad, enn verdier knyttet til friluftsliv. Det er særlig den forbedrede
sammenhengen mot strandsonen og Tjuvholmen, for en befolkning med stort innslag av eldre og
et delområde med manglende gode forbindelseslinjer mot nærområder, samt forbedring i
lydbildet, som er grunnen til dette.
Konsekvens: stor positiv, men ligger ned mot stor-middels positiv.

Figur 3-14 Illustrasjon til venstre viser forbindelse mot dagens stasjonsområde og videre mot strandsonen og
Tjuvholmen, ved valg av alternativene i øst. Blå linje indikerer det ene jernbanesporet mot Ringstallen, som er del
av tiltaket. Resterende spor fjernes. Gul linje indikerer opplevd sammenheng og mulighet for ferdsel fra Østbyen
mot stasjonsområdet og videre mot Tjuvholmen, etter at dagens spor fjernes. Espernbrua vises ikke i klippet fra
modellen. Plantegning til høyre viser tiltaket i Øst-alternativene. (Illustrasjoner: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)
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FB 05 Vangsvegen

Figur 3-15 Foto viser gang- og sykkelfelt langs Vangsvegen. CC Stadion til venstre i bildene.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter områdene Holset og Vangsvegen. I området er noe villabebyggelse og
enkelte lave boligblokker, sør for sykehuset og ned mot kjøpesenteret CC stadion. Det er
lavblokker i østre del av området, sju-åtte etasjes boligblokker mot Hamar park og nye boenheter
inn mot CC stadion kjøpesenter. Delområdet har middels høy tetthet av boliger og innbyggertallet
ligger på middels tetthet. I delområdet ligger Høgskolen i Innlandet studiested Hamar, gamle
Midtbyen skole, Sykehuset Innlandet Hamar, CC stadion kjøpesenter, Hedmark Fylkeskommune
(Innlandet Fylkeskommune fra 2020), Statens vegvesen Hedmark, Hamarhallen kulturhus,
Sagatun barnehage, samt en rekke forretninger og kontorer og et større hotell.
Det er ingen friluftsområder i delområdet og Ankerskogen er nærmeste større
rekreasjonsområde, sammen med Koigen og strandsona langs Hamarbukta. Det er parkanlegg
knyttet til høgskolen og gamle Midtbyen skole og en mindre park inngår som del av
sykehusanlegget. Torget ved CC stadion er treffsted og har uteservering. På CC stadion er det
også offentlig tilgjengelig lekeplass og parkareal. Hamarhallen er møtested uten opparbeidede
uteområder.
St. Olavs gate er anbefalt sykkelrute, sammen med Holsetgata og Ole Bulls gate. Vangsvegen er
nylig opprustet og har bredt gangareal og sykkelfelt langs kjørebanen på begge sider av vegen.
Vegen er mye brukt sykkelrute og tilgjengelighet for myke trafikanter er god, men vegen er også
svært trafikkert og bilismen dominerer bybildet. Mange skoleelever må krysse Vangsvegen på
veg til og fra Rollsløkka skole. (www.vegvesen.no/vegkart.)
Identitetsskapende områder og elementer er Høgskolen, med Seminar-bygget og gamle
Midtbyen skole, sykehusanlegget, CC Stadion, samt Vangsvegen som er hoved innfartsåre til
Hamar sentrum. Hamar stadion, tidligere skøytearena, er revet til fordel for etablering av
kjøpesenter, men er en viktig del av historien og er fremdeles med å gi området identitet.
● Verdi er vurdert til liten for friluftsliv
● Verdi er vurdert til middels for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Verdier knyttet til byliv er av større betydning, enn verdier knyttet
til friluftsliv i dette delområdet.
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Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest, Øst A og Øst C
Det vurderes at de ulike tiltakene gir liten påvirkning på delområdet.
Påvirkning vurderes til ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.

3.5.6

FB 06 Vikingskipet

Figur 3-16 Foto viser strandsonen med tursti, fugletårnet sør for Vikingskipet, strandsone nord i området, samt
trapp og gangveg ned fra Stangevegen ned til Disenstrandvegen.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter områdene Disenstranda og Midtstranda. Området preges av bygg og anlegg
for storhandel og av Vikingskipet – Hamar OL anlegg. Hamar brannstasjon, Hamar trafikkstasjon
og Hedmark trafikk med bussterminal/-depot ligger på Disenstranda. Det er registrert en
privatbolig på Midtstranda og det er overnattingsmuligheter på Vikingskipet Hamar vandrerhjem.
Møtesteder er Jernbanepersonalets Båtforenings bryggeanlegg i vika vest for Stangevegen,
Vikingskipet, grøntstrukturen/friområder inkludert strandsone med kantvegetasjon og stisystem,
grusplass, fugletårn, uformelle sitte- og bålplasser, samt bussterminalen. Barn bruker området
ved fugletårnet om sommeren (Barnetråkkregistreringen 2008), sammen med fugleinteresserte
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og fiskere. Friområdet brukes også til utsett av båter, kajakker og kanoer. En stor del av
strandsone langs naturreservatet er preget av lite skjøtsel og vedlikehold og lite bruk. Sti forbi
Vikingskipet i strandsonen er tilnærmet ufremkommelig og det er deponert større mengder avfall i
kantvegetasjonen nord for Vikingskipet. Friområde på ca. 8,5 daa inn mot Stangevegen, er i dag
grusflate med kantvegetasjon. Området benyttes til parkeringsplass ved større arrangementer i
Vikingskipet. Elvsholmen med Tvestua er fredet og området er bl.a. av interesse for
Hamarskolene. Det er satt opp fugletårn på nordsiden av holmen og det er gang- og
sykkelatkomst til området.
Viktigste forbindelser for gående og syklende er langs Åkersvikvegen og Disenstrandvegen, samt
ferdselsåre langs Sagvegen til Brugata. Delområdet er i stor grad tilrettelagt for bilbruk og de
fleste brukere av området er kjørende.
Vikingskipet – Hamar OL anlegg, med friområdet mot Åkersvika, er identitetsskapende element.
● Verdi er vurdert til liten for friluftsliv
● Verdi er vurdert til liten for byliv
Samlet verdi er satt til liten. Verdier knyttet til friluftsliv er av større betydning, enn verdier knyttet
til byliv i dette delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Omlegging av veg og vegkryss mellom Stangevegen og Åkersvikvegen, som følge av tilsving til
Rørosbanen, gir noe arealbeslag i friområde/ grøntområde. Vegen blir liggende tett inn på
fugletårnet og påvirker lydbildet i området noe negativt. (Fagrapport støy 2019.)
Tilsving til Rørosbanen vil påvirke gangforbindelse fra Stangevegen, forbi bussdepotet og videre
til fortau langs Disenstrandvegen, direkte gjennom arealbeslag.

Figur 3-17 Klipp fra visningsfilm viser veg og bane, samt strandsonen sør for Vikingskipet i alternativ Vest
(Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til liten negativ.
Konsekvens: liten negativ.
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Alternativene Øst A og Øst C
Omlegging av vegsystemet og dobbeltspor med stasjonsområde og spor mot Rørosbanen
beslaglegger store arealer i delområdet, inkludert grøntstruktur.
Kvalitetene i strandsonen reduseres, da særlig ved utløpet av Flagstadelva og sør i området mot
Stangebrua og fugletårnet. Tilkomst til mest brukte steder i strandsonen, fra bakenforliggende
bydeler er vurdert til å bli noe redusert, ved at det kun blir to muligheter for å krysse banen på
stasjonsområdet. Arealbeslag i grøntstrukturen langs strandsonen, erstattes som del av tiltaket.
Et ca. 8,3 daa stort friområde blir direkte påvirket gjennom arealbeslag. Dette er i dag
opparbeidet som grusplass, med noe kantvegetasjon, og er i liten grad brukt til rekreasjon. Som
del av tiltaket, erstattes friområdet innen delområdet.
Sykkelakse langs Åkersvikvegen blir direkte påvirket gjennom arealbeslag, men erstattes med
trase langs ny veg. Gangforbindelse mellom Stangevegen og Disenstrandvegen, forbi buss
depotet, avskjæres.
Av bygninger som må innløses, er Vikingskipet Hamar Vandrerhjem betydningsfull for bymessige
kvaliteter knyttet til fagtemaet i delområdet. En rekke næringsbygg på Disenstranda og
Midtstranda må innløses, men her er det svært få verdier knyttet til fagtemaet.
En stasjon ved Vikingskipet vil trolig gi noen positive kvaliteter til delområdet, fordi området får
tilført utearealer spesielt tilpasset myke trafikanter som del at tiltaket og som ikke er der i dag.
Eksempel på slike utearealer er reisetorget og forbedret gangakse til Briskebyen. I tillegg vil
traseen til Rørosbanen gjennom området og mot Kvadraturen være tilgjengelig for myke
trafikanter, inntil evt. bebyggelse kommer på området. Rørosbanen vil ikke opparbeides som
gang- og sykkelveg som del av tiltaket, men gjerder, spor og sviller fjernes.
Lydbildet i området påvirkes negativt, ved at hele delområdet får støy fra banen. Støyskjerming
av stasjonen er ikke del av tiltaket, fordi støy fra spor i denne strekningen ikke rammer boligene
på Briskebyen. Det støyskjermes langs nye Åkersvikavegen/ Disenstrandvegen mot Briskebyen
og mot boligbebyggelsen på Disen. (Fagrapport støy 2019.)

Figur 3-18 Klipp fra visningsfilm viser veg og bane, samt strandsonen sør for Vikingskipet i alternativene Øst
(Illustrasjoner: Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til liten - middels negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv, på
lik linje med verdier knyttet til byliv.
Konsekvens: liten negativ.
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3.5.7 FB 07 Hamar Øst
Delområdets verdi

Figur 3-19 Foto viser nærmiljøanlegg langs Disen allé, gang- og sykkelveg i forlengelsen av Lars Hollos gate,
Nedre Briskebygate, samt Tigern rekreasjonsområde.

Delområdet omfatter bydelene Briskebyen, Disen og Rollsløkka. Briskebyen har tradisjonelt vært
arbeiderklasse boligstrøk, der mange innbyggere har vært engasjert i jernbanens utbygging og
senere drift og vedlikehold. Briskebyen har løs kvadraturstruktur, for det meste med gater uten
fortau, og er stort sett utbygd med eneboliger. Disen preges av villabebyggelse, der opp mot 40
enheter ble planlagt og utbygd på 1950-tallet som Disen hageby, men med noe blokkbebyggelse
i nordre deler. Rollsløkka har et variert spekter av boliger. Innbyggertallet i delområdet ligger på
middels tetthet. I kommuneplanen legges det til rette for noe fortetting i nordøstre del av
Briskebyen, samt rundt Briskebyen stadion og langs Vangsvegen.
I Briskebyen ligger Briskebyen Montessori barnehage, Hamarbarnehagene AS, Briskebyen
stadion og Hamar politistasjon, sammen med andre kontorer og et transportfirma. Briskebyen
stadion er et viktig møtested. Briskebyen har ellers få møteplasser, ingen parker eller bymessige
plasser og ingen friluftsområder. Det er i tillegg dårlige forbindelser til nærmeste friluftsområder
og større avstand enn anbefalt til nærmeste nær-turterreng. En balløkke ligger sentralt i
boligområdet. En kvartalslekeplass helt i østre del av området, langs Sagvegen, er ikke eller lite
opparbeidet. Vegetasjonsbelte mot Østbyen har bl. a. verdi for barn, som udefinert lekeareal. Et
område med åpen skog innerst i Arenavegen, tilgrensende Rørosbanen, er viktig lekeareal.
Hamar park er viktig tilgrensende rekreasjonsområde.
På Disen ligger Hempa barnehage, Disenhø og Disen gård/ Stiftelsen Disen kulturveksttun.
Disenhø med tilhørende hage og uthus ble bygd som stor villa i 1926. Anlegget er beliggende
ned mot Åkersvika og er i privat eie. Disen gård/ Stiftelsen Disen kulturveksttun er viktig
møtested. Disen torg og allé, med lekeplass, ballbane og rekreasjonsområde er sentrale felles
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rom, og er bl.a. brukt av barnehagene. Ved Flagstadelva er det opparbeidet plass med brygge og
dette er viktig turmål for innbyggerne på Disen. Området blir også brukt til utsetting av kano og
kajakk. Skogsareal langs kulturmark og Flagstadelva er regulert til grønnstruktur og er bl. a.
verdifulle som ikke-funksjonsbestemte lekearealer. Det er langt til nærmeste nær-turterreng fra
Disen, men kulturlandskapet i tilgrensende delområde Børstad er mye brukt turområde. Skiløyper
kjøres opp i forlengelsen av Disen allé og ut på tilgrensende delområde Børstad. Barn oppgir å
bruke området ned mot Flagstadelva om vinteren, sammen med nedre del av jordet på Børstad.
Disen gård og Disen allé er identitetsskapende for området.
På Rollsløkka ligger Skjønsberg barnehage, Hvitveisen barnehage, Ankerløkka barnehage og to
familiebarnehager. Rollsløkka skole har ca. 300 elever og ligger sentralt i delområdet. Det er
ingen friluftsområder i området. Skoleanlegget og Tigern kvartalslekeplass/ rekreasjonsområde,
samt barnehagene er viktige møtesteder. Tilliggende Ankerskogen, kulturlandskapet på Børstad
og Børstad idrettspark er i tillegg viktige rekreasjonsområder for beboerne i området. For
vinteraktiviteter er Tigern og jordene på Børstad mye brukt.
Briskebyen, Disen og Rollsløkka tilhører skolekrets Rollsløkka skole. Barn på veg til skolen må
gjerne krysse Ringgata, fv. 77 (ÅDT 10.200 ved Rollsløkka skole) og Vangsvegen (ÅDT mellom
12.500-16.500). Vegene oppleves som trafikkfarlige og betydelige barrierer av barn.
(Barnetråkkregistreringer 2008, www.vegvesen.no/vegkart.) Vangsvegen er i den senere tid
oppgradert med sykkelfelt, brede fortau og utbedrete krysningspunkter. Ringgata, Vangsvegen
og Skogvegen har gang- og sykkelfelt og er anbefalt sykkelrute.
Vangsvegen, Rørosbanen og Åkersvikvegen er betydelige barrierer mellom Disen/ Rollsløkka og
Åkersvika og utløpet til Flagstadelva. Forbindelse fra Briskebyen mot Disenstranda er via
Sagvegen og kulvert under Rørosbanen til Åkersvikvegen. Brugata, fv. 222, går igjennom
Briskebyen (ÅDT 3300). Vegen er betydelig oppgradert de siste årene, bl.a. med
sammenhengende fortau. Brugata har tidligere vært hovedveg gjennom Hamar og har fremdeles
noe preg av dette.
Briskebyen stadion, Disen gård, Disen torg og allé, Rollsløkka skole og Tigern er
identitetsskapende områder. Briskebyen er uløselig knyttet til jernbanen og jernbaneutbyggingen
i Hamar, samt til idrettsaktiviteten i Hamar, da særlig gjennom Briskebyen Fotballag, senere
Hamar-Kameratene, Ham-Kam, og Briskeby gressbane.
● Verdi er vurdert til liten for friluftsliv
● Verdi er vurdert til middels for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Verdier knyttet til byliv er av større betydning, enn verdier knyttet
til friluftsliv i dette delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Tiltaket berører delområdet i liten grad. Skjerming av Rørosbanen som er tilliggende delområdet,
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er del av tiltaket, men det vurderes at dette ikke påvirker verdier knyttet til deltemaet. Som følger
av omlegging av Stangevegen, påvirkes friområde rett nord for Stangebrua i noen grad og
enkelte boliger må innløses langs Stangevegen og Nedre Briskebyveg og dette vurderes til
samlet å gi noe negativ påvirkning til området.
Påvirkning vurderes til ingen/ ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.

Alternativ Øst A
Alternativet går gjennom østre del av området, langs Åkersvika, og tiltaket berører dette direkte
gjennom arealbeslag. Anslagsvis 25 boenheter langs Just Brochs gate på Disen må innløses,
fordi disse ligger i traseen til dobbeltsporet, vegtrasé og innen anleggsbeltet og dette påvirker
bomiljøet i området negativt. Tilgjengeligheten til Flagstadelva og Åkersvika fra området
vanskeliggjøres. Mye brukt turrunde på tilstøtende areal Børstadjordet berøres og skiløype mot
Vang avskjæres og kan vanskelig opprettholdes som tilbud. For beboerne lengst vest i
delområdet, blir det lengre avstand til stasjonsområdet enn i vest-alternativet.
Det støyskjermes langs banen og langs veg inn til delområdet, men lydbildet påvirkes likevel noe
negativt i enkelte mindre områder. Det er vurdert at dette i liten grad påvirker verdier knyttet til
deltemaet, bl.a. fordi flere boliger inn til banen innløses.

Figur 3-20 Klipp fra visningsfilm viser veg og bane, samt strandsonen mot utløpet av Flagstadelva, ved valg av
alternativ Øst A (Illustrasjoner: Rambøll-Sweco/Bane NOR).
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Påvirkning vurderes til middels negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv på lik linje
med verdier knyttet til byliv, men friluftslivet blir noe mer negativt påvirket ved valg av alternativ A
enn alternativ C. Det er østre deler av delområdet, som påvirkes mest negativt, mens vestre deler
i mindre grad påvirkes.
Konsekvens: middels negativ.

Alternativ Øst C
Alternativet gir mindre negativ påvirkning på delområdet enn alternativ A, fordi viktig tilliggende
kvaliteter i rekreasjonsområde og kulturlandskap nord for Oluf Melvolds gate spares. Det samme
antall boliger må innløses som i alternativ Øst A.

Figur 3-21 Klipp fra visningsfilm viser veg og bane, samt strandsonen mot utløpet av Flagstadelva, ved valg av
alternativ Øst C (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til liten – middels negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv på
lik linje med verdier knyttet til byliv.
Konsekvens: liten negativ.
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FB 08 Børstad

Figur 3-22 Foto viser Børstad allé, nærmiljøanlegg på Børstadlundene og Børstad ungdomsskole og idrettspark.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter Børstadjordet og Børstad ungdomsskole med idretts- og nærmiljøanlegg.
Det er bosetting på gårdene Børstad, Kluke og Tommelstad. Et mindre boligfelt, Vien sør, er
under bygging nord i området. Børstad leier ut lagerplass og det er næringsvirksomhet, bl. a.
Hamar Glass AS, på Tommelstad gård. En bensinstasjon ligger mot Furnesvegen.
Børstad ungdomsskole med ca. 300 elever, er en av tre ungdomsskoler i Hamar. Børstad
Idrettspark AS, eid av Hamar Idrettslag og Hamar kommune, er et sentralt idrettsanlegg i Hamar
med flerbrukshall og utendørs anlegg. Skole- og idrettsanlegget er et viktig møtested i Hamar.
Etter at Hamar stadion og Fuglesethmyra ble omdisponert til utbyggingsformål, er mange
rekreasjonsfunksjoner flyttet til anlegget på Børstad, bl. a. friidrettsbane for alle øvelser,
kunstgressbane, samt kombinert kunstfrossen bane for bandy og lengdeløp på skøyter.
Kunstgressbanen er oppvarmet og snøfri om vinteren. Inn til skole- og idrettsområdet ligger to
lauvskogs- og fornminneområder, kalt Børstadlundene. Lundene har fått noe opparbeidelse og
har betydning for tur og lek.
Kulturlandskapet på Børstad er viktig rekreasjonsområde for befolkningen i østre bydeler spesielt,
som nær-turterreng, med ferdsel langs gårdsvegene og i tilliggende mindre skogkledte koller.
Børstad-allé og Klukevegen er viktige turveger, både for gående og syklende. Det er på
senhøsten og vinteren tråkk/ spor fra Disen allé til skogkledt kolle, sør i området, og videre til
Børstad-allé. Fra Børstad er det gårdsveg ned til Flagstadelva.
Når forholdene tilsier det, kjøres det opp skiløype fra skolen og Disen allé, over jordene på
Tommelstad /Kluke og videre over Flagstadelva, gjennom kulvert under E6 mot Ingeberg/
Ridabu/ Vang.
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Det har vært en kommunal målsetting å tilrettelegge for et bredt spekter av aktiviteter for et bredt
spekter av brukergrupper i området, og både idrett og tur/ uorganiserte aktiviteter er prioritert.
Kommunen har som mål å legge til rette for ny turstiforbindelse i randsonen mot kulturlandskapet,
mellom delområdet og Vangsvegen. Forbindelsen er planlagt lagt ned mot Åkersvika forbi Disen.
Furnesvegen fv. 222 (ÅDT 11.400 forbi Børstad ungdomsskole), Solvangvegen (ÅDT 5200) og
Edvards Munchs veg har gang- og sykkelveg og er viktige tilkomstruter. Solvangvegen knytter
området til friområdet Tigern. Furnesvegen og Ringgata fv. 77 er viktig forbindelse mot
Ankerskogen og Greveløkka skole. Ringgata med kryssene Ringgata/ Furnesvegen og Ringgata/
Solvangvegen, samt vegkryssene mot skole og idrettsparken Furnesvegen/Solvangvegen og
Edvard Munchs veg/ Børstad alléen, oppleves som trafikkfarlige av barn. (Hamar kommune 2009.
Barnetråkkregistreringer 2008. www.vegvesen.no/vegkart.)
Hele området, inkludert idrettsparken, har stor identitetsskapende verdi som bynært
kulturlandskap i hevd og med stor tidsdybde og som rekreasjonsområde.
● Verdi er vurdert til middels-stor for friluftsliv
● Verdi er vurdert til middels-stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels-stor.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Tiltaket vil ikke berøre delområdet.
Påvirkning vurderes til ingen/ ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.

Alternativ Øst A
Alternativet går gjennom del av området og tiltaket berører dette direkte gjennom arealbeslag og
nærføring til gårdsvegene. Mye brukt turrunde via gårdsvegene (Oluf Melvolds gate og
Børstadalléen) påvirkes negativt, ved at vegene avskjæres og må reetableres. Skiløype mot
Vang avskjæres og kan vanskelig opprettholdes som tilbud. Dette forringer kvalitetene.
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Lydbildet i området påvirkes negativt og påvirker både brukere av vegene i området og jordene
om vinteren. Støyskjerming er del av tiltaket, kun helt sør i delområdet.

Figur 3-23 Plantegning til venstre viser tiltaket Øst A over Børstadjordet. Klipp øverst til høyre viser Oluf Melvolds
gate som legges i kulvert under dobbeltsporet. Børstadalléen legges på bro over sporet. Børstad gård midt i
fotoet. Klipp nederst til høyre viser banen over Børstadjordet i alternativ Øst A.( Illustrasjoner: RambøllSweco/Bane NOR.)

Påvirkning vurderes til middels negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv i større
grad, enn verdier knyttet til byliv, og det er særlig vinteraktiviteter som blir negativt påvirket.
Konsekvens: stor negativ.
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Alternativ Øst C
Alternativet gir mindre negativ påvirkning på delområdet enn alternativ A, fordi viktig tilliggende
kvaliteter i rekreasjonsområde og kulturlandskap spares. Oluf Melvolds gate legges over
kulverttak og turrunde opprettholdes. Det blir langt mindre endring i lydbildet i delområdet,
sammenlignet med alternativ A.

Figur 3-24 Plantegning viser tiltaket Øst C over Børstadjordet. Klipp til høyre er fra visningsmodell og viser banen
over Børstadjordet i alternativ Øst C, med kulvert under bakken forbi Børstad gård. (Illustrasjoner: RambøllSweco/Bane NOR.)

Påvirkning vurderes til liten negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv i større grad,
enn verdier knyttet til byliv.
Konsekvens: liten negativ.
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FB 09 Solvang

Delområdets verdi
Delområdet preges av villabebyggelse, med noe blokkbebyggelse inn mot Klukhagan. Solvang
har middels høy tetthet av boliger og middels tetthet av innbyggere. Klukstuen omsorgssenter,
Viensenteret/ Hedmark familie og ungdomssenter, Solvang skole, Solvang barnehage, samt en
familiebarnehage ligger i delområdet. Det er ingen friluftsområder i delområdet. Idrettsplassen
Vangsbana og mindre løkker i boligfeltet er møtesteder. Området er tilgrensende
kulturlandskapet på Børstad og Klukhagan, som er viktige nær-turterreng, samt Børstad
idrettspark. Det er gang- og sykkelveg langs Stafsbergvegen og fv. 222 Furnesvegen. Begge
vegene, inkludert kryss, oppleves som trafikkfarlige av barn (Barnetråkkregistreringer 2008).
Skiløype mot Ridabu/ Ingeberg/ Vang, har start i nærheten av området.
Solvang skole og idrettsanlegget gir området identitet som skolekrets.
● Verdi er vurdert til liten - middels for friluftsliv
● Verdi er vurdert til liten - middels for byliv
Samlet verdi er satt til liten-middels.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Tiltaket påvirker ikke delområdet.
Påvirkning vurderes til ingen/ ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.

Alternativ Øst A
Dobbeltsporet legges i tunnel under delområdet, med tunnelmunning rett sør for Furnesvegen.
Furnesvegen reetableres over kulvert. Det vurderes at tiltaket påvirker negativt ved nærføring av
de mest nærliggende delen av delområdet. Opplevelsen av det tilliggende kulturlandskapet på
Børstad vil forringes og muligheten til å gå tur på Børstadjordet og langs gårdsveger i tilliggende
delområde reduseres.
Enkelte bosteder må innløses, og veger omlegges midlertidig, som følger av påhugg til tunnel og
etablering av kulvert inn til berg. Del av boligområde langs Furnesvegen og Smedbakkvegen, vil
trolig få noe forringet kvalitet. Delområdet påvirkes ellers i liten grad.
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Figur 3-25 Klipp fra visningsfilm viser banen over Børstadjordet og tunnelpåhugg ved Solvang, i alternativ Øst A
(Illustrasjoner: Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til liten negativ. Tiltaket vil påvirke verdier knyttet til friluftsliv på lik linje med
verdier knyttet til byliv.
Konsekvens: liten negativ.

Alternativ Øst C
Alternativ øst C påvirker delområdet i liten grad. Tunnelpåslag ligger et godt stykke fra
delområdet og kvaliteter på tilliggende områder på Børstad påvirkes i liten grad.

Figur 3-26 Klipp fra visningsmodell viser banen over Børstadjordet mot Solvang i alternativ Øst C (Illustrasjon:
Rambøll-Sweco/Bane NOR).

Påvirkning vurderes til ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.
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3.5.10 FB 10 Mæhlumsløkka
Delområdets verdi
Delområdet omfatter Mæhlumsløkka og Klukhagan. Klukhagan er delvis privat eid og det drives
aktiv skogsdrift. Området er svært viktig som nær-turterreng og friluftsområde i østre del av
Hamar. Området har et attraktivt stisystem, som er mye brukt. I området er start på lysløype som
strekker seg videre til Frøbergsberget og Furuberget. Skogsområdet gir identitet til særlig østre
og sentrale deler av Hamar, som turområde.
Storhamar videregående skole, avd. Ankerskogen lå tidligere i østre del av området, men er nylig
flyttet. Området skal utvikles til boligområde og det er nylig avholdt arkitektkonkurranse.
● Verdi er vurdert til middels for friluftsliv
● Verdi er vurdert til liten - middels for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Friluftsliv er av størst betydning i delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativene Vest og Øst C
Tiltaket i alternativ vest berører ikke delområdet.
Påvirkning vurderes til ingen/ ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.

Alternativ Øst A
Tiltaket i alternativ Øst A berører delområdet i liten grad. Det er mulighet for turrunde over
Børstadjordet, til Klukstadhagan og videre til Furuberget og brukere av denne vil i noen grad
påvirkes negativt av tiltaket.
Påvirkning vurderes til ubetydelig.
Konsekvens: ubetydelig.
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3.5.11 FB 11 Hamar midt

Figur 3-27 Foto viser Bryggeriundergangen og vegsystem mot undergangen.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter Ankerskogen, Bondesvea, Hamar katedralskole, Bispehaugen, Vestbyen og
Sagatun. Delområdet er preget av boligbebyggelse, med dominans av villabebyggelse, men der
det også er en god del leiligheter. Det er noe næringsbebyggelse og kontorer i området.
Boligområdene har middels høy – høy tetthet og innbyggertallet ligger på middels tetthet.
Sangen sykehjem, Storhamar skole, Hamar katedralskole og Ajer ungdomsskole, Greveløkka
skole, Ankerskogen barnehage, Brattbakken barnehage, Bambini Montessori barnehage, Ajer
barnehage, samt to familiebarnehager, ligger i delområdet. Ankerskogen svømmehall og
idrettspark ligger nordøst i delområdet og er viktig møtested året rundt. Mye brukte møtesteder er
i tillegg Bryggerigata og Brattbakken lekeplasser, kvartalslekeplass i Ivar Aasens gate,
barnehagenes utearealer og skoler/ skolegårder og Maxi kjøpesenter på Stormyra. Hamar
krematorium, tegnet av arkitekt Rolf Prag og oppført i 1936-39 og Hamar kirkegård ligger øst i
området. Stormyra er næringsområde med storsenter og er bydelssenter. Det er i og inn mot
dette området de flest leilighetene ligger.
Ankerskogen er viktig som nær-turområde/ større rekreasjonsområde og er viktig særlig for indre
og østre bydeler. Området har åpen skog, sletter og et godt nett med stier. Flere stier krysser
gjennom skogen og er viktige gangakser. Tilliggende grøntdrag mot Klukhagan er tenkt som
forbindelse til turområdet, men er bratt og lite vedlikeholdt, og dermed i liten grad i bruk. Tilgang
til nærturterreng er vurdert som noe dårligere enn ellers i Hamar by (Hamar kommune, 2011,
temanotat Grønnstruktur/ lekeplasser). Barn opplever Ringgata fv. 77 (ÅDT 10.600),
Høyensalgata og Furnesvegen fv. 222 (ÅDT 6500) som betydelige barrierer, med farlige
krysningspunkter, mellom tilliggende boligområder og Ankerskogen. (Barnetråkkregistreringer
2008. www.vegvesen.no/vegkart.)
Ringgata, Aluvegen, Ankerskogvegen, Stafsbergvegen og Hulda Garborgs gate er viktige gangog sykkelveger til området. Hakabekkvegen/ Øysteins gate, Fredrik Monsens gate/Bryggerigata/
Bays gate og Heidmannsgate har gang- og sykkelveg og/eller sykkelrute i gate. Det er miljøkulverter for kryssing av jernbanen til Domkirkeodden ved Vognvegen og ved Bispegata/
Øysteins gate. Jernbanen er i dag en betydelig barriere mot vest.
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Identitetsskapende elementer er Ankerskogen med svømmehallen, Storhamar skole,
Katedralskolen og Ajer ungdomsskole, Bispehaugen med hageanlegg, som har allmenn
interesse, samt bydelen Sagatun.
• Verdi er vurdert til liten for friluftsliv
• Verdi er vurdert til middels-stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Byliv er av større betydning enn friluftsliv i delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Dagens togtransport i daglinje opphører og spor fjernes. En betydelig barriere mot Storhamar og
Domkirkeodden reduseres og forbindelseslinjen mot Hamarbukta forbedres betraktelig. Støy fra
jernbanen opphører. Dette gir positiv påvirkning på delområdet. Dagens bane ligger i skjæring
mellom dette delområdet og Domkirkeodden og denne kløfta vil bestå som barriere, men i mindre
grad. Storhamar skolekrets får økt betydning. Utløp av rømningstunnel plasseres langs dagens
spor og beredskapsplass plasseres i nærhet av utløpet.
Leilighetsbygg og eneboliger i nærheten av Bryggeriundergangen blir liggende innenfor
anleggsbeltet. Felles utearealer som blir berørt av anleggsarbeidet, settes i stand etter
anleggsgjennomføring og det legges til grunn at disse vil fremstå som før anleggsperioden. (Jfr.
utstrekning på anleggsbeltet og Fagrapport anleggsgjennomføring og faseplaner 2019.)
Påvirkning vurderes til middels positiv.
Konsekvens: middels positiv.

Alternativene Øst A og Øst C
Dagens togtransport i daglinje opphører og spor fjernes. En betydelig barriere mot Storhamar og
Domkirkeodden reduseres og forbindelseslinjen mot Hamarbukta forbedres. Støy fra jernbanen
opphører. Dette gir positiv påvirkning på delområdet. Dagens bane ligger i skjæring mellom dette
delområdet og Domkirkeodden og denne kløfta vil bestå som barriere, men i mindre grad.
Storhamar skolekrets får økt betydning.
Påvirkning vurderes til middels positiv.
Konsekvens: middels positiv.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte konsekvenser

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

115 av 326
ICD-05-A-20044
05A
09.12.2019

3.5.12 FB 12 Domkirkeodden

Figur 3-28 Foto strandpromenaden utover til Domkirkeodden.

Delområdets verdi
Domkirkeodden er del av middelalderbyen Hamar og historisk og fysisk sammenheng mellom
odden, kvadraturen og Hamarbukta (Gammelhusbukta) er med å gi delområdet identitet. Et
større museumsområde med Domkirkeruinene, med overbygning i glass, og tilhørende anlegg
ligger her. Av boliger er det for det meste villabebyggelse, med middels høy tetthet av boliger og
middels innbyggertall. Mot Hamar-bukta ligger et militært område med bygningen Ridestallen.
Hele Domkirkeodden er mye brukt møtested og rekreasjonsområde. Det er
turveg/strandpromenade via odden mellom Hamar sentrum og Jessnes med gode
bademuligheter. Sykkelruta Mjøstråkk går gjennom området. Den viktigste forbindelsen mot
sentrum og Kvadraturen, i forhold til rekreasjon, er langs strandsonen gjennom Koigen til Brygga.
Bryggeriundergangen og miljøkulvert i enden av Bispegata mot Øysteins gate, gir adkomst til
området fra byen øst for dagens jernbane. Jernbanen er ellers en barriere mot nordøst og
delområde FB11 Hamar midt.
● Verdi er vurdert til middels-stor for friluftsliv
● Verdi er vurdert til stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels-stor. Byliv er av større betydning enn friluftsliv i delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativ Vest
Dagens togtransport i daglinje langs området opphører og spor fjernes. Dagens bane ligger i
skjæring mellom dette delområdet og delområde FB 11 Hamar midt og denne kløfta vil bestå som
barriere, men i mindre grad. Barrieren mot Storhamar skole / Stormyra/Vestbyen / Bondesvea,
Prestrud/Jønsrudløkka, samt mot Koigen og Kvadraturen reduseres dermed i noen grad og
Storhamar skolekrets får økt betydning for innbyggerne i delområdet. Det blir i tillegg forbedret
lydbilde i del av området, ved at støy fra jernbanen opphører. Dagens jernbanetrase, forbi
delområdet, vil kunne brukes av myke trafikanter.
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Enkelte bygg i delområdet, beliggende i nærhet av tunnelpåhugget, blir liggende innenfor
anleggsbeltet. Felles utearealer som berøres, settes i stand etter anleggsgjennomføring og det
legges til grunn at disse vil fremstå som før anleggsperioden. (Jfr. utstrekning på anleggsbeltet og
Fagrapport anleggsgjennomføring og faseplaner.)
Det vurderes at identiteten til Domkirkeodden, som del av middelalderbyen, får marginal negativ
påvirkning ved at det fylles ut og bygges i Hamarbukta.
Påvirkning vurderes til liten positiv, og opp mot liten-middels positiv. Verdier knyttet til byliv er
vurdert til å bli mer påvirket, enn verdier knyttet til friluftsliv.
Konsekvens: liten - middels positiv.

Alternativene Øst A og Øst C
Dagens togtransport i daglinje gjennom området opphører, spor fjernes og arealet frigjøres til
andre byformål. En betydelig barriere mot Storhamar skole / Stormyra/Vestbyen / Bondesvea,
samt mot Koigen og Kvadraturen reduseres og dette gir positiv påvirkning på delområdet.
Det blir lengre avstand til jernbanestasjonen som knutepunkt i byen. Dette gir noe negativ
påvirkning.
Påvirkning vurderes til middels positiv. Verdier knyttet til byliv, er vurdert til å bli mer påvirket
enn verdier knyttet til friluftsliv.
Konsekvens: middels positiv.

3.5.13 FB 13 Hamar vest
Delområdets verdi
Delområdet omfatter Martodden, Prestrud og Furubergjordet. Jernbanen er i dag en betydelig
barriere i området og forbindelse mellom boligområder på nordsiden av banen og strandsonen er
igjennom til dels trange kulverter. Viktige gangforbindelser til Strandvegen under jernbanen er
bl.a. ved Hamar OL-amfi, ved kornsiloen, samt gangveg fra Snekkerstufeltet nord i området.
I delområdet er det boligområder med høy utnyttelse og med stort innslag av blokker og
rekkehus, i tillegg til villaområder. Særlig høy utnyttelse er det på Jønsrudløkka/ Prestrud og
Furubergjordet/ Hol. Snekkerstufeltet er tidligere OL boliger. Delområdet har middels høy tetthet
av boliger i storparten av boligfeltene, men på Jønsrudløkka og nedre deler av Furuberget har
høy tetthet av boliger. Innbyggertallet i delområdet utgjør en middels tetthet med et høyt antall
barnefamilier. Storhamar videregående skole, Prestrud skole, Prestrudhallen, Hamar OL-amfi,
Jernbanemuseet/ Hedmarksmuseet, Storhamarsenteret og Storhamar kirke ligger i delområdet.
Storhamar, Prestrud, Jønsrudløkka, Vestenga, Blåveisen og Furuberget barnehager er alle
barnehager innen området.
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Strandvegen og Rosenlundvika er friluftsområder. Strandlinja og Mjøsa er viktige
rekreasjonsområder. Skoleanleggene og Dalsløkka og Jønsrudløkka nærmiljøanlegg er viktige
møtesteder, sammen med uteområdene til barnehagene. Området har en godt utbygd
grønnstruktur, der områdene utgjør grønne korridorer i boligområdene og fører til større
rekreasjonsområder. De mange grønne korridorene er viktige gangforbindelser. En rekke
kjøreveger har tilliggende gang- og sykkelveg. Sykkelruta Mjøstråkk går gjennom området.
OL anlegget Hamar amfi, Snekkerstufeltet, Prestrud boligfelt, Strandvegen boligfelt, Prestrud
skole med hall, Martodden, Strandvegen med Rosenlundvika og Jernbanemuseet er alle i særlig
grad med på å gi området identitet.
● Verdi er vurdert til liten-middels for friluftsliv
● Verdi er vurdert til stor for byliv
Samlet verdi er satt til middels. Byliv er av større betydning enn friluftsliv i delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativene Vest, Øst A og Øst C
Dagens togtransport i daglinje opphører og spor fjernes. Spor til Jernbanemuseet opprettholdes,
men det vil i svært liten grad føres tog på sporet. En betydelig barriere mot strandsonen og
Domkirkeodden reduseres dermed betraktelig og dette gir positiv påvirkning på delområdet.
Det blir lengre avstand til jernbanestasjonen som knutepunkt i byen. Det vurderes at dette gir noe
negativ påvirkning til alternativene i øst, men at omfanget ikke er så stort at det gir utslag på grad
av påvirkning.
Påvirkning vurderes til middels - stor positiv. Verdier knyttet til byliv, er vurdert til å bli mer
påvirket enn verdier knyttet til friluftsliv.
Konsekvens: stor positiv.
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3.5.14 FB 14 Furuberget

Figur 3-29 Foto viser strandlinje langs del av Strandvegen.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter Furuberget og del av Strandvegen. Hele området er svært viktig
friluftsområde og nær-turterreng, sommer som vinter. En del av Furuberget er statlig sikra
friluftsområde. Det er lysløype i området med forbindelse til Frøbergsberget og Klukhagan.
Området har et variert sti- og turvegsystem i kalkfuruskog. Kalkverket er en attraksjon i området.
Strandvegen er viktig turveg som binder sammen Jessnes og Hamar og er del av turveinett til
Brumunddal. I dag går veien parallelt med eksisterende jernbane. Sykkelruta Mjøstråkk går
gjennom området. Det er spredte bosteder i LNF område langs Vikerkollvegen, samt ett bosted i
regulert bebyggelsesområde.
Furuberget er et viktig identitetsskapende område i Hamar.
● Verdi er vurdert til stor for friluftsliv
● Verdi er vurdert til middels for byliv
Samlet verdi er satt til middels-stor. Friluftsliv er av større betydning enn byliv i delområdet.

Påvirkning og konsekvens i delområdet
Alternativene Vest, Øst A og Øst C
Dagens togtransport i daglinje opphører og spor fjernes. Spor til Jernbanemuseet opprettholdes,
men det vil i svært liten grad føres tog på sporet. Lydbildet i området forbedres ved at støy fra tog
opphører. En betydelig barriere mellom strandsonen, gangveg og Furuberget reduseres dermed
betraktelig og dette gir positiv påvirkning på delområdet.
Påvirkning vurderes til middels positiv.
Konsekvens: middels positiv.
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Konsekvenser i anleggsperioden

Vurderingene er basert på Fagrapport anleggsgjennomføring og -faseplaner (Bane NOR 2019).

3.6.1

Vest

FB 01 Åkersvika og Mjøsa, FB 02 Sentrum og FB 03 Espern
I anleggsperioden vil et større areal på Espern, langs Brygga, på Koigen og Høyensal bli
liggende i anleggsbeltet. I strekningen fra dagens stasjon og til Bryggeriundergangen, der
jernbanekulvert og tunnel anlegges, bygges spuntet byggegrop. I tillegg etableres anleggsveger
på begge sider av gropa. Etter at spunt er etablert i Hamarbukta, er planen å bruke byggegropa
til anleggsveg. Utfrakt av masser fra tunnel vil i hovedsak foregå mot nord og Jessnes, for å
unngå unødig påvirkning i Hamars sentrumsområder. Likevel vil masser og materiell måtte
fraktes ut og inn via byggegropa i Hamarbukta, forbi dagens stasjonsområde og over Espern bru
mot/fra hovedvegnettet. Anleggstrafikk vil også gå gjennom Hakabekkvegen,
Bryggerirundkjøringen og Storhamargata. Espern, Koigen, parkarealer, bomiljø og andre
sentrumsarealer nært inn til dobbeltsporet vil påvirkes negativt i form av anleggstrafikk, støy og
støv, da særlig under arbeidet med spunt. Områder langs gropa og anleggsområdet, vil få
midlertidig reduserte og delvis fraværende kvaliteter og tilgjengelighet vil være redusert eller
fraværende. To gangveger, en i ved vest for bebyggelsen på Høyensal og en ved Nestlé
fabrikken, stenges i hele anleggsperioden. Brygga stenges mellom Victoria undergangen og
Tjuvholmen. Del av sandstranda på Koigen ved Høyensal blir direkte berørt og stenges.
Resterende del av stranda får stor grad av negativ påvirkning i anleggsperioden. Enkelte
aktiviteter som i dag er i Koigen, skal flyttes og opprettholdes. Det planlegges bl.a. å etablere
midlertidige skateramper, som kompensasjon for skateparken som må fjernes. En midlertidig bro
over byggegropa i Hamarbukta og Koigen i forlengelse av vegen Brygga, skal kunne benyttes av
allmennheten i hele anleggsfasen. Driving av tunnel fra Hamarbukta til Jessnes og bygging av
kulvert i bukta, er samlet beregnet til å ta 5,5 år, der bygging av kulverten frem til tunnelpåhugget
er beregnet til å kunne ta opp mot 2 år. I tillegg kommer anleggstid knyttet til arbeider med
drenering, konstruksjoner, fundamenter, føringsveger, mm.
Båthavna langs Brygga i indre del av havna og Skibladnerkaia, vil ikke kunne brukes i
anleggsperioden, bl.a. fordi byggegropa blir en absolutt barriere for båter. Skibladnerbrygga
flyttes midlertidig, men det er ikke avgjort hvor. Kvaliteter knyttet til Åkersvika naturreservat vil
påvirkes negativt ved bygging av dobbeltsporet gjennom reservatet, i første rekke i form av
endret lydbilde. Tilgjengeligheten til Tjuvholmen, inkl. båthavna, blir periodevis redusert og
tilkomst vil trolig måtte skje via Espern i del av anleggsperioden. I tillegg er det trolig at området
vil bli noe negativt påvirket i form av endret lydbilde.
Flomvern langs stasjonen etableres i form av 1600 meter lang spuntkonstruksjon. Dette vil gi
negativ påvirkning til tilliggende områder, særlig i form av endret lydbilde.
FB 04 Østbyen
Anleggstrafikk på bru over jernbanen fra Espern ved utfrakt av masser, m.m., vil gi negativ
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påvirkning til enkelte verdier i delområdet i form av endret lydbilde og støvplager. Ombygging av
Stangevegen vil gi negativ påvirkning til enkelte verdier i delområdet i form av endret lydbilde,
støy og støvplager, samt anleggstrafikk. Flomvern langs jernbanen, som etableres i form av
spuntkonstruksjon, vil gi negativ påvirkning til tilliggende områder, særlig i form av endret lydbilde.
FB 06 Vikingskipet
Utfrakt av del av massene fra byggegrop, vil etter planen foregå langs Stangevegen og
Åkersvikavegen. Dette vil gi negativ påvirkning til verdier knyttet til felles ute oppholdsarealer og
transportårer for myke trafikanter i delområdet, i form endret lydbilde og økt mengde
tungtransport. Arbeid knyttet til omlegging av Stangevegen vil i tillegg gi negativ påvirkning på
friområder i delområdet, gjennom arealbeslag, endret lydbilde, støvplager og transport.
FB 07 Hamar øst
Delområdet vil få noe negativ påvirkning i form av endret lydbilde, støy og støvplager, samt
anleggstrafikk ved ombygging av Stangevegen. I tillegg vil anleggstrafikk gi noe negativ
påvirkning langs Vangsvegen fra utløpet av Flagstadelva og østover, i form av endret lydbilde og
økt trafikkmengde.
FB 11 Hamar midt og FB 12 Domkirkeodden
Tiltaket vil gi negativ påvirkning til felles uteområder og bomiljø i områder som ligger i nærhet av
vestre del av byggegropa inn mot tunnelpåhugg og også noe ved bygging av rømningstunnel til
parallell ført løp til tunnelen. Påvirkning vil komme i form av endret lydbilde, rystninger, støvplager
og økt trafikk av tungtransport. Påvirkningen vil være størst i perioder med driving av spunt.
Begge delområdene får noe arealbeslag i anleggsperioden. Det vil bli anleggstrafikk langs
Hakabekkvegen og i Bryggerirundkjøringen.
FB 13 Hamar vest og FB 14 Furuberget
Områdene vil bli noe negativt påvirket i form av anleggstrafikk og endret lydbilde, ved fjerning av
dagens spor.

3.6.2

Øst A

FB 01 Åkersvika og Mjøsa
Kvaliteter knyttet til Åkersvika naturreservat vil påvirkes negativt ved bygging av dobbeltsporet
gjennom reservatet, i første rekke i form av endret lydbilde. Stangevegen stenges i en periode på
ca. 2,5 år og det etableres en gang- og sykkelveg på vestsiden av den nye jernbanefyllingen.
FB 02 Sentrum og FB 03 Espern
Delområdene vil få negativ påvirkning ved omlegginger av veg og bane ved og inn mot dagens
stasjon og ved fjerning av spor, i første rekke i form av anleggstrafikk og endret lydbilde. Espern
vil i tillegg få noe negativ påvirkning i form av endret lydbilde og støvplager, samt anleggstrafikk
ved ombygging av Stangevegen. Sti i strandsonen i søndre del av Espern avstenges i
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anleggsfasen.
FB 04 Østbyen
Del av området vil få noe negativ påvirkning i form av endret lydbilde, støy og støvplager, samt
anleggstrafikk ved ombygging av Stangevegen og Disenstrandvegen/Åkersvikvegen.
FB 05 Vangsvegen
Vangsvegen vil få betydelig trafikkøkning så lenge Stangevegen er stengt, og dette vil påvirke
myke trafikanter langs og på tvers av vegen negativt.
FB 06 Vikingskipet
Delområdet skal tilføres større mengder masser for oppfylling, samt materiell til jernbane,
kulverter og stasjon, foruten at mange bygg må rives. Dette vil føre til vesentlig økning i trafikk i
form av anleggstrafikk gjennom området, inkludert endret lydbilde. Det blir trolig også negative
påvirkningen i form av støvplager. Arealbeslag rammer kvaliteter knyttet til fagtemaet.
Disenstrandvegen og Åkersvikvegen må legges om og det blir tidkrevende arbeider inn mot
Vangsvegen, særlig i forbindelse med bygging av bruer. Stangevegen stenges fram til arbeidet
med brua er ferdig. Åkersvikavegen vil være stengt fram til det meste av anleggsarbeidene på
stasjonen er ferdig. Gangforbindelse under eksisterende jernbanebru ved Sagvegen mot
Vikingskipet, stenges til det det nye vegsystemet rundt stasjonen er bygget. Sti langs
Disenstranda innenfor Åkersvika naturreservat vil være avstengt i det meste av anleggsfasen.
Den negative påvirkningen rammer i første rekke verdier knyttet til strandsonen og friområder,
samt myke trafikanter som ferdes gjennom delområdet.
FB 07 Hamar øst,
Riving av bygg, påfylling av masser og byggevirksomhet gir vesentlig økning i trafikk i form av
tungtransport på Disenstranda og langs deler av Vangsvegen. Dette gir endret lydbilde og
støvplager for deler av Hamar øst. Det blir i tillegg arealbeslag i østre del av området i forbindelse
med riving av bygg, bygging av bruer og fundament til dobbeltsporet.
Den negative påvirkningen rammer i første rekke verdier knyttet til strandsonen, myke trafikanter
gjennom delområdet, samt bomiljøet i østre del av Disen.
FB 08 Børstad og FB 09 Solvang,
Det blir et større arealbeslag på Børstadjordet ved etablering av byggegrop og fundament til
dobbeltsporet. Masser og materialer til og fra byggegrop og anleggsområdet fraktes gjennom
området til/fra hovedvegnett og dette gir negativ påvirkning i form av anleggstrafikk langs vegene,
endret lydbilde og trolig også støvplager. Det meste av massene fra tunnelen er planlagt fraktet ut
på Jessnes. Det kan likevel bli aktuelt å frakte masser fra tunnelen til stasjonsområdet på
Disenstranda. Det blir dyp byggegrop inn mot fv. 222 Furnesvegen og Vektbakken, og
anleggsperioden her vil gi negativ påvirkning til myke trafikanter langs vegene og del av
nærliggende boligområde, i form av tidvis stengte veger, anleggstrafikk, rystninger, støv og
endret lydbilde. Det etableres midlertidig bru for gang- og sykkeltrafikk langs fylkesvegen. Deponi
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for massene fra tunnelen er ikke bestemt og det er dermed uvisst hvor transporten av disse
massene vil gå. Det mest sannsynlige er at massene for en stor del fraktes ut fra nordre ende av
tunnelen mot Jessnes.
Oluf Melvolds gate og Børstadalléen stenges og forblir stengt til de nye krysningspunktene er
bygget.
Den negative påvirkningen rammer i første rekke verdier knyttet til gårdsvegene og strandsonen i
området, men også muligheten for vinteraktiviteter på jordene. I tillegg rammes bomiljøer, da
særlig i nærheten av påhugget til tunnelen.

FB 11 Hamar midt, FB 12 Domkirkeodden, FB 13 Hamar vest og FB 14 Furuberget
Områdene vil bli noe negativt påvirket i form av anleggstrafikk og endret lydbilde, ved fjerning av
dagens spor.

3.6.3

Øst C

Påvirkningen blir ca. tilsvarende som for Øst A, med unntak av for delområde 08 Børstad, der
byggegrop blir noe mindre og delområde 09 Solvang, der anlegget ikke vil berøre fv. 222
Furnesvegen. Dette fordi tunnelpåhugg ligger lengre sør på området enn i alternativ Øst A. Oluf
Melvolds gate stenges i begynnelsen av anleggsarbeidene og vil være stengt til tunnelportalen er
bygget. Verdier knyttet til fagtemaet i delområdet rammes i noe mindre grad i dette alternativet
enn i øst A.

3.6.4

Sentrale konsekvenser i anleggsperioden

De negative konsekvensene fra anleggsgjennomføringen vil være størst ved valg av vest
alternativet, først og fremst fordi det er større verdier knyttet til fagtemaet i denne delen av byen,
sammenlignet med sørøstre del av byen og disse blir direkte eller indirekte berørt i forma av
arealbeslag, anleggstrafikk, endring i lydbildet og støvplager. I tillegg skal masser og materiell
som fraktes ut og inn av anleggsområdet, fraktes gjennom en lengre strekning av byen. Fra
anleggsområdet i øst, er det kortere avstander til hovedveisystemet utenfor byen fra
anleggsområdet. Anleggsperioden anslåes til å bli lengre for vest alternativet, sammenlignet med
østalternativene, og dette forsterker de negative konsekvensene.
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Samlet konsekvens for alternativer og rangering

Delomr
FB01
Åkersvika
og Mjøsa
FB 02
Sentrum
FB 03
Espern

FB 04
Østbyen
FB 05
Vangsvegen
FB 06
Vikingskipet
FB 07
Hamar
øst
FB 08
Børstad

FB 09
Solvang

FB 10
Mæhlumsløkka
FB 11
Hamar
midt
FB 12
Domkirkeodden
FB 13
Hamar
Vest
FB 14
Furuberget
Samlet
vurdering
Rangering

Verdi

Påvirkning alt.
Vest
F Stor
Middels
B Middels-stor negativ
FB Middels-stor (--)
F Middels
Liten negativ
B Stor
FB Middels-stor
F Liten Liten negativ
middels
B Middels –
stor
FB Middels
F Liten
Ingen/
B Middels-stor ubetydelig
FB Middels
F Liten
Ingen/
B Middels
ubetydelig
FB Middels
F Liten
Liten negativ
B Liten
FB Liten
F Liten
Ingen/
B Middels
ubetydelig
FB Middels
F Middels–
Ingenstor
ubetydelig
B Middels–
stor
FB Middels–
stor
F LitenIngen/
middels
ubetydelig
B Litenmiddels
FB Litenmiddels
F Middels
Ingen/
B Litenubetydelig
middels
FB Middels
F Liten
Middels
B Middels-stor positiv
FB Middels
F Middels-stor Liten positiv
B Stor
FB Middels-stor
F LitenMiddels
middels
positiv
B Stor
FB Middels
F Stor
Middels
B Middels
positiv
FB Middels-stor

Konsekvens
alt. Vest
Middels
negativ
(--)
Liten negativ
(-)

Påvirkning alt.
Øst A
Liten negativ

Konsekvens
alt. Øst A
Liten
negativ
(-)
Middels
positiv (++)

Påvirkning alt.
Øst C
Liten negativ

Liten negativ
(-)

Middels - stor
positiv

Middels - stor
positiv
(++/+++)

Middels - stor
positiv

Middels stor positiv
(++/+++)

Ubetydelig
(0)

Stor positiv

Stor positiv
(+++)

Stor positiv

Stor positiv
(+++)

Ubetydelig
(0)

Ingen/
ubetydelig

Ubetydelig
(0)

Ingen/
ubetydelig

Ubetydelig
(0)

Liten negativ
(-)

Liten negativ
(-)

Liten – middels
negativ

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
(0)

Liten –
middels
negativ
Middels
negativ

Liten-middels
negativ

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
(0)

Middels
negativ

Middels
negativ
(--)
Stor negativ
(---)

Liten negativ

Liten negativ
(-)

Ubetydelig
(0)

Liten negativ

Liten negativ
(-)

Ingen/
ubetydelig

Ubetydelig
(0)

Ubetydelig
(0)

Ingen/
ubetydelig

Ubetydelig
(0)

Ingen/
ubetydelig

Ubetydelig
(0)

Middels
positiv (++)

Middels
positiv

Middels
positiv (++)

Middels positiv

Middels
positiv (++)

Liten middels
positiv (+/++)
Stor positiv
(+++)

Middels
positiv

Middels
positiv (++)

Middels positiv

Middels
positiv (++)

Middels
positiv

Stor positiv
(+++)

Middels positiv

Stor positiv
(+++)

Middels
positiv (++)

Middels
positiv

Middels
positiv (++)

Middels positiv

Middels
positiv (++)

Middels
positiv

Middels positiv

Konsekvens
alt. Øst C
Liten
negativ
(-)
Middels
positiv (++)

Ubetydelig

Liten positiv

Middels
positiv

3

2

1
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Alternativ vest

Den samlede vurderingen er lagt til ubetydelig konsekvens. De største verdiene for friluftsliv og
byliv ligger sentralt og sørvest i Hamar og er i stor grad knyttet til byliv sentrert rundt Hamarbukta,
der forholdet mellom bukta og landarealene, med vann, strandsone, parkarealer og
kvadraturstruktur, er sentralt for opplevelse av byen. Dagens jernbane gir fysisk og visuell
barrierevirkning, men det er korte avstander mellom verdiene og samlet sett gode ferdselsårer for
myke trafikanter på tvers av banen.
Det er vurdert at alternativ Vest, vil påvirke verdiene knyttet til fagtemaet både positivt og
negativt. Delområder vest i Hamar får samlet en positiv påvirkning. Grunnen til dette er
hovedsakelig at bane i dagløsning opphører forbi disse områdene og spor, og til dels fylling,
fjernes. En barriere mellom områder i vestre bydel opphører eller reduseres. I tillegg vil lydbildet i
denne delen av byen også for en stor del bedres. Delområder vest i Hamar har generelt høye
verdier knyttet til fagtemaet. Som resultat av påvirkningsgrad og de høye verdiene, blir de positive
konsekvensene i vest relativt store.
Delområder som samlet sett får negativ påvirkning fra alternativ Vest, er Mjøsa/ Åkersvika, samt
sentrale og søndre delområder. Kvaliteter knyttet til Hamarbukta og arealer sentrert rundt
aktiviteter og opplevelser i bukta, er sterkt knyttet til identiteten til Hamar som mjøsby.
Opplevelser i sentrale deler av byen og langs Hamarbukta vil bli negativt påvirket ved utfyllingen
langs dagens strandsone og av høyden på del av tiltaket. Enkelte verdier knyttet til fagtemaet,
som bidrar til variert bruk av indre havneområder, flyttes eller opphører som følger av tiltaket.
Båthavn med kaianlegg langs Brygga, flyttes til noe mindre sentral beliggenhet på Tjuvholmen.
Skibladnerbrygga flyttes til forlengelse av Vangsvegen.
Dagens ferdselsårer langs Brygga og Enggata ut mot Tjuvholmen blir brutt og erstattes med gate
med fortau over dobbeltspor, i forlengelsen av Vangsvegen. Denne ferdselsåren vil få en
høydeforskjell på fire meter fra Strandgata til kulverttopp. Tykkelse på vegoverbygning er da ikke
medregnet. Høydeforskjellen mellom Strandgata og Victoria undergangen er på ca. 2,5 meter.
Det anlegges i tillegg kulvert under spor, vest for stasjonen. Denne vil primært gi tilkomst til
plattformer, men vil også fungere som forbindelse mellom Kvadraturen og Espern/Tjuvholmen.
Kulverten utformes som bred passasje, men vil ikke kunne gi fullverdig tilbud til myke trafikanter,
da særlig ikke til syklister, hovedsakelig på grunn av plassmangel på siden av sporområdet.
Samlet gir dette negativ påvirkning.
Delområder sentralt i Hamar har generelt en høyere verdi for fagtemaet, sammenlignet med
områder øst i byen. På grunn av dette, blir de negative konsekvensene for Mjøsbukta, for byen
sentralt og i sør, tydelige.

3.7.2

Varianter av alternativ vest

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
Variant med langt lokk i Hamarbukta vil stjele noe mer av siktlinjer og dermed
opplevelseskvaliteter mellom Hamarbukta og sentrale byområder. Varianten vil gi noe større
mulighet for fri ferdsel over dobbeltsporet.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte konsekvenser

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

125 av 326
ICD-05-A-20044
05A
09.12.2019

Sammenlignet med hovedalternativet, er varianten vurdert til å gi marginalt mindre negativ
påvirkning på verdier knyttet til fagtemaet.
Kort lokk (til forlengelsen av Håkonsgate og mulig bru i forlengelse av Vangsvegen)
Varianten vil gi noe mindre mulighet for fri ferdsel over dobbeltsporet, sammenlignet med
hovedalternativet, men dette er vurdert til å gi marginalt mer negativ påvirkning på verdier knyttet
til fagtemaet.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Variant med sportilgang til Jernbanemuseet fra sør, vil redusere den positive virkningen noe (i
delområdene 2 Sentrum, 11 Hamar midt, 12 Domkirkeodden og 13 Hamar vest), fordi noe trafikk
opprettholdes langs sporet. Forbindelseslinjer og sammenhenger på tvers av sporet kan dermed i
mindre grad forsterkes, sammenlignet med hovedalternativet.
Sammenlignet med hovedalternativet, gir varianten mer negativ påvirkning på verdier knyttet til
fagtemaet.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Et jernbanemuseum helt uten sportilgang vil trolig gi noe redusert identitet til delområdet 13
Hamar vest og 14 Furuberget, fordi spor inn til museet fjernes. Varianten vil også gi noe
tungtransport langs vegsystemet frem til museet. For delområde 14 Furuberget vil varianten i
tillegg kunne få noe positiv konsekvens, fordi fjerning av spor vil kunne bedre forholdene for
rekreasjon langs strandsonen.
Sammenlignet med hovedalternativet, er varianten vurdert til å gi noe mer negativ påvirkning på
verdier knyttet til fagtemaet.
Flytte driftsbase
Flytting av driftsbasen har lite å si for fagtemaet i vest-alternativet og vil gi samme
påvirkningsgrad som i hovedalternativet.

3.7.3

Alternativ øst A

Samlet konsekvens av alternativ Øst A er vurdert til liten positiv. Verdiene knyttet til fagtemaet er
betydelig mindre i sør og øst, enn sentralt og vest i Hamar. Verdiene i sør og øst er i tillegg i stor
grad knyttet til rekreasjonsområder og friluftsliv, som lettere tilpasses tiltaket eller kompenseres
for, sammenlignet med verdier knyttet til byliv. Verdier i vest og nordvest av Hamar øker, fordi
spor legges ned.
Delområder sentralt og vest i Hamar, får en samlet positiv påvirkning av tiltaket Øst A. Dette
begrunnes hovedsakelig med at banen flyttes ut av områdene. Dermed reduseres en visuell og
funksjonell barriere, lydbildet endres til det bedre og areal frigjøres, noe som styrker verdier
knyttet til fagtemaet. Identiteten til Hamar som mjøsby styrkes, ved at forholdet mellom den gamle
bystrukturen i Kvadraturen og strandsonen blir mer tydelig og at denne sammenhengen blir en
større del av opplevelsene rundt Hamarbukta.
Enkelte delområder i søndre og østre bydel, får negativ påvirkning av tiltaket. Arealbeslag som
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rammer kvaliteter knyttet til fagtemaet direkte eller som ligger veldig nært til slike verdier, samt
barrierevirkning, er hovedårsaken til den negative påvirkningen. Arealbeslag påvirker særlig
strandsonen øst for Stangebrua, der det i dag er friområde, skogholt, sti, fiskeplasser,
oppholdsplass, samt fugletårn. Boliger på Disen blir liggende i trase til tiltaket og må innløses og
bomiljø påvirkes negativt. Arealbeslag påvirker også kvaliteter knytet til strandsonen ved utløpet
av Flagstadelva og kvaliteter knyttet til vinterbruk av jordene på Børstad. Banen vil skape en
betydelig barriere på Disen mot Flagstadelva og på Børstadjordet, der viktige ferdselsårer
påvirkes negativt. Enkelte av delområdene i sør og øst har i dag få eller mangelfulle kvaliteter
knyttet til fagtemaet. På grunn av dette, blir negative konsekvensen av tiltaket på områder i sør
relativt lav, mens områder i øst får noe større negativ konsekvens av tiltaket.
For enkelte bydeler blir det lengre veg til stasjonen som knutepunkt i Hamar by. Dette vil påvirke
bruk av byen i forlengelsen av transport knyttet til jobb, skole, handel og andre kommersielle
tilbud, offentlige tjenester, med mer. For reisende med friluftsliv og byliv som mål, er endringen i
avstander til målpunkter vurdert til å ha liten betydning. Samlet er flytting av stasjonen fra dagens
plassering til Disenstranda/ Vikingskipet vurdert til å ha mindre betydning for fagtemaet, som
omhandler den ikke-kommersielle og rekreative delen av bylivet.
Delområder sentralt og vest i Hamar har generelt en høyere verdi, enn områder i sør og øst av
byen. Kvaliteter sentrert omkring Hamarbukta er også sterkt knyttet til byens identitet. På grunn
av dette blir de positive konsekvensene i vest relativt store.

3.7.4

Alternativ øst C

Den samlede vurderingen er vurdert til middels positiv konsekvens.
Alternativ Øst C er stort sett vurdert som alternativ Øst A, men gir færre negative konsekvenser i
østre bydeler. Banen dykkes inn i tunnel på et tidligere punkt enn i alternativ Øst A og dette gjør
at kvalitetene knyttet til Børstadjordet i større grad opprettholdes.

3.7.5

Varianter alternativ øst A og øst C

Fleksibel stasjonsløsning
Fleksibel stasjonsløsning føres noe nærmere Åkersvika over Disenstranda og vil i noe større grad
påvirke verdiene i delområdet Vikingskipet negativt. Fleksibel løsning gir større arealbeslag i
strandsonen ved Stangebrua enn hovedalternativet og en del av kant og kantvegetasjonen blir
direkte berørt. I tillegg vil løsningen legge beslag på et samlet sett noe større areal. Varianten vil
gi noe større negativ påvirkning på friluftsområde/ grøntområde ved Flagstadelva enn
hovedalternativet. Varianten vil også kunne redusere mulighet for god forbindelse mellom
delområde 3 Espern, via strandsonen og under broer, og delområde 6 Vikingskipet. Dette fordi
banen da legges på fylling helt ut mot dagens strandkant ved Stangebrua.
Sammenlignet med hovedalternativet, er varianten vurdert til å gi noe mer negativ påvirkning på
verdier knyttet til fagtemaet.
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Flytte driftsbase
Variant der driftsbasen flyttes ut av området, vurderes til å gi mer positiv påvirkning i delområde
03 Espern enn hovedalternativet. Dette fordi areal da frigjøres til andre byformål, ved at flere spor
fjernes fra området. Varianten vurderes til også å være positiv for delområde 4 Østbyen, fordi
forbindelseslinjer og sammenhenger til strandsonen og til den nyutviklede bydelen på Espern
forsterkes.
Sammenlignet med hovedalternativet, er varianten vurdert til å gi mer positiv påvirkning på
verdier knyttet til fagtemaet.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Varianten vil gi færre positive virkninger på bydeler sør og vest i Hamar (delområdene 2 Sentrum,
3 Espern, 11 Hamar midt, 12 Domkirkeodden og 13 Hamar vest), fordi spor fra jernbanebrua over
Åkersvika til Furuberget opprettholdes og vil da fortsatt legge beslag på arealer som i
hovedalternativet kan omdisponeres til andre byformål.
Sammenlignet med hovedalternativet, er varianten vurdert til å gi mer negativ påvirkning på
verdier knyttet til fagtemaet.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Et jernbanemuseum helt uten sportilgang vil trolig gi noe redusert identitet til delområdet 13
Hamar vest og 14 Furuberget, fordi spor inn til museet fjernes og transport av materiell til museet
vil gå langs veg. For delområde 14 Furuberget vil varianten i tillegg kunne få noe positiv
konsekvens, fordi fjerning av spor vil kunne bedre forhold for rekreasjon langs strandsonen.
Sammenlignet med hovedalternativet, er varianten vurdert til å gi noe mer negativ påvirkning på
verdier knyttet til fagtemaet.
Stangevegen under jernbanen
Jernbanestasjonen blir liggende vesentlig høyere i denne varianten, enn i hovedalternativet.
Dette kan gi noe redusert opplevelse av deler området nord for banen, men vil også være positivt
i forhold til siktlinjer gjennom undergang/passasje under stasjonen. Større fylling ut mot
strandsonen, vil gi forsterket negativ påvirkning på verdier i strandsonen. Turveg langs
strandsonen fra Disenstranda og til Espern, vil trolig få et mer kronglete løp, med kryssing av veg
i plan og blir dermed noe mindre tilgjengelig.
Samlet sett er varianten noe mer negativ enn hovedalternativene Øst A/Øst C.

3.7.6

Rangering

Alternativene rangeres som følger:
1. Alternativ Øst C
2. Alternativ Øst A
3. Alternativ Vest
Rangeringen begrunnes hovedsakelig med at de største verdiene for fagtemaet ligger sentralt og
sørvest i Hamar og fordi det er langt færre kvaliteter knyttet til fagtemaet i sørøstre deler av byen.
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Verdiene i sentrale deler er i stor grad knyttet til sammenhengen mellom Hamarbukta,
strandsonen og Kvadraturen, som er vesentlig for identiteten til byen og dens innbyggere.
Alternativene i øst gir positiv påvirkning til verdier i sentrale og vestre deler av Hamar, mens
alternativ vest gir noe mer negativ påvirkning til de samme verdiene. Øst C er klart bedre enn Øst
A, fordi denne gir vesentlig mindre inngrep øver Børstadjordet.

3.8

Avbøtende tiltak

3.8.1

Alternativ vest

• Vangsvegen på bru i stedet for fylling opp til kulverttak vil gi positiv virkning, ved at
tilliggende byområder får økte opplevelses- og bruksmuligheter. Forbindelseslinjer blir
forsterket.
• Høye og bratte vegfyllinger og skråninger ut mot Hamarbukta, avtrappes med murer og
trapper eller arronderes med slakere helninger. Det tilrettelegges for varierte opplevelser
og for et bredt spekter av brukere.
• Kanten og bunn av det nye vannspeilet på innsiden av kulverten, etableres og
tilrettelegges slik at områdene innbyr et bredt spekter av brukere til varierte aktiviteter.
• Det sikres gjennomstrømming mellom vannspeil og Mjøsa også i perioder der Mjøsa har
laveste regulerte vannstand på 119,5 m.o.h., evt. sirkulasjon av vann ved lavvannsstand.
• Minimum vannstand i vannspeilet sikres ved bruk av terskel og slik at vannoverflate har
nivå tilsvarende normalvannstand eller høyere. Dette for å unngå «ørkenstilstand»/
«forsumping» i perioder med lav vannstand i Mjøsa.
• Etablering av ytterligere en gang- og sykkelakse under dobbeltspor, mellom Espern og
Østbyen/ Kvadraturen. Denne forbeholdes brukere som krysser dobbeltsporet og bør ikke
gi tilgang til plattformer mellom spor.

3.8.2

Alternativene øst A og øst C

• Det bygges krysningsmulighet av dobbeltspor mellom Disen og strandsonen mot
Flagstadelva, slik at bruk av felles samlingssted med benker, båtutsett og brygge kan
opprettholdes.
• Gangforbindelse mellom Stangevegen og Disenstrandvegen, forbi bussdepotet,
reetableres.
• Arenatorget, ved inngang til Vikingskipet, og områder umiddelbart nærliggende torget,
samt områdene knyttet til OL hallen, utvikles slik at arealet blir mer attraktiv for opphold
og byliv.
• Friområdet ved Stangebrua, som blir direkte berørt av tiltaket, erstattes og etableres med
forbindelse til strandsonen. Området får gode kvaliteter, som gir varierte opplevelser, og

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte konsekvenser

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

129 av 326
ICD-05-A-20044
05A
09.12.2019

som møter et bredt spekter av brukere.
• Deler av, eller alle parkeringsplasser på Brygga, ved dagens stasjonsområde, fjernes og
arealet omdisponeres til grønne byformål.
•

Det anlegges ytterligere forbindelseslinjer med universell utforming. Blant annet bør
kurvatur i forlengelsen av Enggata, nåværende «Victoria-undergangen», justeres.

I tillegg for Alternativ Øst A
• Det bygges lokk over banen på deler av strekningen over Børstadjordet, slik at
vinteraktiviteter kan opprettholdes. Dette gjelder særlig opprettholdelse av skiløype mot
Flagstadelva og Vang.
• Reetablering av trerekker og grupper med trær langs ferdselsårer
• (Re-)Etablering av trær langs kanter og trær i grupper, inn mot tiltaket. (Med tilstrekkelig
sikkerhetsavstand)

3.8.3

Avbøtende tiltaks påvirkning på samlet konsekvens og rangering

For vurdering av foreslåtte avbøtende tiltak, i forhold til samlet konsekvens og rangering av
tiltakene, se omtale av dette under kap. 1.4.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte konsekvenser

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

4

NATURMANGFOLD

4.1

Rammer for utredning av fagtema naturmangfold

4.1.1

Definisjon av fagtema

130 av 326
ICD-05-A-20044
05A
09.12.2019

I naturmangfoldloven defineres naturmangfold som mangfoldet av landskapstyper, geologiske
formasjoner, naturtyper, arter (inkludert genetisk variasjon) og deres økologiske
funksjonsområder.
Naturmangfoldtemaet inneholder følgende deltemaer/verdier:

•
•
•
•
•
•
•

Verneområder
Landskapsøkologiske funksjonsområder
Naturtyper på land og i ferskvann
Viltområder
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer
Geologiske forekomster
Forvaltningsrelevante artsforekomster

Helhetlige kulturlandskap omtales og vurderes under landskapstemaet. Vurderinger av forurenset
grunn, forurensing i sedimenter og vannforekomster og andre vurderinger etter vannforskriften vil
bli gjort under naturressurstemaet. I naturmangfolddelen blir det hovedsakelig fokusert på
vannmiljøenes verdi for biologisk mangfold, og hvordan disse verdiene påvirkes av tiltaket.

4.1.2

Utredningskrav fra planprogram

I planprogrammet står det følgende om temaet naturmangfold:
«Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema naturmangfold
og belyse konsekvensene av de ulike alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar.
Innledningsvise vurderinger, med sikte på å begrense forringelse av våtmarksområdet i
Åkersvika, har resultert i at hovedalternativet for Østløsningen nå har fylling på vestsiden
(utsiden) av dagens jernbanefylling. I forrige fase var fylling planlagt på østsiden i
hovedalternativet.
Antatte problemstillinger
Fylkesmannen i Hedmark fremmet innsigelse til dobbeltspor jernbane i korridor øst i forrige
planprosess, begrunnet med konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika. Det er få mulige
kompensasjonsarealer inntil dagens naturreservat i Åkersvika. En grensejustering av Ramsar –
områder må også igjennom en krevende prosess via Miljødirektoratet som er
forvaltningsmyndighet for Ramsar konvensjonen.
I bestillingen til planarbeidet er det derfor særskilt framhevet behov for å vurdere:
«Konsekvensene for Åkersvika naturreservat. Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende
tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen».
Tiltaket kan også ha virkning for andre viktige naturområder, naturtyper og arter. Utredningen skal
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i særlig grad avklare virkningene av tiltaket for:
•
•
•
•

Vernet natur slik som Åkersvika naturreservat og Furuberget naturreservat.
Viktige naturtyper som for eksempel åkerholmer ved Børstad
Forekomst av arten dragehode ved Børstad
Utvalgte naturtype; hul eik på Høiensalodden.

Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt
og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være viktige elementer i vurderingene av
naturmangfold. Spredning av fremmede art er vil kunne vært et tema i senere planfaser.»

4.1.3

Definisjon av influensområde

Utredningsområdet består av det definerte planområdet (tiltaksområdet) med influenssone.
Planområdet er felles for alle fag, mens influensområdet defineres for det enkelte temaet.
Anleggsbredden varierer med bla. topografi, naturtype og hvordan anlegget gjennomføres på
aktuelle strekninger.
Det fagspesifikke influensområdet for naturmangfoldtemaet begrenses til 400 m på hver side av
planområdet når det gjelder viltforekomster og landskapsøkologiske funksjonsområder og 150 m
for naturtyper/rødlistearter (jf. kriterier og avgrensning av influensområde i konsekvensutredning
for strekningen Eidsvoll-Sørli; Statens vegvesen & Jernbaneverket 2007). Influensområdet er satt
såpass bredt for naturtype- og rødlistearter på grunn av muligheten for at midlertidige anleggs- og
driftsveger og massedeponier i noen tilfeller kan lokaliseres utenfor anleggsbeltet, samtidig som
virkninger av drenering og avrenning kan strekke seg ut over anleggsområdet.
Strekninger i tunnel ble i utgangspunktet behandlet på samme måte som dagstrekninger når det
gjaldt datainnhenting. Etter at nødutganger nå har fått en planlagt plassering og blitt en del av
planområdet, er det bare forekomster som kan bli påvirket av tunnelarbeider gjennom endring i
grunnvannstand/vannspeil som er inkludert i konsekvensutredningen (gjelder i praksis dammer
og myrarealer innenfor Furuberget naturreservat).
Naturmangfoldkvalitetene kan i all hovedsak avgrenses til planområdet med influenssoner. Men
influenssona varierer til en viss grad med naturtype. For eksempel er naturtyper nedstrøms
krysningspunkter for elver og bekker inkludert i influensområdet dersom disse har
artsforekomster eller miljøer som kan påvirkes negativt av nedslamming eller lignende. Av den
grunn er flere lokaliteter ved elve- og bekkeutløp langs Mjøsa tatt med i utredningen, selv om de
ligger opptil 1 km fra tiltaksområdet. På samme måte er lokaliteter med åpen flommark i
Åkersvika inkludert, selv om de ligger utenfor definert influenssone, på grunn av muligheter for
negativ påvirkning i anleggsfasen.

4.1.4

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget og vurderinger som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for
strekningen Sørli-Brumunddal er i stor grad gjenbrukt og videreført. Fortsatt er det den tidligere
utgaven av V712 (Statens vegvesen 2015) som er lagt til grunn for vurderingene. Den eneste
endringen er at begrepet omfang er byttet ut med det nye påvirkning (se Statens vegvesen
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2018). Forøvrig er prinsippene i tidligere utgave av V712 benyttet i utredningen, dvs. at ny
verdimatrise, ny verdiklasse- og påvirkningsinndeling og ny konsekvensvifte ikke er benyttet.
Artsdatabanken publiserte i 2018 ny rødliste for norske naturtyper (Artsdatabanken 2018a), og
denne er nå lagt til grunn for vurderinger knyttet til truete naturtyper. Det samme gjelder
Artsdatabankens nye liste over fremmedarter med økologisk risiko (Artsdatabanken 2018b).

4.2

Fagtemaets verdigrunnlag

Naturmangfoldkvaliteter registreres på tre nivåer i konsekvensutredninger, jf. håndbok V712 om
konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2015):
•
•
•

Landskapsnivå (landskapsøkologiske funksjonsområder)
Lokalitetsnivå (verneområder, naturtyper, viltområder, geologiske forekomster
mv.)
Enkeltforekomst (forvaltningsprioriterte arter og rødlistearter)

For naturmangfoldtemaet er det skilt ut i alt 4 delområder med konsentrasjoner av lokaliteter
innenfor disse tre gruppene i utredningsområdet. Under vurderingen av verdi og påvirkning er alle
forekomster som blir berørt av tiltaket i delområdene kort beskrevet og verdivurdert.
DN-håndbok 13 om kartlegging av biologisk mangfold er benyttet som basis for verdisetting av
naturtyper på land og i ferskvann (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Håndboka deler inn
lokaliteter i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. Noe forenklet kan dette
defineres som lokalt, regionalt og nasjonalt viktige områder. Verdisetting er gjort etter kriteriene i
de siste faktaarkene for forvaltningsprioriterte naturtyper utarbeidet av Miljødirektoratet i
desember 2014 (Miljødirektoratet 2014).
Natur i Norge (NiN) er det nye type- og beskrivelsessystemet for naturtyper i Norge. Systemet er
fortsatt under utvikling, og i håndbok V712 anbefales det fortsatt å bruke DN-håndbok 13 og
revisjoner av denne eller begge systemene parallelt ved utarbeidelse av konsekvensutredninger
av samferdselstiltak.
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å
verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble lansert i
november 2015 (Henriksen & Hilmo 2015).
Rødlistekategoriene er vist i tekstboks 1. Vurderinger av
truete naturtyper er gjort med bakgrunn i Norsk rødliste for
naturtyper (Artsdatabanken 2018a), som har de samme
trusselskategoriene som rødlista for arter.

Tekstboks 5-1 Rødlistestatus:
CR = kritisk truet (Critically
Endangered)
EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)

Viltområder har blitt identifisert og verdivurdert i henhold til DN-håndbok 11 om viltkartlegging
(Direktoratet for naturforvaltning 2000a). Denne håndboka er i ferd med å fases ut, og en utfasing
tilsier et sterkere fokus på forvaltningsprioriterte arter og rødlistearter i verdisetting av viktige
lokaliteter for vilt framover, og dette er det tatt hensyn til i fagrapporten. Vurderinger av
faunapassasjer er gjort med støtte i håndbok V134 om Veger og dyreliv (Vegdirektoratet 2014).
Viktige vannmiljøer og funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer er vurdert etter
DN-håndbok 15 om kartlegging av ferskvannslokaliteter (Direktoratet for naturforvaltning 2000b).
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For kartlegging av geologiske verdier og landskapsøkologiske funksjonsområder finnes det pr. i
dag ingen håndbok eller veileder ut over enkelte rødlistede geotoper med tilhørende faktaark for
verdsetting fra høsten 2014 (Miljødirektoratet 2014), og disse er derfor identifisert og vurdert på
bakgrunn av litteratur eller data om slike forekomster i utredningsområdet.
Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og så langt er det fastsatt vedtak
om 6 utvalgte naturtyper. Av disse er hule eiker og slåttemark aktuelle i utredningsområdet.
Loven åpner også for å gi truete arter særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter, og
dette er nå gjort for i alt 13 arter.
Håndbok V712 gir en oversikt over hvordan verdien av naturmangfoldkvaliteter skal fastsettes i
en konsekvensutredning (se tabell 5-1).
Tabell 5-1 Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold.
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Landskapsøkologiske
sammenhenger

Områder uten landskapsøkologisk betydning

Områder med lokal eller regional
landskapsøkologisk funksjon,
Arealer med noe sammenbindingsfunksjon
mellom verdsatte delområder (f.eks.
naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig på
lokalt/regionalt nivå

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk funksjon,
Arealer med sentral sammenbindingsfunksjon mellom
verdsatte delområder (f.eks.
naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig på
regionalt/nasjonalt nivå

Vannmiljø/
miljøtilstand

Vannforekomster i
tilstands-klasser svært
dårlig eller dårlig
Sterkt modifiserte
forekomster

Vannforekomster i tilstandsklassene
moderat eller god/ lite påvirket av inngrep

Vannforekomster nær naturtilstand eller i tilstandsklasse
svært god

Landskapsvernområder (Nml. § 36) uten
store naturfaglige verdier

Andre verneområder (Nml. 35,
37, 38 og 39)

Verneområder
Naturtyper på land og
i ferskvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype

Lokaliteter i verdikategori C, herunder
utvalgte naturtyper i verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori B og
A, herunder utvalgte naturtyper
i verdikategori B og A

Viltområder

Ikke vurderte områder
(verdi C)
Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 1

Viltområder og vilttrekk med viltvekt 2-3
Viktige viltområder (verdi B)

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 3-5
Svært viktige viltområder (verdi
A)

Funksjonsområder for
fisk og andre ferskvannsarter

Ordinære bestander av innlandsfisk,
ferskvannsforekomster
uten kjente registreringer
av rødlistearter

Verdifulle fiskebestander, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, harr m.fl. Forekomst av
ål. Vassdrag med gytebestandsmål/ årlig
fangst av anadrome fiskearter < 500 kg.
Mindre viktig områder for elvemusling
eller rødlistearter i kategoriene sterkt
truet EN og kritisk truet CR. Viktig område
for arter i kategoriene sårbar VU, nær
truet NT

Viktig funksjonsområde for
verdifulle bestander av
ferskvannsfisk, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, ål, harr m.fl.
Nasjonale laksevassdrag
Vassdrag med
gytebestandsmål/årlig fangst av
anadrome fiskearter > 500 kg.
Viktig område for elvemusling
eller rødlistearter i kategoriene
sterkt truet EN og kritisk truet
CR

Geologiske
forekomster

Områder med geologiske
forekomster som er vanlige
for distriktets geologiske
mangfold og karakter

Geologiske forekomster og områder
(geotoper) som i stor grad bidrar til
distriktets eller regionens geologiske
mangfold og karakter
Prioriteringsgruppe 2 og 3 for

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i stor
grad bidrar til landsdelens eller
landets geologiske mangfold og
karakter
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kvartærgeologi

Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi

Forekomster av nær truede arter (NT) og
arter med manglende datagrunnlag (DD)
etter gjeldende versjon av Norsk rødliste.
Fredete arter som ikke er rødlistet

Forekomster av truete arter,
etter gjeldende versjon av
Norsk rødliste: dvs. kategoriene
sårbar VU, sterkt truet EN og
kritisk truet CR

4.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

4.3.1

Generelt

InterCity-strekningen er planlagt gjennom by- og kulturlandskapsområder og våtmarker, der
skogområdene er konsentrert til arealer hvor jernbanen er planlagt i tunnel. Hele
utredningsområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone og overgangsseksjonen mellom
oseanisk og kontinental vegetasjonsseksjon. Boreonemoral overgangsseksjon (OC) er sjelden i
Norge og finnes bare på små arealer på Indre Østlandet (Moen 1998). Sona preges av østlige
trekk i vegetasjonen, med edellauvskog av ask, alm, lind, hassel og spisslønn på klimatiske
gunstige steder og forøvrig gråor-, bjørk- og barskoger.
I Hamar krysses Ramsarområdet Åkersvika naturreservat før traseen deler seg i to alternativer.
Alternativ vest forutsetter videreføring av dagens Hamar stasjon, og traseen går videre inn i
kulvert/tunnel midt i Hamarbukta. Østalternativet går gjennom sentrums- og boligområder på
Disen, før den føres gjennom et bynært kulturlandskap med alléer og åkerholmer på grunnlendt
kalkmark ved Børstad nordvest for Flakstadelvdeltaet. Ved Tommelstad (øst A) eller Børstad (øst
C) går den inn i tunnel under Furuberget/Hedmarktoppen.
Berggrunnen i utredningsområdet består for det meste av kalkstein og kalkrike skifrer – bla.
leirskifer og alunskifer. Særlig orthocerkalk fra Steinformasjonen er viktig, da dette er en kalkstein
med høyt kalkinnhold og mye lettløselige næringsstoffer. Det går bånd med orthocerkalk langs
Mjøsa (på tvers av innsjøen) fra Ottestad i Stange til Stor-Ile i Ringsaker, og i områder med lite
løsmasser danner dette markerte øst-vest-gående kalkrygger. Mest utpreget er dette i området
Jessnes til Vesle-Ile, men kan også ses i mindre skala i Tommelstad-Børstad-området.
Furuberget er hovedsakelig bygd opp av mjøskalk med svært høyt kalkinnhold
(Mjøsformasjonen).
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Figur 4-2 Verdisatte naturtypelokaliteter i utredningsområdet.

4.3.2

Verneområder

Det ligger to verneområder innenfor utredningsområdet; Åkersvika naturreservat og Furuberget
naturreservat.
Åkersvika naturreservat var det første verneområdet Norge meldte inn til Ramsar-konvensjonen,
og reservatet fikk denne internasjonale vernestatusen allerede i 1975, med bakgrunn i områdets
unike kvaliteter som rasteområde for våtmarksfugl. I ettertid har tre andre trekklokaliteter i
innlandet fått den samme statusen; Nordre Øyeren naturreservat, Dokkadeltaet naturreservat og
Nordre Tyrifjorden våtmarksystem. Åkersvika er også ett av til sammen 93 IBA-områder i Norge,
dvs. internasjonalt viktige områder for fugl og biodiversitet (Important Bird and Biodiversity Areas)
(Heggøy mfl. 2015). Bekken (2014) har utført en sammenstilling av trekkdata fra området for
perioden 1974-2013, som oppsummerer kvalitetene som fugleområde.
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Tabell 5-2 Verneområder i utredningsområdet for InterCity-strekningen i Hamar kommune.
Lok.
nr.

Navn

Funksjon

Lokalisering

1

Åkersvika
naturreservat

Svært viktig rasteplass under trekket for våtmarksfugl, og i tillegg
viktig også som hekkeområde. Svært viktig område for fisk og andre
vannlevende organismer. Ramsarområde; dvs. at Norge har
internasjonale forpliktelser til å bevare området.

Planområdet

2

Furuberget
naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare en av Nordens største,
sammenhengende lågurtfuruskoger av typisk sørøst-skandinavisk
utforming. Området har også innslag av urterik kalkfuruskog av
Oslofelttypen og har en interessant flora. Furuberget har stor
verneverdi både i nasjonal og nordisk sammenheng.

Planområdet
(tunnelsone)

Figur 4-3 Fra Midtstranda i Åkersvika naturreservat. Her ses ytterst mudderbanker med næringsrike sedimenter,
ei smal sone med vannkantvegetasjon (rikstarr-utforming) og en kanal hvor det bla. vokser kranstusenblad (VU)
og vassgaffelmose (NT). Mellom kanalen og Rørosbanen står det en smal brem med flommarkskratt med innslag
av mandelpil (NT). Mudderbankene i denne delen av Åkersvika er svært viktige for rastende andefugl og vadefugl
under vårtrekket, enkelte år med lav vannstand også under høsttrekket.

Åkersvikas naturkvaliteter er grundig beskrevet i utkast til forvaltningsplan for området
(Fylkesmannen i Hedmark 2015a). Verneformålet for Åkersvika beskrives slik i ny forskrift for
reservatet etter utvidelsen i januar 2016: ”Formålet med opprettelsen av naturreservatet er å
bevare et verdifullt våtmarksområde som et dynamisk og komplekst innlandsdelta med kroksjøer
og meandere og med stor variasjon i naturtyper, blant annet rike utforminger av bløtbunn,
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sumpmark, fuktenger, flomskogsmark og fastmarkskogsmark. Området har særlig stor betydning
for biologisk mangfold i form av raste- og hekkeområder for våtmarksfugl og som leve- og
voksested for sjeldne og truede plante- og dyrearter. Det er en målsetting å beholde
verneverdiene i en god tilstand og eventuelt videreutvikle dem.” Det er områdets samlede
økosystemkvaliteter som altså nå ligger til grunn for vernet. Pritchard & Salathé (2010) omtaler
Åkersvika som et av de største og best utviklede ferskvannsdeltaene i Norge.
Åkersvika er også svært viktig for fisk (Johnsen mfl. 2014) og har stor biologisk produksjon, både
av bunndyr, vanninsekter, dyreplankton og planteplankton (Bækken mfl. 2014). Verneområdets
vegetasjon og flora ble grundig dokumentert i prosessen med planlegging av ny E6 gjennom
Åkersvika (Wold mfl. 2014). Her er store naturverdier og rødlisteforekomster knyttet til
vannforekomster, mudderbanker, grasflomsoner, kantskog og gråorheggeskog oppsummert.
Hele reservatet ble kartlagt etter NiN-metoden (versjon 1.0) i tilknytning til konsekvensutredning
for ny E6, se figur 5-4 og 5-5.
Miljødirektoratet (2013) har utgitt en veileder for behandling av utbyggingssaker som berører
Ramsarområder. Denne er spesielt myntet på fylkesmennenes behandling av slike saker og er en
viktig premiss for gjennomføring av prosesser tilknyttet Åkersvika.
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Figur 4-4 Kart over naturtyper i ytre del av Åkersvika kartlagt etter NiN-metoden (versjon 1.0) av Asplan-Viak i 2014 (Kilde: Wold mfl. 2014).
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Figur 4-5 Kart over naturtyper i Flakstadelvdeltaet og på Midtstranda i Åkersvika kartlagt etter NiN-metoden (versjon 1.0) av Asplan-Viak i 2014 (Kilde: Wold mfl. 2014).

Furuberget naturreservat har også store naturkvaliteter, særlig knyttet til ekstremtørr kalkfuruskog.
Verneområdet har også innslag av kalkgranskog på noe djupere jordsmonn, og de mange rødlistede
soppartene som er funnet i området er knyttet til begge skogtypene. I kanten mot Mjøsa er det i tillegg
halvåpne og åpne kalkmarker med flere truete kalklav og kalkmoser (Haugan 1997, Reiso mfl. 2014).
På toppen av Furuberget ligger det ei lita kalkmyr med flere små myrpytter. Dette utgjør en svært
sjelden forekomst av intakt kalkmyr i boreonemoral vegetasjonssone på Indre Østlandet. Myrpyttene er
svært kalkrike og har store mengder kalkmergelinnsatte vannmoser og kransalger. Åpen kalkmark
(eksponerte kalkberg og åpen grunnlendt kalkmark) finnes både innenfor og utenfor reservatet (mellom
eksisterende jernbane og Mjøsa, se figur 5-6).

Figur 4-6 Soleksponerte kalkberg langs Mjøsa vest for Furuberget naturreservat, mellom dagens jernbane og gangvegen
langs Mjøsa.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal
4.3.4

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

142 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

Landskapsøkologiske funksjonsområder

I forbindelse med kartlegging av geoteknikk og ytre miljø i mulighetsstudien for prosjektet (Jensen
2013), ble det identifisert noen viktige funksjonsområder i utredningsområdet. Her pekes det bla. på de
viktige funksjonene som vassdrag (særlig Mjøsa, Åkervika med Svartelva og Flakstadelva), større
skogområder og dagens jernbane har for faunaen. Det er ikke gjort egne kartlegginger av viktige
landskapsøkologiske funksjonsområder for faunaen i andre sammenhenger.
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Tabell 5-3 Landskapsøkologiske funksjonsområder i utredningsområdet for InterCity-strekningen i Hamar kommune.
Lok.
nr.

Lokalitetsnavn

Funksjon

3

Åkersvika/Flakstadelva/Svartelva

Vannmiljøer som binder Mjøsa til
kulturlandskap og skogområder langs
Svartelva og Flakstadelva.

Planområdet

Regionalt/
nasjonalt viktig
funksjon

4

Furuberget/
Hedmarktoppen

Sammenhengende skogområde som
binder sammen Mjøsstranda og
kulturlandskapet øst for Hedmarktoppen.
Viktig særlig som viltkorridor.

Planområdet
(tunnelsone)

Lokalt viktig
funksjon

4.3.5

Lokalisering

Verdi

Naturtyper

Kalkrik berggrunn, vassdrag som fører mye næringsrike finsedimenter og et gammelt og fortsatt aktivt
kulturlandskap er de viktigste årsakene til at utredningsområdet er rikt på verdifulle naturtyper. I
kulturlandskapet ved Børstad og Tommelstad er det av stor betydning at små skogarealer på
grunnlendt kalkmark tradisjonelt har blitt utnyttet til slått/beite og ikke skogsdrift.
Etter kartleggingene tilknyttet konsekvensutredningen i 2015 var det kjent i alt 42 lokaliteter med
forvaltningsprioriterte naturtyper innenfor Hamar kommune. Nye befaringer i tilknytning til
kommunedelplanen for Hamar har ikke endret på dette, men noen lokaliteter ligger nå utenfor
planområdet etter endringer I rømningsveger mv. Lokaliteten Hamar stasjon er tatt ut, og verdier her er
nå behandlet som artsfunn etter ny vurdering. I tillegg er det tatt inn en lokalitet med gjengroende
hagemark ved Børstad som ble kartlagt seint I konsekvensutredningsprosessen. Man står da tilbake
med 37 naturtypelokaliteter innenfor planområdet. Lokalitetene representerer en stor spennvidde i
miljøer; fra kalkbarskoger, hagemarker og åpen kalkmark til rikmyr, mudderbanker og små kalkrike
dammer (se tabell 5-4). Også en del mindre slåttemarker (for det meste i gjengroingsfase), store gamle
edellauvtrær og jernbanekanter med kalksteinsskjæringer finnes i utredningsområdet.
Verdimessig er det flest viktige (15) naturtypelokaliteter, mens det registrert 11 svært viktige og 11
lokalt viktige områder. De største naturtypeverdiene i utredningsområdet er knyttet til flommark,
mudderbanker og åpen kalkmark i Åkersvika, kalkskog, åpen kalkmark, rikmyr og kalksjøer på
Furuberget og gjengroende slåttemark på åkerholmer (med den prioriterte arten dragehode) og gamle
alléer ved Børstad og Tommelstad. Inne i Hamar sentrum er det mange restlokaliteter med verdifull
kalkfuruskog, svartorsumpskog og slåttemark, foruten store gamle trær i parker og grøntanlegg.
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Tabell 5-4 Kartlagte naturtypelokaliteter innenfor utredningsområdet i Hamar kommune fordelt etter dominerende
naturtype og delnaturtype.

Naturtype

Delnaturtype

A

Åpen intermediær og rikmyr i låglandet

1

B

C

Sum

Hovednaturtype våtmark
Rikmyr

1

Hovednaturtype åpen naturlig fastmark
Åpen kalkmark

Åpen flommark

Eksponerte kalkberg i Oslofeltet
Grunnlendt kalkmark i Oslofeltet
Mudderbank

2

Rik slåttetørreng
Rik hagemark med boreale lauvtrær

1

2

5
1
6

2
3

8
3

3
1

4

Hovednaturtype kulturmark
Slåttemark
Hagemark
Store gamle trær

Spisslønn
Eik
Alm
Hengebjørk

5

1
1
1
1

1
1
1
1

Hovednaturtype ferskvann
Kalksjø
Aktivt ferskvansdelta

Humusrik kalksjø

1
1

1
1

Hovednaturtype skog
Kalkskog med boreale
lauvtrær
Kalkbarskog
Rik edellauvskog
Gammel boreal lauvskog

Annen kalkskog med boreale lauvtrær

Ekstremtørr kalkfuruskog
Gråor-almeskog
Gammel hengebjørkskog

1

1

1

1
1

3
1
1

1

1

11

37

2

Hovednaturtype erstatningsbiotoper
Erstatningsbiotop på berg og åpen jord
Skjæringer i berg og grunnlendt mark
SUM

11

15
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Figur 4-7 Hele Åkersvika er kartlagt som ferskvannsdelta (verdi A). I tillegg er det innenfor de delene som ligger i
utredningsområdet også skilt ut egne naturtypelokaliteter. Her fra Midtstranda, som er kartlagt som mosaikklokalitet av
åpen flommark og vannkantsamfunn, også med verdi A (svært viktig).

Hele Åkervika er kartlagt som aktivt ferskvannsdelta (med verdi svært viktig – A, se omtale i kap. 5.3.2),
samtidig som enkelte deler innenfor verneområdet er kartlagt som andre distinkte naturtyper. Dette er
gjort for å få fram nyanser i naturtypeverdiene innenfor reservatet. Det er også nødvendig for å gi et
bilde av hvilke spesifikke verdier som blir berørt av tiltaket. De fleste av disse naturtypelokaliteter består
av eller inneholder areal eller elementer av rødlistede naturtyper, jf. Artsdatabanken (2018a).
Alle kartlagte naturtypelokalitetene ble beskrevet i et eget dokument i forbindelse med
konsekvensutredningen for strekningen Sørli-Brumunddal (Larsen 2016b), og en kort beskrivelse og
verdivurdering er gjengitt i tabell 5-5.
Naturmangfoldloven har definert 6 utvalgte naturtyper som skal gis en særlig beskyttelse pga. sin store
verdi for artsmangfoldet. I utredningsområdet foreligger det registreringer av en lokalitet med hule eiker
(verdi A) og 8 slåttemarker. I tillegg er det registrert en kalksjø på Furuberget, men denne tilfredsstiller
ikke kravet til utvalgt naturtype. De 8 slåttemarkene fordeler seg på 1 A-lokalitet, 6 B-lokaliteter og 1 Clokalitet (lokaliteter med verdi C oppfyller ikke kriteriene til utvalgt naturtype). De fleste ligger på
åkerholmer i området Børstad-Tommelstad (hvorav 4 med forekomst av den prioriterte arten
dragehode). Disse åkerholmene har trolig sist blitt benyttet til beite, og i varierende grad også blitt brent,
men den tradisjonelle, eldre bruken har antakelig vært slått.
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Tabell 4-1 Registrerte naturtypelokaliteter i utredningsområdet for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal i Hamar
kommune. Verdisettingen er gjort i henhold til faktaark for forvaltningsprioriterte naturtyper utarbeidet av Miljødirektoratet
i 2014 og 2015. Lokaliteter innenfor planområdet er uthevet. Utvalgte naturtyper i henhold til naturmangfoldloven er
kursivert. BHO = brysthøydeomkrets.
Lok.
nr.
5

Navn
Veslemjøsa
(Åkersvika NR)

Viktigste naturtype og
delnaturtype
Åpen flommark
(mudderbank)

6

Tjuvholmen sør

Åpen kalkmark
(eksponerte kalkberg i
Oslofeltet)

7

Høyensalodden

Store gamle trær (eik)

8

Koigen

Store gamle trær (furu)

9

Storhamar øst

10

Aslak Bolts gt. 24

11

Hamar vannverk
SØ

Erstatningsbiotop på
berg og åpen jord
(skjæringer i berg og
grunnlendt mark)
Kalkskog med boreale
lauvtrær (annen
kalkskog med boreale
lauvtrær)
Slåttemark
(slåttetørreng)

12
13

Hamar vannverk
NV-1
Furuberget SV-1

14

Furuberget SV-2

15

Furuberget SV-3

16

Furuberget SV-4

17

Furuberget vest

Åpen kalkmark (åpen
grunnlendt kalkmark i
Oslofeltet)

18

Furuberget NV-1

Kalkbarskog
(ekstremtørr
kalkfuruskog)

Rik edellauvskog
(gråor-almeskog)
Kalkbarskog
(ekstremtørr
kalkfuruskog)
Slåttemark (rik
slåttetørreng)
Åpen kalkmark
(eksponerte kalkberg i
Oslofeltet)
Åpen kalkmark
(eksponerte kalkberg i
Oslofeltet)

Kort beskrivelse/verdibegrunnelse
Rik mudder- og grusstrand med et smalt
belte rikstarr-sump innenfor. Små
forekomster av granntjernaks (EN), firling
(VU) og vasskrans (VU), samt korevjeblom
(NT). Innenfor Åkersvika NR.
Smale åpne kalkberg ut mot Mjøsa med to
rødlistede moser, samt kalktørrenger på
grunnlendt kalkmark innenfor med funn av
tre rødlistede beitemarksopper.
To relativt gamle og grove eiker inne på
det svenske konsulatet, hhv. 3,5 og 3 m i
BHO og med et barkrelieff på 3-6 cm.
Mange gamle og grove strandfuruer langs
Mjøsa, flere høystubber med store dimensjoner. Forekomst av trollnype (VU).
Skjæringer i kalkstein og kalkrike skifrer
langs nordsida av jernbanen. Tørrenger og
knauser med kalkkrevende arter.
Kalkskogsrest på grunnlendt mark på stor
boligtomt. Blandingsskog med bla.
hengebjørk, gran, furu, spisslønn og osp.
Ei ung alm (VU) langs vegen i øst.
Kalktørrenger i gjengroing som ryddes og
slås med kantklipper av Hamar kommune
ettersommer/høst. Funn av
enghaukeskjegg (NT) og krattsoleie (NT).
Liten gråor-almeskogsrest på kalkrik
berggrunn langs bekk.
Kalkfuruskogsrest mellom jernbanen og
GS-vegen langs Mjøsa, med flere kravfulle
karplanter og kalklaver.
Kalktørreng på hyttetomt som skjøttes
med plenslått. Flere kravfulle beitemarksopper registrert, bla. praktrødspore (VU).
Kalkberg og kalkknauser med noe
skiferrasmark imellom. Forekomst av flere
truete kalklav og kalkmoser.
Kalkberg og kalkknauser med noe
skiferrasmark imellom. Forekomst av flere
truete kalklav og noen kalkkrevende
karplanter, bla. rødflangre.
Små kalkknauser og grunnlendt kalkmark
mellom jernbanen og kalkfuruskogen på
Furuberget, delvis holdt åpent med
rydding langs jernbanen. Forekomst av
bla. truete kalklav og småjordstjerne (NT).
Kalkfuruskog med innslag av åpen
grunnlendt kalkmark mellom jernbanen

Lokalisering
Influensområdet

Verdi

Influensområdet

B

Planområdet

A

Planområdet

B

Planområdet

C

Planområdet

C

Influensområdet

B

Influensområdet
Planområdet

C

A

B

Influensområdet

B

Planområdet

A

Planområdet

B

Planområdet

B

Planområdet

B

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal
Lok.
nr.

Navn

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Viktigste naturtype og
delnaturtype

Åpen kalkmark
(eksponerte kalkberg i
Oslofeltet)
Åpen kalkmark
(eksponerte kalkberg i
Oslofeltet)

19

Furuberget NV-2

20

Furuberget NV-3

21

Furuberget nord
(myr)

Rikmyr (intermediær
og rikmyr i låglandet)

22

Furuberget nord
(pytt)

Kalksjø (humusrik
kalksjø)

23

Furuberget

Kalkbarskog
(ekstremtørr
kalkfuruskog)

24

Vikingskipet SV-1
(Åkersvika NR)

Åpen flommark
(mudderbank)

25

Midtstranda
(Åkersvika NR)

Åpen flommark
(mudderbank)

26

Midtstranda vest
(Åkersvika NR)

Åpen flommark
(mudderbank)

27

Elvsholmen NV
(Åkersvika NR)

Åpen flommark
(mudderbank)

28

Elvsholmen
(Åkersvika NR)

Gammel boreal
lauvskog (gammel
hengebjørkskog)

29

Disenstranda
nord
(Åkersvika NR)

Åpen flommark
(mudderbank)
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Kort beskrivelse/verdibegrunnelse
og vegen til Furuberget kalkbrudd.
Forekomst av flere truete kalklav.
Glissent furukledte kalkberg og knauser
med fin rasmarkskifer mellom. Flere kravfulle karplanter og truete kalklav opptrer.
Kalkberg og kalkknauser med noe
skiferrasmark imellom, vest- og
nordvestvendt. Forekomst av flere truete
kalklav, hvorav en sterkt truet art.
Kalkmyr og rike myrkanter innenfor
Furuberget NR med forekomst av bla.
jemtlandsstarr (VU) og flarkstarr (VU). Små
myrpytter som er ynglelokalitet for både
små- og storsalamander (NT).
Liten kalksjøpytt i østre del av kalkmyra på
toppen av Furuberget. Masseforekomst av
vanlig kransalge og stormakkmose.
Ynglelokalitet for både stor- og
småsalamander (NT).
Stort sammenhengende kalkfuruskogsområde med innslag av kalkgranskog og
åpen grunnlendt kalkmark. En rekke
truete storsopper og lav er registrert,
samt noen nær truete karplanter. Omfatter så å si hele Furuberget NR.
Grus- og mudderstrand utenfor fyllinga
sør for Vikingskipet, med firling (VU) og
korsevjeblom (NT). Rikstarr-sump og en
del mandelpil (NT) på fyllinga.
Vidstrakte grus- og mudderbanker med
rikstarr- og tjønnaks-sumper innenfor. En
rekke rødlistede vann-/våtmarksplanter
er påvist, bla. myrstjerneblom (VU),
kranstusenblad (VU), vasskrans (VU) og
firling (VU) innenfor planområdet.
Smalt belte med mudderstrand, rik
grasflomsone og rikstarr-sump nord for
Rørosbanen. Forekomst av trefelt
evjeblom og korsevjeblom (begge NT).
Mudderbanker med rikstarr-sump og
flommarkskratt innenfor vest for
fugletårnet i Flakstadelvdeltaet. Funn av
stjernekrypmose (EN), kranstusenblad (VU)
og trefelt evjeblom (NT).
Blandingsskog med mange gamle og grove
hengebjørker (opptil 3,5 m i BHO), samt
noen gamle furuer, osper og seljer. Flere
høystubber av gråor og døde seljer med
spettehull.
Mudderstrand med rik grasflomsone og
rikstarr-sumper innenfor, samt små mandelpilkratt. Øvrige rødlistearter registrert
innenfor planområdet er firling (VU),
krans-tusenblad (VU) og trefelt evjeblom
(NT).

Lokalisering

Verdi

Planområdet

B

Planområdet

A

Influensområdet
(tunnel)

A

Influensområdet
(tunnel)

B

Planområdet

A

Planområdet

C

Planområdet

A

Planområdet

C

Influensområdet

A

Influensområdet

C

Planområdet

A
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Lok.
nr.
30

Navn
Disen NØ

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Viktigste naturtype og
delnaturtype
Store gamle trær (alm)

31

Disen nord

Slåttemark (rik
slåttetørreng)

32

Børstad sør

33

Børstad

Hagemark (rik
hagemark med boreale
lauvtrær)
Store gamle trær
(hengebjørk)

34

Børstad SV

Slåttemark (rik
slåttetørreng)

35

Børstad vest

Slåttemark (rik
slåttetørreng)

36

Børstad-Kluke

Store gamle trær
(spisslønn)

37

Tommelstad SØ

Slåttemark (rik
slåttetørreng)

38

Tommelstad øst

Slåttemark (rik
slåttetørreng)

39

Tommelstad

Slåttemark (rik
slåttetørreng)

40

Tommelstad NØ

41

Tommelstad nord

Hagemark (rik
hagemark med boreale
lauvtrær)
Hagemark (rik
hagemark med boreale
lauvtrær)
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Kort beskrivelse/verdibegrunnelse
Flere grove og gamle almer (VU) (opptil
3,5 m BHO), trolig rester etter en allé,
mellom Disen kulturverksted og
Flakstadelvdeltaet. Fragmenter av rik
edellauvskog og rik slåttetørreng.
Restbiotop med gjengroende kalktørreng,
en liten kalkknaus og ei smal stripe med
dunkjempe-eng på plen.
Gjengroende hagemark med hengebjørk
og innslag av bla. Alm (VU). Funn av
kratsoleie (NT) I kantsone mot åker.
Allé med hengebjørk, spisslønn (flere hule
trær opptil 2,5 m BHO) og alm (VU) mellom Disen og Børstad. Steinmur mot vest.
Åkerholme med gjengrodd kalkrik slåttetørreng. Tette rose- og bringebærkjerr,
men dragehode (VU) står fortsatt i
bringebærkratt. Oppslag av ask (VU).
Åkerholme med åpen, sørvendt
kalktørreng på grunnlendt kalkmark. Funn
av bla. smalfrøstjerne (NT) på kalkknaus.
Allé med spisslønn, hengebjørk, ask (VU)
og lind mellom Børstad og Kluke og mot
Børstad ungdomsskole. Trappepiggsopp
(VU) på lønn og funn av krattsoleie (NT).
Åkerholme med kalkrik slåttetørreng i
gjengroing. Åpne partier med god
forekomst av dragehode (VU), samt bla.
krattsoleie (NT) og vill-løk.
Åkerholme med kalktørreng i gjengroing
og rik tørrbergflora på knauser. Liten
forekomst av dragehode (VU.
Åkerholme med kalktørreng i gjengroing
og rik tørrbergflora på knauser. Liten
forekomst av dragehode (VU) i vestre del
og flere funn av smalfrøstjerne (NT).
Stor åkerholme med langsomt gjengroende
hengebjørkhage og kalktørreng. Forekomst
av nikkesmelle (NT) og krattsoleie (NT).
Hengebjørkhage i langsom gjengroing,
med innslag av spisslønn og osp, samt
oppslag av ask (VU). Grov, gammel furu.
Liten forekomst av krattsoleie (NT).

Lokalisering
Planområdet

Verdi

Influensområdet

C

Planområdet

C

Planområdet

B

Influensområdet

B

Influensområdet

C

Planområdet

B

Planområdet

A

Planområdet

B

Planområdet

B

Influensområdet

C

Planområdet

C

B
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Figur 4-8 Slåttemark i tidlig gjengroingsfase på en av åkerholmene på Tommelstad. Den prioriterte arten dragehode (VU)
vokser i forgrunnen. Lokaliteten har ikke blitt hevdet som slåttemark på lang tid, men floraen har fortsatt slåttemarkpreg,
og lokaliteten har meget godt restaureringspotensial – på tross av noe forstyrrelse av marka i partier.

4.3.6

Viktige viltområder

Utredningsområdet omfatter deler av Mjøsa og Åkersvika naturreservat, og de viktigste viltverdiene er
våtmarksmiljøer knyttet til disse. Åkersvika er nærmere omtalt under kap. 5.3.2 (verneområder). Også
Hamarbukta og Koigen-området har rastefunksjoner for vannfugl, men områdenes beliggenhet, som
medfører mye forstyrrelser, gjør at områdene får begrenset verdi i så måte.
Av hekkeområder for våtmarksfugl er også Åkersvika det klart viktigste området. En stor koloni med
hettemåke (VU) hekker på holmen mellom Stangevegen og jernbanefyllinga, men denne er lokalisert i
Stange kommune og omtales ikke nærmere her. Makrellterne (EN) hekker fast med 1-2 par på en
holme utenfor Kjonerudstranda, også det i Stange kommune, men har i år med særlig høy vannstand i
Mjøsa hekket på utfyllingen ved Espern. Hekking av måker og vadefugl (særlig tjeld og dverglo) skjer
ellers i og omkring Hamar sentrum i stor grad på menneskeskapte konstruksjoner eller arealer.
Takhekking av både hettemåke (VU), fiskemåke (NT), gråmåke, sildemåke og tjeld (sjelden hekkefugl i
innlandet) er kjent fra Espernområdet (Brit Rennemo pers. medd. 4.1.2016). På industribygg i dette
området hekker 10-20 par av hettemåke og fiskemåke og 1-3 par av gråmåke og sildemåke, mens tjeld
bare er påvist hekkende en gang. I tillegg hekker tjeld og steinskvett (sjelden hekkefugl i lavlandet
Østafjells) fast på fyllinga mellom industribyggene og Mjøsa på Espern, hvor det også år om annet
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hekker makrellterne og dverglo. Flokker med vadefugl (særlig spover) kan også raste her når det ikke
er blottlagte mudderbanker i Åkersvika. Hettemåke og fiskemåke hekker også spredt og fåtallig på
hustak ellers i Hamar sentrum.

Figur 4-9 I Norsk rødliste for arter er vipe plassert i kategori sterkt truet (EN). Det er ikke kjent faste hekkeplasser for
arten i utredningsområdet, men den er en av karakterartene i Åkervika, spesielt under vårtrekket.

Kulturlandskapstilknyttede fugler ruger spredt i utredningsområdet, uten at det er registrert spesielle
konsentrasjoner. Sanglerke (VU) hekker spredt på åkrene omkring Børstad og Tommelstad, mens
gulspurv (NT) er en relativt vanlig hekkefugl i kantsoner mellom skog og dyrket mark i området.
Det er kjent hekking av hønsehauk i Furuberget naturreservat, og vandrefalk har hekket fast i
steinbruddet i Furuberget i en årrekke samt at lerkefalk (NT) trolig også har hekket på Furuberget.
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Tabell 4-2 Viktige viltområder innenfor utredningsområdet for InterCity-strekningen i Hamar kommune. Noen delområder
har flere funksjoner og har samme nr. her som i foregående tabeller.

Lok.
nr.

Navn

Funksjon

Lokalisering

Verdi DNhåndbok 11

1

Åkersvika naturreservat

Raste- og hekkeområde for vannfugl/
våtmarksfugl

Planområdet

Svært viktig
viltområde

42

Espern (utfylling)

Regulær hekkeplass for tjeld og steinskvett, mer
uregelmessig for makrellterne (EN) og dverglo
(NT)

Planområdet

Viktig
viltområde

43

Espern (bygninger)

Hekkeplass for hettemåke (VU), fiskemåke
(NT), stormåker og tjeld

Planområdet

Viktig
viltområde

2

Furuberget
naturreservat

Hekkeplass for rovfugl (hønsehauk - NT)

Influensområdet

Viktig
viltområde

44

Furuberget kalkbrudd

Hekkeplass for rovfugl (vandrefalk)

Influensområdet

Viktig
viltområde

21

Furuberget nord
(samme avgrensning
som rikmyra)

Yngleområde for salamander (både
storsalamander (NT) og småsalander), frosk og
padde

Influensområdet

Viktig
viltområde

Dammene på Furuberget er viktige lokaliteter for både storsalander (NT) og småsalamander. Vanligst
er småsalamander, men fire små dammer på rikmyra på toppen av Furuberget er ynglelokaliteter også
for storsalamander. Forflytningskorridorer for amfibier mellom ynglelokaliteter og overvintringsplasser er
ikke kjent fra utredningsområdet.
Bever har etablert populasjoner langs alle litt større vassdrag i utredningsområdet i løpet av de siste 1020 årene. Det er også rapportert et fåtall observasjoner av oter (VU) i Åkersvika (Fylkesmannen i
Hedmark 2015a). Rådyr er en vanlig art i kulturlandskapsområder inntil Hamar by, og elg kan også ses
av og til inntil bebyggelsen i Hamar.
Isaksen (2007) har publisert oversikter over forekomst av flaggermus i Hedmark, for det meste basert
på feltregistreringer i perioden 1998-2006. Våre tre vanligste arter; nordflaggermus, vannflaggermus og
dvergflaggermus, er alle utbredte i utredningsområdet, stort sett knyttet til Mjøsa og de store
elveutløpene. Langøreflaggermus ble observert ved Domkirkeodden i 2001, der også skjeggflaggermus
ble fanget i 1983 (Solheim 1987). Storflaggermus (VU) ble hørt i Flakstadelvdeltaet i 2006 (Isaksen
2007).

4.3.7

Ferskvannslokaliteter

Åkersvika har svært viktige funksjoner for en rekke ferskvannsorganismer. Johnsen mfl. (2014)
konkluderer med at ”Åkersvika er et nøkkelhabitat for fisk i Mjøsa og er trolig den enkeltlokaliteten som i
dag har størst betydning for å opprettholde et livskraftig artsrikt fiskesamfunn i Mjøsa”. I alt 16 fiskeslag
er kjent fra området (Kjellberg mfl. 2004), men Johnsen mfl. (2014) påviste bare 13 arter under
prøvefiske i 2014. I tillegg er en rekke rødlistede vannplanter, vannmoser og kransalger kjent fra
verneområdet (se bla. Wold mfl. 2014). Flakstadelva og Svartelva er gyteelver for storørreten i Mjøsa,
og elvene er sammen med Åkersvika sentral også for harr. Flere fiskearter gyter i starr- og
vegetasjonsbelter langs land i Åkersvika. Svartelva har en populasjon av den sterkt truete edelkrepsen
(Artsdatabanken 2019).
Bækken mfl. (2014) gjorde grundige analyser av kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika i 2014. I
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denne undersøkelsen var alle bunndyrprøver fra hele deltaet dominert av fjærmygglarver. Forøvrig ble
det registrert en rekke vanlige grupper og arter, bla. fåbørstemark, snegler, småmuslinger og igler, som
alle kan antyde gode næringsforhold.
Tabell 5-7 Viktige ferskvannslokaliteter innenfor utredningsområdet for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal i Stange,
Hamar og Ringsaker kommuner. Noen delområder har flere funksjoner og har samme nr. her som i foregående tabeller.
Lok.
nr.
1

Lokalitetsnavn

Type/funksjon

Lokalisering

Verdi etter DNhåndbok 15

Åkersvika
naturreservat

Lokalitet med viktige bestander av ferskvannsfisk
(gyte- og oppvekstområde for bla. storørret og
harr, svært viktig for en rekke andre vannlevende
organismer)

Planområdet

A

Flere naturtype- og viltlokaliteter har også kvaliteter som ferskvannsforekomst. Særlig gjelder det
dammene på Furuberget, som i tillegg til å være ynglelokaliteter for begge salamanderartene, også har
sjeldne vannplanter og kransalger, trolig også andre interessante ferskvannsorganismer (snegler, igler
mv.).

4.3.8

Geologiske forekomster

Utredningsområdet ligger innenfor det geologiske Oslofeltet; en graben (sammensunket område) med
veksling mellom permiske dagbergarter, dypbergarter og områder med kalkstein, skifre og andre
kalkrike, sedimentære bergarter. Oslofeltet inneholder en rekke særpregete bergarter og er et klassisk
område i den geologiske litteraturen. Furuberget i Hamar er en kalksteinsformasjon av
mellomordovicisk alder på rundt 450 millioner år, hvor den nordlige delen består av mjøskalk med svært
høyt kalkinnhold kalt Mjøsformasjonen (inntil 90 % CaO). På toppområdet er det pentamerukalkstein
(Limovnstangenformasjonen) og Helgøyakvartsitt, mens det i sidene er kalkrik skifer og sandstein
(Furubergformasjonen). Furuberget ble vernet både pga. vegetasjonen og den spesielle
berggrunnsgeologien, som kan studeres i skjæringene ned mot Mjøsa
(http://no.wikipedia.org/wiki/Furuberget_naturreservat).

4.3.9

Artsforekomster

Det foreligger en del funn av rødlistearter utenfor arealavgrensede naturtypelokaliteter og viltområder.
Disse behandles som punktforekomster og verdisettes i henhold til tabell 2 i vedlegg naturmangfold.
Arter i kategori CR og EN har stor verdi, arter i kategori VU middels til stor verdi og arter i kategoriene
NT og DD middels verdi.
Treslagene alm og ask er begge rødlistet som sårbare (VU), men disse er så vanlige i
utredningsområdet at det ikke er hensiktsmessig å liste opp alle funn. Uansett vil det reelt være langt
flere funn enn det som er registrert. Gamle, grove, hule eller på andre måter spesielle trær av disse
artene er imidlertid kartlagt som naturtypelokaliteter (store gamle trær).
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Figur 4-10 Mandelpil (NT), med den karakteristiske flekkvise oppsprekkingen av barken, i kanten av Åkersvika
naturreservat mellom Rørosbanen og sumpvegetasjonen på Midtstranda.

Innenfor utredningsområdet er det kun dragehode (VU) av prioriterte arter som er registrert med
reproduserende populasjon. I tillegg er svarthalespove (EN) og dverggås (CR) observert i Åkersvika i
trekktidene, mens åkerrikse (CR) har blitt registrert revirhevdende i Åkersvika en gang i nyere tid
(2010). To gamle funn av dragehode er ikke tatt med i oversiktene over rødlistearter i
utredningsområdet (angitt lokalitet: ”Storhamar” og ”Hamar”), da forekomstene enten har gått ut eller
gjelder kjente forekomster ved Børstad/Tommelstad.
Andre dårlig stedfestede funn eller forekomster som med stor sannsynlighet har gått ut (vurdert ut fra
befaringer i 2015), er ikke inkludert i oversikten som er vist i vedlegg (tabell 1 naturmangfold). Dette
gjelder for eksempel funn av myrstjerneblom på ”den flate fyllinga i Akersvika mell. veien og jernbanen”
i1964.

4.3.10 Forekomst av rødlistearter
I kap. 4.3.8 er kun rødlistefunn utenfor kartlagte naturtypelokaliteter og viltområder presentert. Men de
aller fleste rødlistefunn er gjort innenfor naturtypelokaliteter, og i tabell 1 naturmangfold i vedlegg er alle
kjente/publiserte funn av rødlistearter i utredningsområdet oppsummert. Oversikten viser at
utredningsområdet har et stort spekter av forekommende rødlistearter, samtidig som mange arter er
relativt hyppig forekommende. Særlig gjelder dette fugl, karplanter og sopp, som også er de best
undersøkte organismegruppene. Også enkelte grupper av lav og moser er godt undersøkt og
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representert. Insekter er trolig den gruppa som er sterkest underrepresentert, og spesielle
undersøkelser av insektfaunaen ville temmelig sikkert ført til viktige tilskudd på lista – for eksempel
blant sommerfugler og biller.
Når det gjelder rødlistefunn er det særlig kvaliteter som kalkrik berggrunn, rike våtmarksmiljøer og
kalkskoger samt gamle kulturlandskap som er de viktigste årsakene til det store mangfoldet. Særlig
mange arter er knyttet til kalkskoger, kalktørrenger på grunnlendt kalkmark, åpne kalkberg samt rike
mudderbanker, rike grasflomsoner og vannkantsamfunn.
I alt er det registrert 25 rødlistede karplanter i utredningsområdet, hvorav 2 sterkt truete og 11 sårbare
arter. Til sammen er det gjort mer enn 70 lokalitetsfunn (unntatt funn av ask og alm). Mange arter er
også funnet på flere steder innenfor større lokaliteter, slik at det samlet sett er snakk over 100
rødlistefunn av karplanter. De hyppigst påviste rødlisteartene er krattsoleie (NT), mandelpil (NT),
korsevjeblom (NT), firling (VU), trefelt evjeblom (NT) og dragehode (VU). De fleste rødlistede
vannplantene som er registrert i Åkersvika og forøvrig langs Mjøsa er ettårige såkalte pusleplanter, og
forekomsten varierer fra år til år avhengig av vekstforholdene.
Rødlistede lav er utelukkende påvist på kalkberg og kalkknauser langs eksisterende jernbane vest for
Furuberget. Her er det kjent flere lokaliteter for særlig kalkskiferlav (VU) og krittkalklav (VU), arter med
svært begrenset utbredelse i Norge – primært knyttet til kalkberg i Oslofeltet. Det samme gjelder et
fåtall rødlistede kalkmoser, bla. den svært sjeldne arten stjertmose (EN). I tillegg er det funnet to
rødlistede vannmoser i Åkersvika.
På Furuberget er det registrert en rekke rødlistede sopper, for det meste slørsopper, piggsopper og
korallsopper knyttet til gran og furu på tørr til veldrenert kalkjord. Den mest spesielle forekomsten er
den sterkt truete blekkstorpiggen, som har ett voksested innenfor reservatet og ett utenfor. Arten er
ellers bare kjent fra 9 andre lokaliteter i Norge (Hanssen 2010, Artsdatabanken 2019). Det ble også
funnet noen rødlistede beitemarksopper i 2015 på Tjuvholmen og på ei slåttemark sørvest for
Furuberget.
Forekomsten av hekkende, rødlistede fuglearter er omtalt oppsummerende i tabell 1 naturmangfold i
vedlegg. En del av disse artene er relativt vanlige i utredningsområdet, og hekker spredt i
kulturlandskapet uten at det er registrert spesielle konsentrasjoner eller at hele hekkepopulasjonen er
kjent. Dette gjelder særlig sanglerke (VU), taksvale (NT), stær (NT) og gulspurv (NT), til dels også
sivspurv (NT).
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Figur 4-11 Makrellterne (EN) hekker år om annet på fyllingen ved Espern, og helst i år med høy vannstand, som
umuliggjør hekking på den lave holmen utenfor Kjonerudstranda i Stange. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Figur 4-12 Myrstjerneblom (VU) ble påvist flere steder i utredningsområdet for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal –
også i Hamar kommune, bla. på Midtstranda i Åkersvika.
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4.3.11 Forekomst av fremmede arter med høy økologisk risiko
En rekke fremmede arter med økologisk risiko, jf. Fremmedsartslista 2018 (Artsdatabanken 2018b)
forekommer i utredningsområdet. Plantearter i de to høyeste trusselskategoriene er av størst interesse i
denne typen utbyggingssaker. Under utbyggingen er det viktig å håndtere masser med aggressive
fremmedarter på en slik måte at man unngår videre spredning.
I tabell 3 naturmangfold i vedlegg er voksesteder for plantearter i trusselskategoriene svært høy risiko
(SI) og høy risiko (HI) listet opp. Denne oversikten er ikke uttømmende, men vurderes å være
tilstrekkelig til å kunne peke ut områder hvor man må være særlig varsom med håndtering av masser.
De artene som har størst spredningspotensial ut fra typen tiltak og aktuelle naturtyper i planområdet er
kjempespringfrø (SE), hagelupin (SE), vinterkarse (SE), kjempebjørnekjeks (SE), tromsøpalme (SE),
alaskakornell (SE), kanadagullris (SE), parkslirekne (SE), kjempesøtgras (HI) og vasspest (SE).
Utvelgelsen er basert på samme argumentasjon som Wold mfl. (2014) framfører i tilknytning til E6utbyggingen gjennom Åkersvika.
Konsentrasjoner eller større forekomster av en eller flere av disse artene finnes på på Hamar stasjon
og områdene langs Dovrebanen nord for stasjonen, på fyllinga sør for Vikingskipet og i Disen-området.
Dette er områder hvor det er særlig viktig å sette inn spesielle tiltak for å unngå spredning av
svartelistearter.
Phytophthora cambivora (HI) har blitt registrert på gråor i Hedmark (Artsdatabanken 2018b), og i en
artikkel på forskning.no vises et bilde av flere døde gråor i Åkersvika forårsaket av Phytophthora
(https://forskning.no/partner-jord-og-skog-nibio/dodelig-skogssykdom-sprer-seg-langs-norskeelver/326525). Også greindreper Phytophthora ramorum (SE) har potensial til å spre seg langs
vassdrag og drepe lauvskog, men er så langt bare påvist i grøntanlegg på Sør- og Vestlandet og
omkring Oslofjorden. Forekomsten i Åkersvika av P. cambivora gjør at all gråor som tas ned i
forbindelse med anleggsarbeidet må behandles som spesialavfall og destrueres på godkjent mottak.
Kart med registrerte forekomster av svartelistearter innenfor plan- og influensområdet og avgrensning
av områdene med konsentrasjoner av svartelistearter er vist i figur 5-13.
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Figur 4-13 Registrerte forekomster av fremmede arter i kategoriene svært høy risiko (SE) og høy risiko (HI) innenfor
Hamar kommune (Artsdatabanken 2019).
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Delområdets verdi
Åkersvika naturreservat er et internasjonalt viktig rasteområde for våtmarksfugl og ble i 1975 innmeldt
som Norges første Ramsarområde. I Åkersvika møtes Svartelva og Flakstadelva i et felles
deltaområde, etter først å ha bygd opp hvert sitt delta lenger inn i verneområdet. Reservatet har et stort
spekter av naturtyper, hvorav flere er rødlistet. Delta er rødlistet som sårbar naturtype i Norge, og det
samme gjelder kalkrik helofyttsump, mens åpen flomfastmark og elveslette er vurdert som nær truete
(Artsdatabanken 2018). Det er hele økosystemet og den intakte dynamikken i dette systemet som gjør
Åkersvika særlig verdifull. En helhetlig gjennomgang av naturfaglige og kulturhistoriske verdier knyttet
til Åkersvika finnes bla. hos Fylkesmannen i Hedmark (2015a).
Naturverdiene i Åkersvika er meget godt dokumentert, både når det gjelder fugl, fisk,
ferskvannsorganismer, flora og naturtyper (se bla. Wold 1993, Bekken 2014, Bækken mfl. 2014,
Johnsen mfl. 2014, Wold mfl. 2014). Området er et av de aller viktigste rasteområdene for våtmarksfugl
i innlandet i Norge. I alt 16 fiskearter er påvist i Åkersvika, og reservatet er et sentralt gyte- og
oppvekstområde for flere arter. Det er registrert en rekke høyt rødlistede landplanter, vannplanter,
moser og kransalger i verneområdet.
Hva som til enhver tid er de viktigste beiteområdene for våtmarksfugl som benytter Åkersvika i
trekktidene avhenger av vannstanden i Mjøsa (se Bekken 2014). Generelt blir områdene innover i
deltaet viktigere dess høyere vannstanden er. Mudderbankene mellom dagens jernbanefylling og
Stangevegen er viktige som matletingsområde for vadefugl fram til de settes under vann, vanligvis en
gang i løpet av mai. En naturlig terskel her gjør at vann holdes tilbake, og dette sørger for at
mudderbankene ikke tørker ut, samtidig som det kommer tilførsel av vann fra bekken innerst i
Tokstadvika. På den måten blir forholdene for bunndyr og andre næringsemner for vadefugl optimale
på våren.
Innenfor utredningsområdet er det funnet en rekke rødlistede karplanter, samt flere rødlistede moser og
to truete kransalger. Disse forekomstene befinner seg i første rekke innenfor kartlagte
naturtypelokaliteter, men også i noen grad utenfor slike (bla. flere trær av mandelpil (NT) på fyllinga sør
og nord for Vikingskipet).
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Figur 4-14 Gruntvannsarealene her på vestsida av dagens fylling over Åkersvika i Sandvika har mindre naturkvaliteter
enn tilsvarende områder på østsida av fyllinga. I forgrunnen en ferskvannsdriftvoll (T23 i NiN-systemet), hvor store
mengder organisk materiale har hopet seg opp.

I tillegg til Åkersvika naturreservat med alle sine tidligere omtalte funksjoner er det kartlagt i alt 15
naturtypelokaliteter (5 A-, 6 B- og tre C-lokaliteter) og ett viktig viltområde innenfor utredningsområdet i
dette delområdet. De fleste av disse ligger helt eller delvis innenfor verneområdet, men det er også
inkludert lokaliteter som grenser til verneområdet – slik som lokaliteten med åpent grunnlendt kalkmark
på Tjuvholmen, utfyllinga på Espern (hekkeplass for våtmarksfugl) og alléen med alm (VU) mellom
Disen kulturverksted og Disenstranda (Disen NØ). Utenfor naturtypelokalitetene er det registrert 8
artsforekomster (rødlistefunn av nær truete arter).
Delområdets samlede verdi for naturmangfold vurderes som stor.
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Figur 4-15 Avgrensning av delområde NM01 (Åkersvika) og berørte lokaliteter/forekomster.

Påvirkning og konsekvens
Generelt
Begge hovedalternativene gjennom Hamar vil krysse Åkersvika i tilknytning til dagens jernbane, og
både alternativ vest og alternativ øst A og øst C planlegges på vestsida av dagens jernbanefylling over
vika. Mens vestalternativet fortsetter på vestsida av dagens fylling helt over til Espern, dreier de to
østalternativene mot nord like sør for eksisterende jernbanebru og føres over til sørenden av fyllinga
ved Vikingskipet. I alle alternativene legges jernbanen dels på fylling og dels på bru, med ei noe lengre
bru enn dagens i alternativ vest (90 m mot tidligere 50 m) – mens østalternativene går på bru fra
dagens fylling og helt inn til Stangevegen (ca. 270 m).
Med lav vannstand i Mjøsa (januar-mai) går det et elveløp gjennom bruåpningene i ytre del av
Åkersvika, og arealene mellom Stangebrua og jernbanebrua består av islagte og senere blottlagte
mudderflater. På normalvannstand (juni-desember) fylles hele området opp med vann, og i disse
periodene avleires finstoff mellom fyllingene på grunn av økt oppholdstid. Stangevegen og
jernbanefyllinga holder vannet tilbake i deltaet og sørger for tilstrekkelig oppholdstid slik at finpartikler
som silt og organisk materiale bunnfeller (Helland & Fjelstad 2015).
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Alle alternativene har ei bru som er bredere enn eksisterende jernbanebru, og brua er plassert der
elveløpet går på lav vannstand i dag. Med østalternativene blir bruåpningen på ny bane lengre, men
hovedalternativet er at driftsbasen på Espern opprettholdes og får atkomst fra sør – noe som betinger
at dagens fylling beholdes. Strømforholdene i denne delen av Åkersvika vil derfor ikke endres. Men
dette krever et ekstra spor fra ny bane og over til den gamle fyllinga i verneområdet.
I vestalternativet blir bruåpningen økt fra dagens 50 m til 90 m. Dette forventes ikke å gi endringer i
strømningsforhold og sedimentasjonsforhold av betydning for naturmangfoldet, men vurderingen er
usikker. Vannmiljøer, og ikke minst deltaer, er dynamiske systemer, og det er generelt vanskelig å
predikere hvilke endringer inngrep av denne typen gir. Når det gjelder endringer i strømningsforhold og
sedimentasjon har derfor føre-var-prinsippet blitt anvendt, og påvirkningen er vurdert som antatt
negativ.
Eksisterende jernbanefylling kan ikke benyttes som underlag for ny fylling. Det vil ikke være forenlig
med verneformålet for Åkersvika naturreservat å benytte den gamle fyllinga til f.eks. gang- og
sykkelveg, da det vil medføre vesentlig forstyrrelse av rastende vannfugl.
Hvert spor over Åkersvika må utstyres med AT-ledning og kjøreledning, og antall sett med ledninger vil
øke fra én i dag til tre med den nye jernbanen. Dette må forventes å gi noe økt dødelighet for vannfugl
på grunn av kollisjoner, særlig av tyngre arter med dårlig navigeringsevne (for eksempel svaner, gjess
og skarv).
Ny jernbane dimensjoneres for høyere hastighet. Selv om svært få tog vil gå med økt hastighet inn mot
Hamar stasjon, vil det i prinsippet være mulig at tog vil passere over Åkersvika med en hastighet på
100 km/t. Dette vil også gi økt fare for kollisjoner mellom tog og fugl, og det må forventes en liten
økning i dødelighet for fugl som benytter verneområdet. Effekter av støy og forstyrrelse på rastende fugl
i driftsfasen forventes ikke å endre seg vesentlig i forhold til dagens situasjon.

Alternativ vest
Med alternativ vest berøres Åkersvika naturreservat og en artsforekomst i delområdet. Påvirkning på
Åkersvika er omtalt under Generelt over. Alternativet planlegges med tilsving til Rørosbanen fra sør.
Tilsvingen medfører fylling innerst i Jernbanevika, noe som tar en forekomst av en nær truet vannplante
her (korsevjeblom).
Alternativet har følgende inngrep i Åkersvika naturreservat: Ca. 30 m bred fyllingsfot på vestsida av
dagens fylling i tilsvarende lengde som eksisterende fylling, men med noe lengre bru (til sammen ca.
750 m). Tilsving til Rørosbanen over Jernbanevika med en ca. 100 m lang og 25 m bred fylling, og i
samme område ny veg til Espern som beslaglegger ca. 15 x 75 m innenfor verneområdet. Totalt
arealbeslag er beregnet til 26,8 daa (24,6 daa fylling, 2,2 daa bru). Beslaget er beregnet mot
Mjøsbunnen ved laveste regulerte vannstand (LRV) og med skråningsutslag 1:2.
Areal innenfor anleggsbeltet i reservatet er foreløpig beregnet til omlag 75 daa, inkludert direkte
arealbeslag.
Påvirkningen på naturmangfold i delområdet vurderes som middels negativ.
Samlet vurderes konsekvensene for naturmangfold i delområdet å bli middels til store negative i
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driftsfasen med alternativ vest (stor verdi, middels negativ påvirkning).

Alternativ øst
Alternativ øst A og øst C behandles her sammen, da det ikke er forskjeller mellom dem mht. dette
delområdet. Begge alternativene vil gi større negativ påvirkning for Åkersvika naturreservat enn
alternativ vest på grunn av at traseen svinger mot øst litt nord for midten av strekningen over vika og
går inn til Stangevegen og fyllinga sør for Vikingskipet. Alternativene krever i tillegg ett ekstra spor i en
del av Åkersvika og tilsvinger til Rørosbanen både fra sør og nord på Midtstranda, og dette gir
arealbeslag i verneområdet i form av bru, brupilarer og utfyllinger, innenfor en svært viktig og en lokalt
viktig naturtypelokalitet (begge mudderbanker og flomsoner med flere rødlistearter).
Opprettholdelse av driftsbasen på Espern gir arealbeslag i Ramsarområdet sør for Espern da dette
krever et ekstra spor over Åkersvika. Samtidig gjør det at muligheten for å sanere resterende fylling og
restaurere gruntvannsområder og mudderbanker i dette området forsvinner. Heving av Stangevegen
over ny bane medfører bare et mindre arealbeslag i verneområdet.
Alternativene har disse inngrepene i Åkersvika naturreservat: 30-40 m bred fyllingsfot på vestsida av
dagens fylling og inn mot Vikingskipet i en samlet lengde på ca. 550 m, videre bru på ca. 270 m inn til
Stangevegen. To nye bruer over Flakstadelva på Midtstranda innebærer brufundamenter i elva.
Bygging av tilkobling til driftsbasen på Espern gir et beslag på 3,4 daa (tilsvarende areal som
beslaglegges med atkomst til Jernbanemuseet fra sør), samt at heving av Stangevegen over banen vil
gi et mindre beslag i reservatet, både ut mot selve Åkersvika og inn mot landareal sør for Vikingskipet.
Totalt permanent arealbeslag er beregnet til 28,3 daa (21,9 daa fylling, 6,4 daa bru). Beslaget er
beregnet mot Mjøsbunnen og med skråningsutslag 1:2. Det er imidlertid viktig å være klar over at det
må anlegges midlertidige vegatkomst ut til hver av de 8 brupilarene mellom dagens fylling og
Stangevegen. Dette vil gi store skader på mudderbankene i området, som det vil kreve lang tid å
restaurere til verdifulle gruntvannsområder igjen. Det er også av vesentlig betydning at en større del av
arealbeslaget skjer på østsida av dagens fylling, innenfor områder med større naturverdier enn på
vestsida.
Areal innenfor anleggsbeltet i reservatet med østalternativene er foreløpig beregnet til om lag 164 daa
med både øst A og øst C (inkludert direkte arealbeslag) – altså et betydelig større anleggsbelte
innenfor verneområdet enn med alternativ vest, vesentlig pga. bruene sør for Vikingskipet og i
Flagstadelvdeltaet. (Bruer gir lite direkte arealbeslag, men har i utgangspunktet like bredt anleggsbelte
rundt. Endelig anleggsbredde i Åkersvika er ikke fastlagt, og detaljplanlegging vil trolig kunne redusere
bredden noe.)
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Figur 4-16 Arealbeslag i Ramsarområdet Åkersvika naturreservatet med alternativ vest, øst A/C og øst med fleksibel
stasjonsløsning (øst E).
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Figur 4-17 Traseen i østalternativene kommer inn på fyllinga sør for Vikingskipet (Hamar Olympiahall). De to
østalternativene gir inngrep i arealer av høyere kvalitet i Åkersvika enn vestalternativet.

Påvirkningen på naturmangfold i delområdet vurderes som middels til stor negativ, og samlet
vurderes konsekvensene for naturmangfold å bli store negative i driftsfasen med begge alternativene
(stor verdi, middels til stor negativ påvirkning). Det er utelukkende konsekvensene for Åkersvika
naturreservat og berørte naturtypelokaliteter innenfor verneområdet som er bestemmende for
konsekvensgraden.

4.4.2

NM 02 Hamar sentrum

Delområdets verdi
Det finnes overraskende mange verdifulle restbiotoper innenfor Hamar by. Dette skyldes den kalkrike
berggrunnen, og at en del arealer med grunnlendt knauser har fått stå relativt urørte. I slike områder er
det registrert små kalkfuruskoger og kalktørrenger. I tillegg er det områder langs Mjøsa med gamle
furutrær i strandsona, både på naturmark med kalkgrus og i parkliknende områder. Også en forekomst
av den utvalgte naturtypen hule eiker finnes innenfor delområdet, ved det svenske konsulatet på
Høyensalodden. Inne på Hamar stasjon og langs eksisterende jernbane finnes erstatningshabitater
med kalksteinsskjæringer og sand- og grusmark. Fyllinga på Espern fungerer i noen grad som
hekkeplass for våtmarksfugl, i perioder med høy vannstand i Mjøsa i trekktidene også som
rasteområde.
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Figur 4-18 I Storhamar skjærer eksisterende jernbane seg gjennom kalkstein og ryddingen langs jernbanen har skapt
åpne kalkberg og kalktørrenger. Omdisponering til andre formål og reduserte krav til rydding kan gjøre at verdien
forringes på grunn av gjengroing.
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Figur 4-19 Hule eiker er utvalgt naturtype i medhold av naturmangfoldloven. I hagen utenfor det svenske konsulatet på
Høyensalodden står det to gamle eiker som oppfyller kriteriene for å regnes som utvalgt naturtype. Disse trærne vil måtte
gå tapt under anleggsarbeidet.

Det er kartlagt 6 naturtypelokaliteter (to A-lokaliteter, to B-lokaliteter og to C-lokaliteter), ett viktig
viltområde og 6 rødlisteforekomster (en EN-art, en VU-art og 3 NT-arter, hvorav en med to forekomster)
innenfor delområdet.
Delområdets samlede verdi for naturmangfold vurderes som middels.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Med alternativ vest berøres forekomster av rødlistearter som vokser på forstyrret mark på Hamar
stasjon (takfaks – EN, vollmarikåpe – VU og mandelpil – NT). Disse vil trolig gå tapt alle. De to store
gamle eikene på Høyensalodden (stor verdi) vil gå tapt under anleggsarbeidet (ligger innenfor planlagt
byggegrop).
Påvirkningen for delområdet vurderes samlet som middels negativt med alternativ vest, og
konsekvensen blir da middels negativ (middels verdi og middels negativ påvirkning). Det er særlig
tapet av lokaliteten med utvalgt naturtype (hul eik) på Høyensalodden som er utslagsgivende for
konsekvensgraden.

Alternativ øst
Alternativ øst vil ikke gi noen påvirkning på delområdet, og konsekvensen for naturmangfold blir derfor
ubetydelig.

Figur 4-20 Avgrensning av delområde NM02 (Hamar sentrum) og berørte lokaliteter/forekomster.
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NM 03 Børstad-Tommelstad

Delområdets verdi
Børstad-Tommelstad er et bynært kulturlandskap nord for Disen med viktige naturtypekvaliteter knyttet
til åkerholmer og alléer. Åkerholmene er grunnlendte knauser med orthocerkalk som tidligere trolig har
blitt hevdet med slått og etterbeite, sannsynligvis også brent sammen med åkrene rundt år om annet.
Mange av disse er derfor kartlagt som slåttemark, selv om det er lenge siden denne formen for hevd
opphørte. Artsmangfoldet som finnes her er best tilpasset slått, og ved restaurering vil slått være det
beste alternativet. I alt 4 av åkerholmene har forekomster av den prioriterte arten dragehode (VU),
hvorav den sørligste på Tommelstad har de største og mest vitale populasjonene. Andre åkerholmer
har innslag av rødlistearter som nikkesmelle (NT), smalfrøstjerne (NT) og krattsoleie (NT).

Figur 4-21 Åkerholme med gjengroende dunhavre-eng ved Tommelstad, med gården i bakgrunnen og blomstrende
dragehode (prioritert art og rødlistet som sårbar – VU) i forgrunnen.

Alléene langs vegen mellom Disen og Vien og mellom Børstad og Børstad ungdomsskole har flere
gamle og grove trær av både edellauvtrær (spisslønn, ask og lind) og boreale lauvtreslag (mest
hengebjørk). Trappepiggsopp (VU) vokser på spisslønn i alléen mellom Børstad og Kluke.
Det er kartlagt i alt 10 naturtypelokaliteter (én A-, 5 B- og 4 C-lokaliteter) og tre artsforekomster (alle av
krattsoleie – NT) innenfor delområdet. For øvrig er vipe (EN) registrert på dyrket mark i området
(Artsdatabanken 2016), men det er ikke opplysninger om hekking innenfor utredningsområdet.
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Delområdets samlede verdi for naturmangfold vurderes som middels til stor.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativ vest vil ikke gi noen påvirkning på delområdet, og konsekvensen for naturmangfold blir
derfor ubetydelig.

Alternativ øst A
De to østalternativene gir ulik påvirkning på registrerte naturverdier i delområdet, og de er derfor skilt i
vurderingen. Med alternativ øst A vil 6 av de registrerte naturtypeforekomstene bli berørt. Dette gjelder
2 alléer og 4 slåttemarker (utvalgt naturtype) – hvorav to med den prioriterte arten dragehode (VU).
Hele lokaliteten Børstad sør, gjengroende hagemark med bla. alm og rødlistearten krattsoleie, vil gå
tapt (traseen går gjennom lokaliteten, i tillegg tar omlegging av Oluf Melvolds gate resten av området).
Også hele alléen sørvest for Børstad vil gå tapt, og denne består av gamle hengebjørker og spisslønn.
Alléen mellom Børstad og Kluke har mest gammel spisslønn og ask (VU), men traseen vil her gjennom
en del med hovedsakelig yngre trær – men med forekomst av krattsoleie (NT) i engpartier.
Forekomsten av trappepiggsopp (VU) blir ikke berørt. Av størst betydning er imidlertid at to åkerholmer
med gjengroende slåttemark og forekomst av dragehode ligger innenfor anleggsbeltet. Selv om inngrep
på selve voksestedene kan unngås med bruk av sperregjerder, vil artens potensielle
utbredelsesområde bli redusert på begge åkerholmene. Økologisk funksjonsområde er ikke definert for
dragehode i forskriften om prioritert art, men vurderes å ville omfatte hele disse små åkerholmene.
Påvirkning for delområdet vurderes samlet som middels til stort negativ, og viktigst i denne
vurderingen er forringelsen av de to vokseplassene for den prioriterte arten dragehode ved
Tommelstad. Konsekvensen av alternativet for naturmangfold blir da også middels til stor negativ
(middels til stor verdi og middels til stor negativ påvirkning).
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Figur 4-22 Avgrensning av delområde NM03 (Børstad-Tommelstad) og berørte lokaliteter/forekomster.

Alternativ øst C
Alternativ øst C vil berøre 4 registrerte naturtypelokaliteter i delområdet. Dette gjelder to alléer og to
slåttemarker (utvalgt naturtype) – hvorav én med den prioriterte arten dragehode (VU).
Den søndre delen av den gjengroende hagemarka sør for Børstad vil gå tapt med alternativet, samt at
en vesentlig del av alléen sørvest for Børstad må hogges. I sona hvor alternativet går i kulvert, vil det bli
nærføring til en åkerholme med dragehode og en åkerholme med potensial for arten ved Børstad. Det
er lagt inn en buffersone mot åkerholmene på 10 m, noe som forventes å være tilstrekkelig til at inngrep
kan unngås i anleggsperioden. Det er imidlertid svært viktig at åkerholmene blir markert med
sperregjerder under anleggsperioden.
Påvirkning for delområdet vurderes samlet som liten negativ, noe som gir liten til middels negativ
konsekvens (middels til stor verdi og liten negativ påvirkning).
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Figur 4-23 Åkerholmen med dragehode (vokser i forgrunnen på bildet) øst for Tommelstad som ligger innenfor
anleggsområdet for alternativ øst A i Hamar kommune. Voksestedet for dragehode berøres ikke direkte, men det er
svært viktig at det blir satt opp sperregjerder mot lokaliteten for å unngå unødvendige inngrep i anleggsperioden.

4.4.4

NM 04 Furuberget/Hedmarktoppen

Delområdets verdi
Furuberget naturreservat er et stort kalkfuruskogsområde med nasjonale og internasjonale
verneverdier. Naturverdiene er godt dokumentert, særlig når det gjelder karplanter, lav, moser og sopp,
dels også når det gjelder amfibier og kransalger knyttet til kalkrike pytter på ei svært verdifull kalkmyr
innenfor reservatet. Denne kalkmyra er voksested for noen meget sjeldne og truete starrarter. Men først
og fremst er verdiene knyttet til ekstremtørr kalkfuruskog og kalkgranskog med kravfulle planter og
sopp; i kantsoner ned mot dagens jernbane også rødlistede kalklav og moser.
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Figur 4-24 Fra rikmyra på toppen av Furuberget. For å være sikker på å unngå negative konsekvenser for denne svært
viktige rikmyrai verneområdet er det en forutsetning at det stilles strenge tettekrav til tunnelen gjenom Furuberget.

Langs eksisterende jernbane er mange viktige og svært viktige naturtypelokaliteter med åpen kalkmark
kartlagt (både eksponerte kalkberg og åpen grunnlendt kalkmark). Disse lokalitetene har en rekke
forekomster av truete kalklav og moser. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofeltet er til vurdering som
utvalgt naturtype. I tillegg finnes det her en viktig kalkfuruskog og en viktig slåttemark – med bla. funn
av praktrødspore (VU) i 2015.
Hele delområdet er et viktig landskapsøkologisk funksjonsområde, som sammenbindingskorridor
mellom skogområder langs Mjøsa og Hedmarktoppen/Frøbergsberget. Det er også registrert hekking
av flere rovfuglarter i området. Alle alternativer er planlagt med tunnel gjennom Furuberget og
boligområdene sør for Furuberget, slik at områdets landskapsøkologiske funksjoner ikke vil bli berørt av
utbyggingen.
Det er kartlagt i alt 13 naturtypelokaliteter (4 A-lokaliteter, 8 B-lokaliteter og én C-lokalitet), tre viktige
viltområder og ett viktig landskapsøkologisk funksjonsområde innenfor delområdet, samt to
artsforekomster (NT-arter).
Delområdets samlede verdi for naturmangfold vurderes som stor.
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Figur 4-25 Avgrensning av delområde NM04 (Furuberget/Hedmarktoppen) og berørte lokaliteter/forekomster.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Tunnelene gjennom Furuberget planlegges med strenge tettekrav av hensyn til dammene innenfor
Furuberget naturreservat. De går gjennom Furuberget i ulike korridorer, der vestalternativet går rett
under dammene og rikmyra, mens østalternativene går 200-600 m øst for forekomstene (vannet kan
bevege seg langs skråstilte lag med kalkstein). Det forventes derfor ikke negativ påvirkning på disse
miljøene med noen av alternativene, og da heller ikke på Furuberget naturreservat, som utenom disse
miljøene bare har tørre naturtyper som ikke er sårbare for lekkasje.
Sportilgang fra nord til Jernbanemuseet, slik det er forutsatt i hovedalternativet, vil til en viss grad
opprettholde dagens skjøtselspraksis langs jernbanen ved Furuberget, noe som er positivt for
naturmangfoldtemaet.
Samlet påvirkning for delområdet vurderes som ingen med alternativet, noe som gir ubetydelig
konsekvens for delområdet.
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Alternativ øst
Påvirkningen med østalternativene blir tilsvarende som for alternativ vest, dvs. ingen, noe som da også
gjør at konsekvens for delområdet blir ubetydelig.

4.5

Konsekvenser i anleggsperioden

4.5.1

Generelt

Anleggsarbeidet i Åkersvika vil foregå over hele byggeperioden, da parselldelet mellom den sørlige og
nordlige strekningen ligger i reservatet, men arbeidet vil ikke pågå kontinuerlig. Både funksjonsområder
for fugl (mudderbanker), viktige områder for fisk og andre ferskvannsorganismer og viktige
naturtypelokaliteter blir berørt i reservatet. I anleggsfasen må det forventes at særlig selve vannmiljøet
og mudderbanker blir negativt påvirket også utenfor områder som får permanent arealbeslag, selv om
dette i noen grad kan unngås med avbøtende tiltak. Særlig gjelder dette områder hvor det legges
midlertidige anleggsveger.
Gravearbeider, utfyllinger og brubygging vil føre til suspendering av finstoff og organisk materiale der
Åkersvika og Flakstadelva krysses. Rognerud & Løvik (2014) analyserte sedimentprøver fra to
stasjoner mellom dagens fylling og Stangevegen, en stasjon i Jernbanevika (hvor forurensede masser
er skiftet ut) og to stasjoner på vestsida av dagens jernbane i Åkersvika, samt en stasjon i Flakstadelva
nord for Vangsvegen. Disse viste normale verdier (tilstandsklasse bakgrunn og god) for alle analyserte
metallforbindelser, med unntak av nikkel i Jernbanevika og i Tokstadvika (tilstandsklasse moderat). Når
det gjelder organiske mikroforurensninger ble det kun registrert bakgrunnsverdier og verdier innenfor
tilstandsklasse god på målestasjonene. Oppvirvling og spredning av bunnsedimenter vil gi en relativt
kortvarig negativ effekt på vannkvalitet lokalt og nedstrøms planområdet (også innover i deltaet ved
strøm- og vindforhold som fører slam innover). For ferskvannsorganismer og vannflora vil dette være
negativt på grunn av nedslamming, men også for disse forventes dette å ha midlertidig karakter. Også
for fisk vil økt finstoffmengde med bla. høye nikkelverdier i vannet over en lengre periode være negativt.
Anleggsarbeidet vil føre til forstyrrelse av rastende fugl i deltaet. Dette vil ha størst negativ betydning
under vårtrekket, da våtmarksfugl raster i området for å bygge opp fettreserver til et langt trekk mot
hekkeområdene (som de i noen grad også ankommer før næringsforholdene der er optimale).
Områdene hvor anleggsarbeid er aktuelt har vanligvis størst konsentrasjoner av rastende fugl i slutten
av april og bebyggelsen av mai, men dette varierer med hvor raskt Mjøsa fylles opp på
våren/forsommeren. Mudderbankene mellom Stangebrua og jernbanebrua blottlegges i svært
begrenset grad under vadefuglenes høsttrekk (normalt bare ei smal sone langs land i Tokstadvika).
Hettemåke (rødlistet som sårbar) hekker på holmen mellom jernbanefyllinga og Stangevegen. Arbeidet
med jernbanen vil sannsynligvis føre til at denne hekkeplassen ikke vil bli benyttet i anleggstida,
eventuelt at hekking påbegynnes, men mislyktes på grunn av gjentatte forstyrrelser.
Når det gjelder fisk er det periodene i forbindelse med de omfattende gytevandringene om våren
(begynnelsen av mai til midten av juni), og gytevandringene til ørret opp i elvene om høsten (fra midten
av august og ut september) som er mest kritisk (se også Johnsen mfl. 2014). I disse periodene vil
anleggsarbeid som forstyrrer eller hindrer vandringene, gi negative effekter.
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Det er stor fare for spredning av fremmede arter med høy økologisk risiko under anleggsarbeidet, da en
rekke slike arter finnes i planområdet. Masser og lauvtrær med forekomst eller potensial for forekomst
av fremmede arter i de to strengeste risikogruppene (SE og HI) må behandles i henhold til forskrift om
fremmede organismer og bestemmelser som gis i reguleringsplan. Noen arter er aktuelle å behandle
som spesialavfall, bla. gråor – som kan være angrepet av Phytophtora cambivora.

4.5.2

Alternativ vest

Påvirkningen på Åkersvika naturreservat er omtalt over. Spesifikt for alternativ vest vil de midlertidige
inngrepene og arealbeslagene skje på vestsida av dagens trase, hvor anleggsveg vil bli bygd. Denne vil
bli tilbakeført etter utbyggingen, men virkningene i form av jordpakking og skader på mudderbanker og
gruntvannsområder vil være negative og ta mange år å gjenopprette.
Vannkvaliteten i Hamarbukta vil bli forverret i anleggsperioden på grunn av suspendering av forurenset
slam og organisk materiale. Dette kan i noen grad avbøtes med tiltak under anleggsarbeidet.
Sedimentene i bukta har høye verdier av bla. bromerte flammehemmere og PCB (Fjeld mfl. 2006). Det
er imidlertid ingen spesielt verdifulle forekomster for naturmangfold i selve Hamarbukta, og det vurderes
heller ikke som sannsynlig at vind og strøm fører slam med seg til sårbare lokaliteter. Fugl som raster
eller søker næring i Koigen-området vil bli forstyrret, og området vil få sterkt redusert betydning for fugl i
anleggsperioden.
Samlet vurderes alternativet å gi middels negative konsekvenser for naturmangfold i anleggsfasen,
med vurderingene for Åkersvika naturreservat som utslagsgivende.

4.5.3

Alternativ øst

Påvirkningen på Åkersvika naturreservat er omtalt over. Østalternativene vil gi større negativ
påvirkningen for reservatet i anleggsfasen på grunn av at traseen også påvirker forekomster lenger inn i
deltaet (mellom dagens jernbane og Stangevegen og i ytre del av Flakstadelvdeltaet). Det må legges
midlertidige anleggsveger også ut til brupilarer mellom dagens trase og Stangevegen, noe som gir
større negative konsekvenser for mudderbanker/gruntvannsområder (mer sårbare for midlertidig beslag
pga at de er mer finstoffrike og viktigere for vannplanter, kransalger og andre ferskvannsorganismer).
Alternativ øst A går i dagen gjennom kulturlandskapet ved Børstad og Tommelstad, og anleggsarbeidet
vil berøre to åkerholmer med den prioriterte arten dragehode. Det er fullt mulig å skjerme disse
forekomstene og unngå skade, men dette krever spesielle hensyn i anleggsperioden (skjerming med
sperregjerde). Det er viktig at et større område enn kun forekomstarealet skjermes dersom arten skal
sikres for framtida her. Uansett vil det var fare for at anleggsarbeidet skader det økologiske
funksjonsområdet til dragehode. Med alternativ øst C er det mulig med spunting (som planlagt) å
skjerme åkerholmene ved Børstad helt mot inngrep under anleggsarbeidet.
Samlet vurderes alternativene å gi store negative konsekvenser for naturmangfold i anleggsfasen,
med vurderingene for Åkersvika naturreservat og dragehodeforekomstene på Tommelstad som
utslagsgivende.
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Samlet konsekvens for alternativer

Konsekvensene for naturmangfold på de ulike strekningene og alternativene er vurdert opp mot
referansealternativet. Samlet belastning for berørte naturforekomster, jf. håndbok V712 og
naturmangfoldloven § 10 (se utdyping i kap. 5.9.4), er lagt til konsekvensene av tiltaket separat. I
samlet konsekvensgrad er også virkninger i anleggsfasen vurdert inn.

4.6.1

Alternativ vest

Traseen skal legges vest for eksisterende fylling i Åkersvika, noe som gir mindre negative
konsekvenser for reservatet enn en trase på østsida, da det er mindre verdifulle gruntvannsområder på
vestsida. Alternativet skal bygges med tilsving til Rørosbanen fra sør. Dette gjør at den indre delen av
Jernbanevika blir utfylt (med en liten forekomst av en rødlisteart som er vanlig i reservatet). Permanent
arealbeslag i Ramsarområdet er beregnet til 26,8 daa (se tabell 5-8 for detaljerte opplysninger om type
beslag og kvalitet på beslaglagt areal). Inne på Hamar stasjon må flere forekomster av rødlistearter
forventes å gå tapt.
En forekomst av en utvalgt naturtype går tapt med alternativ vest. To gamle eiker i hagen utenfor det
svenske konsulatet på Høyensalodden står innenfor anleggsbeltet, og så nær selve traseen (10-15 m)
at de må tas ned i anleggsperioden (ligger innenfor planlagt byggegrop). Det verdifulle parklandskapet
ved Koigen med gamle furuer blir ikke berørt.
Restarealet langs eksisterende bane nord for Bryggerirundkjøringen vil bli utsatt for gjengroing på
grunn av omdisponering til andre formål og sannsynligvis reduserte krav til rydding.
Lekkasje fra dammene og rikmyra med store naturverdier innenfor Furuberget naturreservat forventes
ikke å bli et problem dersom de strenge tettekravene til tunnelen gjennom Furuberget/Hedmarkstoppen
opprettholdes. Med alternativ vest er det helt klart nødvendig med strenge tettekrav, da tunnelen går
rett under forekomstene. En analyse av sannsynlige vannbevegelser gjennom kalkberget her før
reguleringsplanfasen, vil avgjøre hvor strenge tettekrav som må stilles i østalternativene.
Samlet vurderes konsekvensen for naturmangfold å bli middels negativ med alternativ vest i
driftsfasen, og det er særlig konsekvensene for Åkersvika naturreservat og lokaliteten med den utvalgte
naturtypen hule eiker på Høyensalodden som er viktig for fastsettelsen av konsekvensgrad.

4.6.2

Varianter alternativ vest

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Engata)
Ingen konsekvenser for temaet.
Kort lokk (til forlengelsen av Håkonsgate og mulig bru i forlengelse av Vangsvegen)
Ingen konsekvenser for temaet.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Sportilknytning til Jernbanemuseet fra sør vil være negativt for temaet, da varianten medfører
nedleggelse av sporet fra nord gjennom vestre del av Furuberget. Man må da forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark som nå blir holdt åpne på grunn av rydding langs linja i dette
området.
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Jernbanemuseet uten sportilknytning
Ingen sportilknytning til Jernbanemuseet vil gi den samme negative påvirkningen som sportilgang fra
sør.
Flytte driftsbase
En eventuell flytting av driftsbasen på Espern vil i utgangspunktet ha liten betydning for
naturmangfoldtemaet i alternativ vest, men selvsagt kan ny plassering gi negativ påvirkning avhengig
av hvor etableringen skjer.

4.6.3

Alternativ øst A

Med alternativ øst A blir permanent arealbeslag i Åkersvika naturreservat bare marginalt større enn
med alternativ vest (beregnet til 28,3 daa, inkludert nytt spor til driftsbasen på Espern), men areal også
øst for eksisterende trase og i Flakstadelvdeltaet med større naturkvaliteter blir rammet (se tabell 5-8
for detaljerte opplysninger om type beslag og kvalitet på beslaglagt areal). Det er av vesentlig betydning
at også områder uten tidligere inngrep berøres (mellom dagens trase og Stangevegen), mens
vestalternativet i sin helhet ligger langs eksisterende bane. Beslaget består både i mudderbanker,
gruntvannsområder og tidligere utfylte arealer med flommarkskog (sør for Vikingskipet). De fysiske
inngrepene i reservatet knyttet til bruene over Flagstadelva vil i hovedsak bestå av brufundamenter.
Traseen mellom dagens fylling og Stangevegen går på bru, noe som reduserer den negative
påvirkningen i denne delen av reservatet noe. Men samtidig blir det større midlertid arealbeslag i
forbindelse med byggingen av pilarer, og dette vil gi langvarige negativ påvirkning på verdifulle
mudderbanker i dette området.
Alternativet vil også gi middels til store negative konsekvenser for viktige naturtyper og rødlistearter i
området Disen-Børstad-Tommelstad. Av størst betydning er at to åkerholmer med gjengroende
slåttemark (utvalgt naturtype) og forekomst av den prioriterte arten dragehode (VU) rammes av tiltaket.
Selv om voksestedene for dragehode ikke berøres direkte, vil artens potensielle utbredelsesområde og
økologiske funksjonsområde på minst en av åkerholmene bli redusert. I tillegg vil en gjengroende
hagemark med alm og alléen sør for Børstad gå tapt, likeledes to forekomster av rødlistearten
krattsoleie.
Samlet vurderes konsekvensen for naturmangfold av alternativ øst A å bli stor negativ.

4.6.4

Alternativ øst C

Alternativet har tilsvarende påvirkning og konsekvens som alternativ øst A når det gjelder Åkersvika
naturreservat. Det går inn i kulvert og tunnel ved Børstad og gir ingen negativ påvirkning for
åkerholmene med dragehode i dette området. Med spunting mot åkerholmene ved Børstad som
planlagt, vil det være tilstrekkelig avstand til å unngå inngrep med skjerming av lokalitetene i
anleggsperioden. Alternativet gir også mindre inngrep i den gjengroende hagemarka og alléen sør for
Børstad.
Samlet vurderes konsekvensen for naturmangfold av alternativ øst C å bli middels til stor negativ.
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Varianter alternativ øst

Fleksibel stasjonsløsning
Fleksibel stasjonsløsningen vil gi betydelig større permanent arealbeslag i Åkersvika
naturreservat (31,4 daa fylling og 8,8 daa bru, tilsammen 40,2 daa), og tap av areal med høyere
kvalitet i verneområdet enn hovedalternativet (se tabell 5-8). Totalt ligger ca. 210 daa av verneområdet
innenfor anleggsbeltet med denne varianten. En lokalt viktig naturtypelokalitet (mudderbank) sør for
Vikingskipet samt to forekomster av mandelpil (nær truet) vil bli berørt. Disse ble flyttet til fyllinga sør for
Vikingskipet i forbindelse med utbyggingen her før OL i 1994, som ledd i kompenserende tiltak den
gangen. De står nå i restaurert flommarkskog her. Valg av fleksibel stasjonsløsning vil føre til en økning
i konsekvensgrad fra stor negativ til stor til meget stor negativ for alternativ øst A og fra middels til
stor negativ til stor negativ for alternativ øst C.
Flytting av driftsbase
Flytting av driftsbasen vil sannsynligvis være positivt for Åkersvika naturreservat, da opprettholdelse av
basen på Espern krever bygging av tilkobling og et ekstra spor ute i verneområdet med
østalternativene, samt at det da ikke blir mulig å sanere restene av eksisterende fylling og bru sør for
Espern og restaurere gruntvannsområdene her. Lokalisering av eventuell ny base er ikke avklart, men
det er vanskelig å se for seg at en etablering av ny driftsbase som medfører inngrep i Ramsarområdet
vil bli tillatt. Derfor konkluderes det foreløpig med at flytting av driftsbasen vil være positivt for Åkersvika
naturreservat.
Både vannstrømmen ut i Mjøsa og strømningsforholdene innover mot Tokstadvika vil endres noe mer
med østalternativene dersom dagens fylling sør for Espern kan fjernes (dvs. at atkomst til driftsbasen
på Espern blir fra ny stasjon på Vikingskipet eller driftsbasen flyttes og atkomst til Jernbanemuseet blir
fra nord). Da vil det bli en langt bredere bruåpning i denne delen av deltaet, og strømningsforholdene
må forventes å bli endret slik at mindre sedimentasjon vil foregå i bassenget mellom Stangevegen og
jernbanefyllinga. Dette vil være negativt for dette delområdet i Åkersvika, men sedimenteringen av
finstoff vil da foregå lenger ut i deltaet og virke positivt der. Dersom dagens fylling og bru sør for Espern
blir beholdt, vil det ikke bli noen endringer i strømningsforhold og sedimentasjon i området. I perioder
med lav vannstand (januar-april/mai) skjer det lite eller ingen sedimentasjon i området mellom
Dovrebanen og Stangevegen, og vannet går i et definert elveløp som ikke vil endres.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Sportilknytning til Jernbanemuseet fra sør vil være negativt for temaet, da varianten medfører
nedleggelse av sporet fra nord gjennom vestre del av Furuberget. Man må da forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark som nå blir holdt åpen på grunn av rydding langs linja i dette
området. (Tilknytningen vil bruke samme spor som til driftsbasen, som er hovedalternativet i øst, slik at
det ikke er snakk om endret påvirkning i Ramsarområdet som følge av varianten).
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Denne varianten gir den samme negative påvirkningen som sportilgang fra sør, da også denne
løsningen vil medføre nedleggelse av sporet fra nord.
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Stangevegen under jernbanen
Sammenliknet med hovedalternativet vil varianten medføre et større arealbeslag i Åkersvika
naturreservat. Utfyllingene vil hovedsakelig skje i områder med relativt lav kvalitet, men større arealer
med middels kvalitet går tapt enn hovedalternativet (se tabell 5-8). Alternativet dermed ha noe større
negative konsekvenser for rastende fugl enn hovedalternativet, og ikke minst må det finnes nye
kompensasjonsarealer av tilsvarende kvalitet (og 3-5 ganger så stort areal), noe som ikke er mulig
lenger i tilknytning til verneområdet (dvs. at kompensasjon må skje gjennom vern av arealer som
grenser til andre Ramsarområder i Norge). Valg av denne løsningen vil også føre til en økning i
konsekvensgrad fra stor negativ til stor til meget stor negativ for alternativ øst A og fra middels til
stor negativ til stor negativ for alternativ øst C.
Tabell 4-3 Arealbeslag i Åkervika naturreservat med ulike alternativer og varianter. Areal i m2, avrundet til nærmeste 10.
Areal over HRV i Mjøsa er regnet som landareal. Fylling i vann gjelder utbredelse av fyllingsfoten ved LRV i Mjøsa. Øst E
= fleksibel stasjon, øst H = Stangevegen under ny bane. Naturtyper berørt med bru vil få redusert verdi, med fylling vil de
helt miste sin verdi. Kvalitet: Høy kvalitet = mudderbanker som er viktige rasteområder for våtmarksfugl og/eller med
sjeldne/rødlistede vannplanter/kransalger, middels høy kvalitet = mudderbanker eller strandskog som har betydning for
rastende våtmarksfugl og/eller har middels høy verdi som naturtype, lav kvalitet = områder med små påviste naturverdier
og som er mindre viktige som næringsområder/rasteområder (inkl. tidligere utfylt areal). Beslaglagte vannarealer har i
hovedsak grunn limnisk sedimentbunn (L2) etter NiN-systemet, for det meste kalkrik leirbunn (L2-14) på østsida av
eksisterende trase, på vestsida også en del kalkrik sand- og grusbunn (L2-13).
Alternativ

Vest

Øst A

Øst B

Øst E

Øst H

Landareal

3500 m2

5100 m2

5100 m2

14270 m2

8580 m2

Kvalitet

Lav:
Eksisterende
jernbanefylling
(1580 m2), sterkt
endret fastmark
med jorddekke
(T35-C-1) (1520
m2), ferskvannsdriftvoll (T23) (ca.
400 m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling
(2590 m2), sterkt
endret fastmark
med jorddekke
(T35-C-1) (1310
m2), ferskvannsdriftvoll (T23) (ca.
400 m2)
Middels:
Flomskogsmark
på finmateriale
(T30-C-2) (800
m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling
(2590 m2), sterkt
endret fastmark
med jorddekke
(T35-C-1) (1310
m2), ferskvannsdriftvoll (T23) (ca.
400 m2)
Middels:
Flomskogsmark
på finmateriale
(T30-C-2) (800
m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling
(3580 m2), sterkt
endret fastmark
med jorddekke
(T35-C-1) (2450
m2), ferskvannsdriftvoll (T23) (ca.
400 m2)
Middels:
Flomskogsmark
på finmateriale
(T30-C-2) (7840
m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling
(4330 m2), sterkt
endret fastmark
med jorddekke
(T35-C-1) (2340
m2), ferskvannsdriftvoll (T23) (ca.
400 m2)
Middels:
Flomskogsmark
på finmateriale
(T30-C-2) (1510
m2)

Vannareal

21050 m2

16800 m2

16800 m2

17130 m2

24780 m2

Kvalitet

Lav: Gruntvannsområder på
vestsida av
dagens fylling
(18690 m2) og i
Jernbanevika
(1620 m2)
Middels:
Mudderbanker
på østsida av
dagens fylling
(740 m2)

Lav: Gruntvannsområder på
vestsida av
dagens fylling
(16050 m2)
Middels:
Mudderbanker på
østsida av dagens
fylling og sør for
Vikingskipet (750
m2)

Lav: Gruntvannsområder på
vestsida av
dagens fylling
(16050 m2)
Middels:
Mudderbanker på
østsida av dagens
fylling og sør for
Vikingskipet (750
m2)

Lav: Gruntvannsområder på
vestsida av
dagens fylling
(12150 m2)
Middels:
Mudderbanker på
østsida av dagens
fylling og sør for
Vikingskipet (4980
m2)

Lav: Gruntvannsområder på
vestsida av
dagens fylling
(21580 m2)
Middels:
Mudderbanker på
østsida av dagens
fylling og sør for
Vikingskipet (3200
m2)

2230 m2

6350 m2

6350 m2

8790 m2

5700 m2

Fylling

Bru
Vannareal
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Alternativ

Vest

Øst A

Øst B

Øst E

Øst H

Kvalitet

Lav: Djupål sør
for Espern (2230
m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling (ca.
700 m2)
Middels:
Mudderbanker og
djupål på østsida
av dagens fylling,
sør for
Vikingskipet og i
Flakstadelva
(5150 m2)
Høy: Mudderbanker i Flakstadelva (ca. 500 m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling (ca.
700 m2)
Middels:
Mudderbanker og
djupål på østsida
av dagens fylling,
sør for
Vikingskipet og i
Flakstadelva
(5150 m2)
Høy: Mudderbanker i Flakstadelva (ca. 500 m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling
(ca.200 m2)
Middels:
Mudderbanker på
østsida av dagens
fylling og sør for
Vikingskipet (8090
m2)
Høy: Mudderbanker i Flakstadelva (ca. 500 m2)

Lav: Eksisterende
jernbanefylling (ca.
200 m2)
Middels:
Mudderbanker på
østsida av dagens
fylling og sør for
Vikingskipet (5000
m2)
Høy: Mudderbanker i Flakstadelva (ca. 500 m2)

Sum lav
kvalitet

Fylling land: 3500
Fylling vann: 20310
Bru: 2230

Fylling land: 4300
Fylling vann: 16050
Bru: 700

Fylling land: 4300
Fylling vann: 16050
Bru: 700

Fylling land: 6430
Fylling vann: 12150
Bru: 200

Fylling land: 7070
Fylling vann: 21580
Bru: 200

Sum
middels
kvalitet

Fylling land:
Fylling vann: 740
Bru:

Fylling land: 800
Fylling vann: 750
Bru: 5150

Fylling land: 800
Fylling vann: 750
Bru: 5150

Fylling land: 7840
Fylling vann: 4980
Bru: 8090

Fylling land: 1510
Fylling vann: 3200
Bru: 5000

Sum høy
kvalitet

Fylling land:
Fylling vann:
Bru:

Fylling land:
Fylling vann:
Bru: 500

Fylling land:
Fylling vann:
Bru: 500

Fylling land:
Fylling vann:
Bru: 500

Fylling land:
Fylling vann:
Bru: 500

Totalsum

26780 m2

28250 m2

28250 m2

40190 m2

39060 m2

4.6.2

Rangering

Sentralt i rangeringen av alternativene gjennom Hamar kommune står påvirkningen på Ramsarområdet Åkersvika naturreservat. Alle alternativene gir betydelige negative konsekvenser for
verneområdet, men med alternativ vest blir arealbeslaget noe mindre, og det er mindre verdifulle
arealer som går tapt. Med vestalternativet går imidlertid en forekomst av den utvalgte naturtypen hule
eiker tapt på Høyensalodden, mens østalternativene gir beslag av den utvalgte naturtypen slåttemark
og negativ påvirkning på forekomster av den prioriterte arten dragehode ved Børstad/Tommelstad.
Alternativ øst gir de største negative påvirkningene på naturmangfold både i Åkersvika naturreservat og
for andre naturverdier i planområdet. Øst A gir arealbeslag av den utvalgte naturtypen slåttemark og tap
av økologisk funksjonsområde for den prioriterte arten dragehode ved Tommelstad, mens øst C bare
får små negative konsekvenser i dette området. Varianten med fleksibel stasjonsløsning i alternativ øst
gir størst arealbeslag og beslag av mest verdifullt våtmarksareal i Åkersvika naturreservat, og alternativ
øst A med denne løsningen kommer dårligst ut når det gjelder naturmangfoldtemaet. Også varianten
med Stangevegen under ny bane i øst gir beslag av større og mer verdifullt areal i Ramsarområdet enn
hovedalternativet.
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Tabell 4-4 Verdi og konsekvens for de ulike delområdene og alternativene for InterCity-utbyggingen gjennom Hamar
kommune.
Delområde

Verdi

Konsekvens
alternativ vest

Konsekvens
alternativ øst A

Konsekvens
alternativ øst C

NM01

Stor

Middels-stor
negativ

Stor negativ

Stor negativ

---

---

Middels negativ

Ubetydelig

Ubetydelig

--

0

0

Ubetydelig

Middels-stor
negativ

Middels negativ

--/--NM02
NM03

NM04

Samlet
vurdering

Middels
Middelsstor
Stor

0

--/---

--

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

0

0

0

Middels negativ

Stor negativ

--

---

Middels-stor
negativ
--/---

Kommentar
Stor til meget stor negativ (---/----) med
variantene fleksibel stasjonsløsning og
Stangevegen under ny bane i alternativ øst A
og C.
Vurderte varianter gir ikke utslag på
konsekvensgrad.
Vurderte varianter gir ikke utslag på
konsekvensgrad.
Varianter med nedleggelse av spor fra nord
(tilknytning til Jernbanemuseet fra sør eller
ingen tilknytning) vil være negativt for
lokaliteter langs sporet i delområdet.
Stor til meget stor negativ (---/----) med
fleksibel stasjonsløsning eller Stangevegen
under ny bane i alternativ øst A og stor
negativ med tilsvarende i alternativ øst C.
Vesentlig forskjell mellom vest og øst mht.
inngrep i Åkersvika (kvaliteten på beslaglagt
areal i øst er høyere), øst C er bedre enn øst
A pga. at inngrep som rammer utvalgt
naturtype med en prioritert art kan unngås.

Nasjonale
mål

Rangering

Berører
Berører
Berører
Alle alternativene strider mot ett eller flere av
de retningsgivende kriteriene som er gitt i
naturreservat
naturreservat
naturreservat
(Ramsarområde) (Ramsarområde), (Ramsarområde) håndbok V712 om nasjonale miljømål. Dette
gjelder forringelse av verdiene i et
og utvalgt
prioriterte arter
verneområde og inngrep i en utvalgt
naturtype (hule
(dragehode) og
naturtype eller prioriterte arters økologiske
eiker).
utvalgt naturtype
funksjonsområde samt miljøskade som,
(slåttemark).
inkludert vurdering av samlet belastning,
truer forvaltningsmål for arter, naturtype eller
økosystemer
1

3

2
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Kartleggernes kompetanse vil ha betydning for registreringsresultatet, noe som er særlig relevant for
naturtyper og rødlistearter, da øvrige verdier i større grad er basert på eksisterende kunnskap. Ingen av
kartleggerne hadde høy kompetanse på insekter, samtidig som ikke alle hadde god kompetanse på
grupper av moser og lav som var relevante i utredningsområdet. Dette kan – særlig når det gjelder
insekter, ha ført til at rødlistearter ikke har blitt oppdaget. Når det gjelder forekomst av
forvaltningsrelevante naturtyper, vurderes det at alle relevante typer for området skal være godt dekt
opp, da alle kartleggerne har bred erfaring med aktuelle naturtyper. Det forventes ikke at den delvis
manglende kompetansen på insekter har ført til mangler i så måte, eventuelt bare i form av at verdien
er satt for lavt for enkelte lokaliteter.
Registreringsforholdene for sopp var gode i 2015, da det i en periode på høsten var gode
fruktifiseringsforhold både for beitemarksopp og sopp i kalkrik skog. Kartleggerne hadde god
kompetanse på disse gruppene. Det er likevel et problem med sopp at det bare er fruktlegemene man
observerer, og ikke hoveddelen av individene. Og fruktlegemene er bare oppe i et begrenset tidsrom og
ikke nødvendigvis hvert år. Vanligvis regner en med at bare et begrenset antall arter er mulig å finne
hvert år, og det kreves gjerne flere besøk under gode forhold til ulike tidspunkt på sesongen og over et
par år før en har funnet over 80% av aktuelle arter på en lokalitet.
Utredningsområdet vurderes som godt undersøkt med hensyn til naturtyper og forekomst av
rødlistearter innenfor de fleste artsgrupper, mens datagrunnlaget er noe dårligere viltområder,
ferskvannslokaliteter og landskapsøkologiske funksjonsområder – men fortsatt godt nok til å kunne
utføre verdi- og påvirkningsvurderinger. Geologiske forekomster er mangelfullt kartlagt, men det er
ingen indikasjoner på at store verdier knyttet til geologi kan være oversett i området. Av naturtyper
vurderes det som sannsynlig at de aller fleste viktige og svært viktige lokaliteter innenfor
utredningsområdet er fanget opp, mens det fortsatt kan være lokalt viktige områder som ikke er
kartlagt.
For utredningsområdet samlet sett vurderes registreringsusikkerheten som liten til middels.

4.7.2

Usikkerhet i verdivurdering

Verdivurdering av naturtyper er gjort i henhold til verdisettingskriterier i de nyeste faktaarkene for
naturtyper, utarbeidet av Miljødirektoratet høsten 2014. Disse har tatt opp i seg den siste og beste
kunnskapen om aktuelle naturtyper i utredningsområdet og har et sett med objektive kriterier som er
brukt for å fastsette verdi for naturtyper. Usikkerheten i verdivurdering for registrerte naturtyper
vurderes på bakgrunn av dette og registreringsusikkerheten som liten.
Vurdering av verdien av viltområder er gjort i henhold til viltkartleggingshåndboka og viltvekter
utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning i 2007. Vektingen har til dels måtte basere seg på faglig
skjønn, da viltvektene i noen grad er relatert til rødlistestatus – som har endret seg flere ganger siden
2007. Faglig skjønn har vært viktig også når det gjelder verdisetting av ferskvannslokaliteter, der
kriteriene i håndboka er relativt vage. For landskapsøkologiske funksjonsområder og geologiske
forekomster finnes ingen veiledning om verdisetting fra nasjonale forvaltningsmyndigheter. Usikkerhet i
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verdivurdering for disse områdene vurderes som middels. Det er mulig at viktige funksjonsområder for
insekter kan ha blitt undervurdert, og av geologiske verdier er det helst mindre fossilforekomster som
det knytter seg usikkerhet til. Verdivurderingen av verneområder er sikker.
De 4 delområdene med spesielle naturmangfoldkvaliteter er arealer med konsentrasjoner av
verdivurderte lokaliteter. De viktigste verdiene antas å ha blitt fanget opp, og det er ikke grunn til å tro at
det finnes delområder med middels eller stor verdi som ikke har blitt identifisert i utredningen.

4.7.3

Usikkerhet i vurdering av påvirkning

Usikkerheten i påvirkningsvurderinger vil gjenspeile usikkerheter i tiltaksbeskrivelsen og registreringer.
Det vurderes at de aller fleste viktige og svært viktige lokaliteter for naturmangfoldet er fanget opp i
konsekvensutredningen, med et mulig unntak for viktige geologiske forekomster. Tiltaksbeskrivelsen er
svært detaljert og inneholder alle kjente inngrep med unntak av permanente drifts-/ankomstveger langs
jernbanen. Disse vil midlertid ligge innenfor anleggsbeltet, og påvirkning for registrerte forekomster er
vurdert ut fra at arealer innenfor anleggsbeltet vil bli berørt av utbyggingen.
Bredden på anleggsbeltet er satt til 40 m på hver side av sporet utenfor tettbebygd strøk, med enkelte
justeringer for terreng og foreløpige riggområder mv. Det er tatt utgangspunkt i at alle verdifulle
forekomster innenfor denne sona kan få varige skader. I praksis vil dette variere med en rekke faktorer,
slik som bredde på skjæring/fylling, egenskapene til berggrunn og løsmasser, plassering av driftsveg og
ikke minst midlertidige anleggsveger og deponier. Dette er forsøkt vurdert under påvirkning, men i noen
tilfeller er det en del usikkerhet knyttet til hvor stor del av en lokalitet som faktisk blir berørt (utover det
som er vist med permanent beslag i tegninger).
Når det gjelder økosystemtilnærming og samlet belastning er vurderingene generelt noe usikre på
grunn av at den generelle kunnskapen om slike påvirkninger er mangelfull (for eksempel tålegrenser).
Usikkerheten i påvirkningsvurderingene vurderes som liten til middels.

4.7.4

Usikkerhet i konsekvensvurderinger

Usikkerheten i konsekvensvurderinger gjenspeiler først og fremst usikkerhet i vurdering av verdi og
påvirkning. Verdivurderingen for verneområder er sikker, mens usikkerheten anses som liten for
naturtyper og rødlistearter og middels for øvrige forekomster. Usikkerheten i påvirkningsvurderinger er
vurdert som liten til middels – der det er noe usikkerhet knyttet til viktige insektområder og geologiske
forekomster. Usikkerhet i konsekvenser for naturtyper og rødlistearter vurderes derfor som liten, mens
usikkerheten i konsekvenser for øvrige forekomster er liten til middels.
Konsekvensene for Åkersvika naturreservat er basert på en påvirkningsvurdering som innbefatter
vurdering av påvirkning på både rastende våtmarksfugl, naturtyper, rødlistearter, fisk og andre
ferskvannsorganismer. Kunnskapsgrunnlaget for disse verdiene i Åkersvika er godt, og
påvirkningsvurderingen og dermed også konsekvensvurderingen har liten grad av usikkerhet. Det
samme gjelder for Furuberget naturreservat.
Vurdering av samlet konsekvensgrad tar opp i seg alle disse elementene, og flest naturtyper og
rødlisteforekomster blir berørt av utbyggingen. En samlet vurdering tilsier at usikkerheten for samlet
konsekvensgrad for de ulike strekningene er liten til middels.
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Usikkerhet i rangering

Rangeringen gjennom Hamar kommune vurderes som sikker. Forskjellen mellom vest- og
østalternativet er betydelig, og forskjellen mellom alternativ øst A og øst B er også klar og identifiserbar.
Det samme gjelder forskjellen med hovedalternativ øst og variant med fleksibel stasjonsløsning (med
særlig klare forskjeller i arealbeslag i Åkersvika naturreservat).
Samlet konsekvensgrad gjenspeiler konsekvensene for de vurderte delområdene, men samtidig er
konsekvensgrad satt også med tanke på å kunne skille de ulike alternativene. Forskjellene i påvirkning,
se ovenfor, kommer nå tydelig fram i rangeringen.
Rangeringen er gjort på bakgrunn av slik planene for tiltaket foreligger nå. Hvilke avbøtende tiltak som
gjennomføres kan få betydning for rangeringen.
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Generelt
•

På strekninger hvor det er kartlagt viktige erstatningsbiotoper langs eksisterende trase
(Storhamar og Furuberget), samtidig som traseen er avsatt til annet formål, foreslås det at
tiltakshaver besørger rydding av sideterreng etter samme skjøtselsregime som langs traseen i
dag.

•

Ved kryssing av elver/bekker er det særlig viktig at tiltak utføres på en slik måte at fisk sikres
fortsatt fri passasje. I Åkersvika må den økologiske forbindelsen mellom Mjøsa og
Svartelva/Flakstadelva for fisk opprettholdes.

•

Sprengstein må vaskes for steinnåler ved bruk i fyllinger el. i og inntil vassdrag. Steinnåler kan
sette seg i gjellene og skade fisken.

•

Transparente støyskjermer bør ikke benyttes, da dette har vist seg å medføre stor
kollisjonsrisiko for fugl.

•

Skape artsrike sideterreng langs ny trase gjennom en planmessig utforming og skjøtsel av
disse. Det er viktig at skjæringer, særlig i kalkstein og kalkrik skifer, ikke tilføres fremmede
masser eller sås til. Sideterrenget bør ryddes jevnlig for oppslag av små trær og busker, og det
må ikke sprøytes i slike skjæringer.

•

Ved anleggsarbeid i vannmiljøer (kryssing av elver/innsjøer) benyttes egnet utstyr for å
redusere nedslamming av tilgrensende gruntområder og elveløp nedstrøms krysningspunktet.

•

Rødlistede planter, moser og lav som blir direkte berørt av tiltaket foreslås flyttet til nærliggende,
egnete habitater. Dette konkretiseres i miljøoppfølgingsplan etter en forutgående
detaljkartlegging av enkeltforekomster av rødlistearter i endelig trase.

Delområde NM01: Åkersvika naturreservat
Kompensasjon for tapte arealer og verdier i verneområdet vil bli behandlet i en egen
kompensasjonsplan som fremmes i reguleringsplanprosessen. Her foreslås avbøtende tiltak som kan
redusere de negative konsekvensene av tiltaket for verneområdet, og dermed i noen grad også
omfanget av kompenserende tiltak.
Det er gjort en vurdering av hydrologi, strømningsforhold og sedimentering i reservatet med de ulike
alternativene (Sandsbråten 2016). Større endringer i disse forholdene vurderes som negativt for
naturverdiene, der spesielt økt fare for utvasking av finkornede og næringsrike sedimenter er en viktig
problemstilling. Sandsbråten konkluderer med ubetydelige endringer i strømningsforhold for alternativ
vest. For alternativ øst vil det også bli små endringer med den brulengden som er planlagt, men dersom
traseen legges på bru på hele strekningen mellom dagens fylling og Stangevegen samtidig som
eksisterende fylling fjernes, noe som ikke ligger inne i hovedalternativet, kan det bli en vesentlig
reduksjon i strømningshastigheten. Bruåpningen under Stangevegen vil da overta som bestemmende
for maksimal strømningshastighet. Dette vil føre til noe større sedimentasjon av finpartikler i denne
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delen av deltaet sammenliknet med dagens situasjon.
Gammel fylling kan av anleggstekniske årsaker ikke benyttes som underlag for ny fylling, og den nye
fyllinga vil derfor i sin helhet til å ligge utenfor eksisterende. Det foreslås å fjerne den gamle fyllinga og
brua med alle alternativer (se type 2 tiltak nedenfor). Dersom den gamle traseen over Åkersvika
allikevel blir liggende, må den få effektive fysiske stengsler for gående, slik at ikke forstyrrelser for
rastende og hekkende vannfugl øker ytterligere.
Motorisert ferdsel og ferdsel med robåt er forbudt innenfor jernbanebrua i Åkersvika naturreservat i
perioden 1. april til 31. mai. Denne perioden er valgt av hensyn til når rastende fugler er mest sårbare,
og det foreslås derfor at det blir forbud mot anleggsarbeid i verneområdet i samme periode – utvidet til
15. juli dersom hettemåke (VU) etablerer koloni på holmen utenfor Tokstadvika slik de gjorde i 2015
(etableringen skjer vanligvis omkring midten av mai). Av hensyn til gytevandrende fisk foreslås det at
forbudet utvides med perioden 15. august til 30. september i tilknytning til arbeid i elveløpene (dvs.
brubygging over Flakstadelva og bruåpningen ved Espern, jf. anbefalinger i Johnsen mfl. (2014).
Ut over disse generelle tiltakene foreslås det avbøtende tiltak i to nivåer for Åkersvika naturreservat; 1)
større tiltak som krever endring av linjeføringen, konstruksjonsmåte (bru/fylling) eller fjerning av
tilsvinger el. gjennom reservatet og 2) mindre tiltak som ikke endrer hovedtrekk i traseene.
Type 1 tiltak:
Alternativ vest:
• Bygge ventespor inne på Hamar stasjon for å kunne fjerne tilsvingen fra sør til Rørosbanen. Dette
vil redusere arealbeslaget i Jernbanevika.
Alternativ øst:
• Bru fra dagens fylling til Stangevegen bygges med boring av ferdigstøpte pilarer fra lekter, slik
det bla. er gjort ved kryssing av Glomma med E16 ved Gulli (Statens vegvesen 2016).
• Med variant Stangevegen under ny bane foreslås det å bygge med støttemurer i Åkersvika (til
sammen 2400 m2), noe som gjør varianten lik hovedalternativet når det gjelder arealbeslag i
reservatet. Varianten vil med et slikt tiltak ikke lenger få et halvt trinn mer negativ konsekvens
enn hovedalternativet.
Type 2 tiltak (i prioritert rekkefølge):
Begge alternativer:
• Gjenværende del av eksisterende fylling og bru fjernes etter endt utbygging. En tilbakeføring av
dagens trase til gruntvannsområde vil på sikt være et positivt bidrag for verneområdet. Ny fylling
vil på samme måte som eksisterende fylling sørge for at arealet mellom bruene fortsatt blir et
sedimentasjonsbasseng, og slik sett opprettholde den positive effekten dette har hatt på
oppbygging av næringsrike mudderbanker i området.
• Fyllingsutslaget over hele Åkersvika begrenses med bruk av spunt (til under 1:1,5).
• Autotransformatorledningen (AT-ledningen), som ligger høyere enn selve kontaktledningen, kan
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legges i banelegemet over kortere strekninger. For å redusere kollisjonsrisikoen for vannfugl
anbefales dette gjort over Åkersvika. Det foreslås også å plante stedegne lauvtrær på østsida av
fyllinga, slik at fuglene etter hvert vil fly over både trærne og ledningene (jf. erfaringer fra
Botniabanen i Sverige).
• Støy og forstyrrelser vil føre til at arealene nærmest jernbanen ikke blir fullt utnyttet som
næringsområde for vannfugl. Med den økte trafikkfrekvensen som følger med InterCityutbyggingen vil den negative påvirkningen dette har på rastende vannfugl øke noe. Hastigheten
kan også potensielt øke, noe som vil gi større fare for påkjørsler av vannfugl som beveger seg
mellom ulike deler av Åkersvika. Det foreslås derfor at maksimum hastighet settes til 80 km/t på
den ca. 800 m lange strekningen over Åkersvika naturreservat (slik den er gjennom
stasjonsområdene). Alle passasjertog skal stoppe på Hamar stasjon, og dette vil derfor ikke få
betydning for kjøretid. Det vil bare ha betydning for godstog.
Alternativ øst:
• Fjerne resterende banelegeme og fylling på Rørosbanen samt eksisterende bru over
Flakstadelva og restaurere våtmark langs Midtstranda i dette området.
• Nye bruer over Flakstadelva i østalternativene foreslås bygd med ferdigstøpte pilarer, som gir
minst negativ påvirkning både i anleggs- og driftsfasen.
• Sør for Vikingskipet foreslås bruk av støttemur for å unngå ytterligere fylling ut i verneområdet i
den lille vika utenfor fugletårnet ved valg av alternativ øst med fleksibel stasjonsløsning. Dette vil
spare forekomster av rødlisteartene firling (VU) og korsevjeblom (NT). Fyllingsutslag er i
foreliggende planer vist til strandkanten.
Delområde NM 02 Hamar sentrum
Alternativ vest:
• Strenge tettekrav til tunnelen gjennom Furuberget for å sikre at lekkasje gjennom kalkstein fra
kalksjøpyttene og rikmyra på toppen av Furuberget ikke blir et problem.
Delområde NM 03 Børstad/Tommelstad
Øst A:
• Legge permanent driftsveg på østsida av traseen. Begge åkerholmene med dragehode som
ligger innenfor anleggsbeltet må merkes med sperrebånd før anleggsarbeidet starter. Med
vertikal mur mot åkerholmene i stedet for skrånende skjæring kan arealinngrep på lokaliteten
reduseres betydelig, muligens helt når det gjelder den vestre åkerholmen.
Øst B:
• Legge driftsveg på østsida av sporet, og åkerholmen med dragehode ved Børstad skjermes med
sperrebånd i anleggstida.
Delområde NM 04 Furuberget/Hedmarktoppen
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Det er ikke like stort behov for rydding langs f.eks. gang- og sykkelveg som langs jernbane, og
det må forventes at strekninger med åpen kalkmark og kalkberg fra Hamar sentrum til forbi
Furuberget på sikt vil miste viktige verdier på grunn av en gradvis gjengroing dersom de ikke
opprettholdes som sidespor til Jernbanemuseet. Dette verditapet kan avbøtes ved at
tiltakshaver utfører en tilpasset skjøtsel etter anbefaling av biolog i de områdene hvor ny
jernbane skjærer seg gjennom slike miljøer. Aktuelle områder er Storhamar og vest for
Furuberget.

Effekter av avbøtende tiltak på påvirkning og konsekvens

Bru med ferdigstøpte pilarer i østalternativene og bygging av ventespor inne på Hamar stasjon med
tilhørende fjerning av tilsving til Rørosbanen med alternativ vest er avbøtende tiltakene som vil ha størst
effekt med hensyn til å oppnå et best mulig prosjekt når det gjelder påvirkning på naturmangfold. Andre
tiltak som vil ha betydning for samlet konsekvensgrad på enkeltstrekninger er å bygge bruene med
ferdigstøpte pilarer, fjerne bru og gammelt banelegeme på Rørosbanen og restaurere våtmark på
Midtstranda og gjennomføre tiltak som sørger for at slåttemark med dragehode sørøst for Tommelstad
og vest for Børstad ikke blir berørt.

4.8.3

Restaurerende og kompenserende tiltak

Restaureringstiltak eller kompensasjonstiltak kan benyttes der det ikke er mulig å unngå eller i
tilstrekkelig grad redusere og avbøte skader på registrerte verdier, jf. tiltakshierarkiet (figur xx). Tiltak
kan enten være restaurering, etablering eller beskyttelse av økologiske verdier, og de kan også
lokaliseres utenfor planområdet. Økologisk kompensasjon defineres slik av Samferdelsdepartementet
(2013): Økologisk kompensasjon er restaurering, etablering eller beskyttelse av økologiske verdier,
som skal kompensere for vesentlige, negative gjenværende konsekvenser av en samferdselsutbygging
på naturmangfold etter at alle hensiktsmessige tiltak for å unngå skade, avbøte konsekvenser og
restaurere påvirkede områder er gjennomført.”
Viktige prinsipper for økologisk kompensasjon er (Fylkesmannen i Hedmark 2015b):
1. Lokalisering – så nært som mulig der inngrepet skjer.
2. Størrelse – erstatningsarealene bør være større enn påvirket areal
3. Langsiktighet – arealene må være store nok og sammenhengende slik at økosystemene kan
overleve på sikt
4. Ekvivalens – kompensasjon på samme økologiske nivå som der tapet skjer
5. Addisjonalitet – en positiv effekt for økosystemene utover det som skjer eller allerede er planlagt
Løvdal mfl. (2013) anbefaler at kompensasjon foretas i forholdet 1:3 eller mer, slik praksis er i mange
andre land. Kompensasjon av tapte naturverdier i Ramsarområdet Åkersvika naturreservat er gjenstand
for en egen prosess i InterCity-prosjektet, og det vil bli utarbeidet en kompensasjonsplan før
reguleringsplan fremmes. I den forbindelse vil det også bli igangsatt en grensejusteringsprosess for
verneområdet. I denne konsekvensutredningen legges det fram forslag til aktuelle
kompensasjonsarealer og restaureringstiltak som er vurdert i prosessen så langt.
Kompensasjonsplanen for Åkersvika naturreservat ferdigstilles først når det er tatt stilling til alternativ
gjennom Hamar kommune i kommunedelplanen.
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Figur 4-26 Åpen kalkmark og kalkskifergrus (blottlagt på grunn av lav vannstand i Mjøsa) på Tjuvholmen, med
stasjonsområdet i Hamar i bakgrunnen. Et mulig kompenserende tiltak er å utvide Åkersvika naturreservat mot vest slik
at bla. dette området og gruntvannsområdene utenfor inkluderes i verneområdet.

En vesentlig begrensing for økologisk kompensasjon i Åkersvika er at den departementale
arbeidsgruppa understreker at verdifulle jordbruksområder ikke skal tas i bruk til kompensasjonstiltak
for naturområder (Samferdselsdepartementet (2013). I tillegg ble flere restarealer med våtmarks- eller
skogkvaliteter innlemmet i Åkersvika naturreservat i februar 2015 som følge av kompensasjonsplanen
knyttet til utbygging av firefelts E6 gjennom verneområdet. I denne kompensasjonsplanen
(Fylkesmannen i Hedmark 2015b) diskuteres flere aktuelle kompensasjonstiltak som det ikke anbefales
å gå videre med, bla. bygging av en terskel under Stangebrua for å skape et mer stabilt vannspeil og
holde tilbake vann på mudderbankene for å hindre uttørring. Slike tiltak er derfor ikke vurdert i
fagrapporten, men kan være aktuelt å vurdere på nytt når kompensasjonsplanen skal utarbeides.
Pga. at de beste erstatningsområdene i tilknytning til Åkersvika naturreservat nå har blitt innlemmet i
verneområdet etter at kompensasjonsplanen for E6-utbyggingen er vedtatt, vil det være riktig å øke
kompensasjonsnivået tilknyttet jernbaneutbyggingen. Trolig er 1:5 et riktigere nivå enn 1:3, men dette
er noe som må tas stilling til når alle mulige erstatningsområder er vurdert i tilknytning til
kompensasjonsplanen.
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Delområde NM 01 Åkersvika naturreservat
Tiltak utover avbøtende tiltak knyttet til Åkersvika naturreservat kan deles i to typer: A) Kompensasjon
for tapt areal og tapte naturverdier i verneområdet, og B) restaurering eller etablering av nye lokaliteter
med potensial for viktige naturverdier eller viktige økologiske funksjoner innenfor eller utenfor
verneområdet. Det som presenteres i denne fagrapporten er å anse som mulige
kompensasjonsområder, og forslagene kan bli supplert med nye områder og tiltak i
kompensasjonsplanen for verneområdet.
Inngrepene i Åkersvika naturreservat er av en slik art og omfang at det vil kreve en grensejustering.
Dette er gjenstand for en separat prosess som foregår parallelt med planleggingen av ny jernbane,
sammen med søk etter aktuelle kompensasjonsarealer. Kompensasjon kan skje ved utvidelse av
dagens reservat eller vern av våtmarksareal i tilknytning til et annet Ramsarområde i Sør-Norge,
eventuelt begge deler. Det er et krav at økologisk kompensasjon skal gjøres med arealer som har
relativt like verdier og funksjoner som arealene som går tapt i utbyggingen (ekvivalenskrav). Dette
innskrenker mulighetene i betydelig grad i Åkersvika etter at kompensasjonsplanen for E6-utbyggingen
nå er gjennomført. Samtidig vil dette si at både størrelsen og kvaliteten på kompensasjonsarealet må
bli forskjellig med de ulike alternativene gjennom Hamar kommune.
Ekvivalenskravet vil kunne møtes ved valg av alternativ vest, og trolig også med hovedalternativet i øst.
Med variantene fleksibel stasjonsløsning og Stangevegen under ny bane derimot, er det vår vurdering
at kvalitetene i aktuelle kompensasjonsområder ikke vil være tilstrekkelig for en fullgod kompensasjon.
Disse variantene berører i større grad rike mudderbanker med rødlistede vannplanter og kransalger.
Selv om det blottlegges arealer ytterst i området i figur 5-26 når Mjøsa er på sitt laveste, er det her for
dypt (ved normal sommervannstand) til at de aktuelle artene kan vokse her. Mudderbanker i dette
området oversvømmes tidlig på våren, og det er derfor lite vadefugl som kan benytte området til
næringssøk under vårtrekket (bare tidligtrekkende arter som bla. skogsnipe, vipe og storspove).
Arealene som blir berørt med særlig variantene i øst er viktige også for rastende vadefugl, som følger
vannstanden i Mjøsa innover i deltaet.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

191 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

Figur 4-27 Foreslått kompensasjonsområde inntil Åkersvika naturreservat i vest.

I Sandvika ble det kartlagt en liten naturtypelokalitet med viktige naturverdier i 2015 (se figur 5-27). En
del av denne ligger utenfor avgrensningen til Åkersvika naturreservat (1,8 daa) og foreslås som et
kompensasjonsareal. Området består av rikstarr-sump og kulturmarksvåteng (åpen leirflommark etter
NiN versjon 2.1) og har flere små populasjoner av myrstjerneblom (VU). Arealet vil kompensere for
deler av tilsvarende tapt våtmark i verneområdet. Området må skjermes under anleggsarbeidet for å
bevare sine verdier (midlertid anleggsveg vil komme mellom dagens jernbane og lokaliteten).
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Figur 4-28 Aktuelt kompensasjonsområde i Sandvika.

A) Tabellen nedenfor viser aktuelle kompensasjonsarealer for tapte naturverdier i Åkersvika
naturreservat. Områdene er nærmere omtalt i vedlegg.
Nr
1

Navn
Espern ytre

Kort beskrivelse
Gruntvannsområde (og djupere
områder) vest for dagens
verneområde; åpen kalkmark på
Tjuvholmen og åpen flommark på
Fredholm.

Areal
Ca. 270 daa,
hvorav ca. 2
daa er
landareal

2

Sandvika

Liten våtmark med rikstarr-sump og
kulturmarksvåteng nordøst i
Sandvika.

1,5 daa

NiN-naturtyper
Kalkrik sand- og grusbunn (L213): ca. 268 daa, åpen sterkt
kalkrik grunnlendt lavmark (T2C-8): 1,5 daa, åpen
flomfastmark på sand, grus og
stein (T18-C-1): 0,5 daa
Åpen flomfastmark på sand,
grus og stein (T18-C-1): 0,6 daa,
kalkrik helofytt-ferskvannssump
(L4-C-2): 0,9 daa

Kompensasjon for tapte naturverdier med variantene i øst er vanskelig å finne i tilknytning til andre
Ramsarområder i Sør-Norge. En mulighet er i Nordre Øyeren, der det finnes mindre arealer langs
Glomma og i Monsrudvika som kan ha tilsvarende kvaliteter (foreløpige undersøkelser foretatt i 2016).
På sørøstsida av Glomma ved Fetsund lenser, inntil nordgrensa for reservatet, er det en lokalitet med
stor elveør og gråorheggeskog som ble kartlagt i 2016 (Naturbase-id: BN00071142), og som har viktige
naturkvaliteter. Det samme gjelder indre del av Hovsevja like sør for denne lokaliteten (BN00071131).
Begge disse lokalitene har blitt kartlagt av Biofokus og er nærmere beskrevet i vedlegg. Innerst i
Monsrudvika er det også en lokalitet som kan være interessant (ikke nærmere undersøkt foreløpig)
(BN00025047). Den er kartlagt som naturbeitemark med svært mangelfull beskrivelse, men det
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foreligger funn av flere beitemarksopper her, bla. en rødlisteart. Mest interessant er det at dette er et
beite som går helt ned i vannkanten og trolig inkluderer beitede vannkantsamfunn og/eller starrsumper.
Lokaliteten må kartlegges bedre i forbindelse med kompensasjonsplanen og er omtalt i vedlegg.
Utover disse områdene er det også sett på to andre arealer som kan være aktuelle som
kompensasjonsområder, men disse må vurderes nærmere før man kan gå videre med dem. Dette
gjelder et areal på ca. 8 daa langs Flakstadelva NV for Sæli og et areal på 4-5 daa ved Sandvika
brygge. Disse vil være mest aktuelle å gå videre med om ett av østalternativene velges.
B) Det foreslås også flere restaureringstiltak for å bedre hekke- og rastemuligheter for våtmarksfugl og
skape flere vannmiljøer med potensial for rike plantesamfunn i Åkersvika. Disse er vist i tabellen
nedenfor og nærmere omtalt (med kart og bilder) i vedlegg.
Nr
1

Navn
Tokstadvika

2

Kjonerudstranda

3

Musettjernet

4

Flagstadelvdeltaet

Kort beskrivelse
Etablering av hekkeholme og restaurering av våtmark
tilknyttet den gamle fyllinga nord for Tokstad.
Heving av eksisterende hekkeholme for bla. makrellterne
(sterkt truet) for å unngå at reir tas av flom.
Restaurering av gjengrodd tjern, gjenskapelse av vannspeil
og etablering av sivøyer.
Sanering av luftledning (kabling) og merking av kraftlinje over
deltaet.

Areal
Ca. 12 daa
1 daa
Ca. 28 daa

Delområde NM02: Hamar sentrum
Med alternativ vest vil det være aktuelt å kompensere for tap av de to gamle eikene ved det svenske
konsulatet. Dette kan gjøres ved å etablere en eikelund innenfor Bane NOR sin eiendom i Hamar
sentrum, hvor det plantes 5-6 eiker med et bevaringsperspektiv på 100-200 år.
Delområde NM03: Børstad/Tommelstad
Ved valg av alternativ øst A gjennom Hamar må det vurderes kompenserende tiltak for å erstatte tapte
naturverdier i tilknytning til åkerholmer med slåttemark på Tommelstad. Avbøtende tiltak vil ikke fullt ut
kunne berge kvalitetene her. Naturverdiene på åkerholmene er avhengig av ekstensiv bruk eller
skjøtsel for å bevares på lengre sikt. Det foreslås derfor at tiltakshaver bekoster rydding av
åkerholmene med dragehode på åkerholmene på både Tommelstad og Børstad. Ryddingen må foretas
etter instruksjon fra biolog og gjentas med 3-4 års mellomrom.

4.9

Vurderinger etter naturmangfoldloven

I konsekvensutredninger skal det vurderinger etter naturmangfoldlovens § 8 (kunnskapsgrunnlaget), § 9
(føre-var-prinsippet) og § 10 (samlet belastning), samt §§ 4 og 5 om tiltaket truer nasjonale
forvaltningsmål for arter, naturtyper eller økosystemer, jf. håndbok V712. I tillegg vurderes påvirkning
på utvalgte naturtyper og prioriterte arter separat i dette kapitelet.

4.9.1

Nasjonale forvaltningsmål (§§ 4 og 5)

Sentralt i konsekvensvurderingen for tiltaket gjennom Hamar kommune er inngrep i Åkersvika
naturreservat. Håndbok V712 understreker at det skal vurderes om alternativene strider mot nasjonale
mål for temaet, og ”vurderingen skal være gjenstand for et begrunnet faglig skjønn”. Håndboka lister
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opp et sett kriterier som anbefales brukt veiledende. I henhold til disse kriteriene vurderes alle
alternativene gjennom Hamar kommune å stride mot nasjonale mål for naturmangfold (forringelse av
verneverdier i verneområde og inngrep i utvalgt naturtype). Verneverdiene i Åkersvika naturreservat vil
bli forringet uansett hvilket alternativ som velges, men i størst grad med østalternativene – og aller mest
med fleksibel stasjonsløsning. Vurderingen har tatt opp i seg samlet belastning for verneområdet,
særlig knyttet opp mot tidligere inngrep i Åkersvika, den planlagte utbyggingen av E6 og Rv.25 i samme
område og et generelt høyt arealpress mot våtmarksområder over tid i Norge (jf. retningslinjer i V712
om vurdering av samlet belastning). I tillegg vil en forekomst av en utvalgt naturtype (hul eik) med stor
sannsynlighet gå tapt med alternativ vest, mens alternativ øst A rammer mindre deler av en utvalgt
naturtype (slåttemark). Eikene på Høyensalodden er gamle og grove, men det er ikke påvist spesielle
naturverdier knyttet til dem. Slåttemarkene på Tommelstad er ikke i hevd, men har godt
restaureringspotensial, samtidig som den prioriterte arten dragehode vokser på de to åkerholmene som
får arealtap.
Avbøtende tiltak vil kunne spare forekomsten av dragehode på begge åkerholmene ved Tommelstad
som berøres i alternativ øst A, men det er ikke mulig å unngå inngrep i slåttemarkene, og det er også
lite sannsynlig at det er mulig å spare forekomsten av eikene på Høyensalodden med alternativ vest.
Når det gjelder kryssingen av Åkersvika er det ikke mulig å gjøre avbøtende tiltak som endrer
vurderingen av motstrid med nasjonale mål for naturmangfold. Verdiene som forringes eller går tapt
vurderes derimot å kunne kompenseres for med utvidelse av Åkersvika naturreservat og andre
foreslåtte restaurerende og kompenserende tiltak, i det minste med alternativ vest.

4.9.2

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget (§ 8)

Lovens § 8 sier bl.a.: «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»
Temaet er diskutert i kapitlet om usikkerhet. Dette omhandler stort sett den lokale kunnskapen.
Generell kunnskap om naturtyper og arter og deres tilstand, trender og trusler er til dels svært
varierende, og i mange tilfeller mangelfull. For eksempel gjelder dette effekter av gjengroing og
fragmentering av naturtyper. Vår vurdering av denne typen påvirkning blir derfor usikker.
Samlet blir kunnskapen om naturmangfoldet i utredningsområdet vurdert som god, og usikkerheten i
konsekvensvurderingene vurderes som liten til middels. Tiltaket er stort og omfattende, og ressurser
benyttet til innhenting av kunnskap og omfangsvurderinger har stått i forhold til dette.
Vurderingene av påvirkning må i hovedsak baseres på faglig skjønn (ut over det konkrete
arealbeslaget) og vil i større grad være beheftet med usikkerhet. Kunnskap om ulike inngreps
påvirkning på naturtyper og arter varierer, og særlig når det gjelder endringer/inngrep i
ferskvannslokaliteter kan usikkerheten være betydelig.

4.9.3

Føre-var-prinsippet (§ 9)

Naturmangfoldlovens § 9 sier dette: «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
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skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»
I og med at kunnskapsgrunnlaget anses som godt, er føre-var-prinsippet bare unntaksvis vist til i
fagrapporten. Generelt er føre-var-prinsippet benyttet der betydningen av bla. fragmentering,
barriereeffekter og gjengroing er vurdert. Mer konkret er prinsippet vist til i problematikken omkring
fjerning av eksisterende jernbanefylling i Åkersvika, da det er krevende å gi sikre vurderinger av effekter
på sedimentasjon i et dynamisk system som et aktivt ferskvannsdelta er.
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Samlet belastning (§ 10)

Om økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) sier loven: «En påvirkning av et økosystem skal
vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.»
Av størst betydning for vurdering av samlet belastning er planleggingen av ny E6 med firefelts motorveg
på strekningen Kolomoen-Mjøsbrua (Statens vegvesen Region øst 2014). Ikke minst i Åkersvika
naturreservat vil dette øke den samlete belastningen for verdifulle forekomster som berøres av
InterCity-strekningen gjennom Hamar. Både naturtypeverdier knyttet til mudderbanker,
vannkantsamfunn og rike flomsoner berøres i begge prosjektene, og det samme gjelder
matletingsområder for våtmarksfugl (i størst grad med alternativ øst i dette prosjektet). Også
utbyggingen av Rv.25 til 4 felt over Midtstranda har betydning for samlet belastning i Åkersvika.
Reservatet og tilgrensende områder har også tidligere vært utsatt for store inngrep, bla. knyttet til
bygging av anlegg til OL i 1994, utfyllinger for industri og andre formål, samt eksisterende
jernbanefylling og vegutbygginger – der Stangevegen har hatt mest å si utenom E6.
Det er derfor vesentlig å ha en grundig økosystemtilnærming når det gjelder Åkersvika. Naturtypen
delta er rødlistet som sårbar i Norge (Artsdatabanken 2018). Påvirkningen av deltaet over tid må ses på
samlet, herunder hvilke effekter dette har hatt over tid på områdets evne til å tilby økosystemtjenester
for en rekke artsgrupper. Som bynært våtmarksområde har Åkersvika vært under stort press de siste
50-100 årene, og våtmarksareal og økosystemkvaliteter har blitt gradvis fragmentert og redusert. Bare
siden 1970 er våtmarka i Åkersvika redusert med ca. 300 daa (Fylkesmannen i Hedmark 2015b).
Området er også negativt påvirket av vannstandsreguleringene i Mjøsa, samt av fremmede arter og
klimaendringer.
Bekken (2014) har analysert utviklingstrekk i områdets betydning som rasteplass for våtmarksfugl i
perioden 1974 til 2013. Analysen viser at ulike fuglegrupper har forskjellig utviklingstrekk, der det
viktigste funnet er at vadefuglene har blitt langt mer fåtallige, mens andefugler og måker generelt har
økt i antall. Dette har flere årsaker, men vadefuglenes dramatiske tilbakegang skyldes trolig først og
fremst mindre føde i form av bunndyr (Bekken 2014). Inngrepssituasjonen nevnes også av Bekken
(2014) i diskusjonen.
Vedtatt boligbygging ved Espern er også med på å øke den samlete belastningen for verneområdet.
Dette vil medføre en lang byggeperiode helt i reservatgrensa og senere økt forstyrrelse av rastende
vannfugl i nærheten av boligblokkene som planlegges her. Vedtatt utnyttelse av godsområdet på
Hamar stasjon til boliger og andre formål vil ha samme negative påvirkning på verneområdet. I tillegg er
vedtatt arealbruk i disse områdene med på å redusere mulighetene for å få til kompenserende tiltak for
Åkersvika naturreservat i tilknytning til planene om ny jernbane gjennom Hamar. Den samlete negative
belastningen på Åkersvika naturreservat har vært høy over lang tid, og de planlagte utbyggingene vil
forsterke dette ytterligere.
Åkersvikas funksjon som rasteplass for våtmarksfugl gjør at verneområdet generelt er sårbart for
forstyrrelser og ferdsel, og reservatet og randområdene benyttes en del til frilufts- og rekreasjonsformål.
Det er ønskelig at slik bruk kan fortsette, men det er en målsetting at ferdselen styres gjennom
kanaliseringstiltak og differensiert forvaltning av verneområdet (Fylkesmannen i Hedmark 2015b). Støy
fra veger og jernbane gjennom området påvirker også fugle- og dyrelivet. Store deler av Åkersvika har
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støynivå som tilsvarer ”gul sone”, selv med planlagte støyskjermer langs E6 og Rv.25.
Midtstranda var tidligere en integrert del av deltalandskapet, men er nå et nærings-, handels- og
industriområde. Denne bruken innebærer et arealpress og en risiko for forurensning til reservatet.
Generelt er forurensningssituasjonen bedret i Åkersvika, men deltaet er sårbart for utslipp bla. fra
landbruksområdene lenger opp i vassdragene som drenerer til området.
Samlet vurderer Fylkesmannen i Hedmark (2015a) den samlete belastningen på økologisk status i
Åkersvika som stor. Den planlagte jernbaneutbyggingen vil forsterke dette. Det er derfor viktig å velge
løsninger som gir minst skadevirkninger på reservatet og de truete naturtypene i området.
Både i et regionalt og nasjonalt perspektiv har presset på våtmarksområder vært stort de siste tiårene.
Mange viktige områder har blitt vernet, men dette har ikke betydd at negative faktorer har sluttet å virke.
Både i og utenfor verneområder har verdifulle arealer gått tapt. Bare langs Mjøsa kan bygging av Biri
Travbane på Svennesvollene i Gjøvik, Skreia Renseanlegg ved Lenaelvas utløp i Østre Toten, bygging
av E6 over Lågendeltaet i Lillehammer, utbygging av E6 mellom Biri og Lillehammer (som er vedtatt og
bla. vil ramme utløpet av Rinna ved Vingrom) og nedbygging av hele strandområdet omkring
Hunnselva utløp i Gjøvik nevnes.
Flere lokaliteter med slåttemark (kalktørrenger) ved Tommelstad og Børstad blir rammet med tiltaket.
Slåttemark er sterkt truet som naturtype, og truslene omfatter manglende hevd, ulike typer inngrep og
omdisponering til mer intensivt jordbruksareal. Inngrep på åkerholmer med gammel slåttemark, særlig i
alternativ øst A, vil forsterke den negative utviklingen for naturtypen lokalt.

4.9.5

Prioriterte arter (§ 23)

Av prioriterte arter i henhold til naturmangfoldloven har kun dragehode reproduserende populasjoner i
utredningsområdet. Den er registrert på 3 åkerholmer på Tommelstad og en åkerholme på Børstad i
Hamar. Alle de tre åkerholmene på Tommelstad ligger innenfor anleggsområdet, og det må forventes
inngrep på to av åkerholmene. Ved å legge driftsvegen på østsida av traseen og sperre av voksestedet
(med en 20 m buffersone) i anleggsperioden vil det være mulig å unngå inngrep i selve
forekomstarealene. Artens økologiske funksjonsområde (potensielle utbredelsesareal) på lokalitetene
vil derimot reduseres, men dragehode er av de prioriterte artene som er vernet uten økologisk
funksjonsområde. Bestemmelser og anbefalinger i veileder om forskrift for prioriterte arter
(Miljødirektoratet 2012) tilsier at avbøtende tiltak for å hindre negativ påvirkning på forekomster må få
høy prioritet.

4.9.6

Utvalgte naturtyper (§ 52)

Tiltaket vil medføre inngrep eller negativ påvirkning for lokaliteter med de utvalgte naturtypene
slåttemark og hul eik:

Hul eik:
Høyensalodden (lokalitet 7): To store gamle eiker må forventes å gå tapt i hagen utenfor det svenske
konsulatet på Høyensalodden. Trærne oppnår verdi svært viktig etter siste verdisettingskriterier for
store gamle trær (Miljødirektoratet 2014), men det er ikke registrert spesielle artsforekomster knyttet til
trærne.
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Slåttemark:
Børstad SV (lokalitet 34): Åkerholme med gjengroende slåttemark og god forekomst av dragehode
(VU). Anleggsbeltet grenser inntil lokaliteten, men med skjerming med sperregjerde i anleggsperioden
er det mulig å unngå varige skader på lokaliteten.
Tommelstad SØ (lokalitet 37): Åkerholme med gjengroende slåttemark og god forekomst av dragehode
(VU). Anleggsbeltet grenser inntil lokaliteten, men med skjerming med sperregjerde i anleggsperioden
er det ikke noe som tilsier varige skader på lokaliteten.
Tommelstad øst (lokalitet 38): Åkerholme med gjengroende slåttemark og en liten forekomst av
dragehode (VU). Traseen vil beslaglegge ca. ¼ av lokaliteten, og hele lokaliteten ligger innenfor
anleggsbeltet. Med avbøtende tiltak (skjerming med sperregjerde, legge driftsveg på østsida) vil det
være mulig å spare dragehodeforekomsten, men artens økologiske funksjonsområde på lokaliteten vil
bli redusert, og det samme gjelder arealet med slåttemark (som har godt restaureringspotensial).

Figur 4-29 Den prioriterte arten dragehode i gjengroende slåttemark (dunhavre-eng) på åkerholme sør for Tommelstad.
Artens økologiske funksjonsområde på en av åkerholmene her vil bli redusert.

Tommelstad (lokalitet 39): Åkerholme med gjengroende slåttemark og små forekomster av dragehode
(VU) og smalfrøstjerne (NT). Om lag 30 % av lokaliteten ligger innenfor anleggsbeltet, men det vil være
mulig å unngå inngrep her med avbøtende tiltak (skjerming med sperregjerde, legge driftsveg på
østsida).
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Naturmangfoldloven § 53 sier bla. at ”Før det treffes en beslutning om å gjøre inngrep i en forekomst av
en utvalgt naturtype, må konsekvensene for den utvalgte naturtypen klarlegges.” Konsekvensene for
berørte lokaliteter med utvalgte naturtyper er beskrevet i kap. 5.5 og referert over.
I Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper” (Direktoratet for naturforvaltning 2011) heter det bla.: ”Ved
beslutninger som berører en forekomst av utvalgt naturtype, skal det alltid tas særskilt hensyn til denne,
slik at forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås.” I kap. 5.8 er
det foreslått avbøtende tiltak for alle berørte forekomster av utvalgte naturtyper. Det er imidlertid ikke
sannsynlig at forekomsten av hule eiker på Høyensalodden i Hamar sentrum kan bli spart, selv med
foreslåtte avbøtende tiltak.
Veilederen peker videre på at verdien av forekomstene må vurderes i et lokalt, regionalt og nasjonalt
perspektiv. Utbredelsen av hule eiker i Norge er konsentrert om sørlige deler av Østlandet og
Sørlandet. Forekomstene i Hedmark må regnes som utpostlokaliteter, og gamle grove eiker er her
sjeldne. Slåttemark er utbredt i hele landet, men lokaliteter med tradisjonell og tilpasset hevd har blitt
sjeldne – ikke minst i Hedmark. Det er imidlertid ingen av slåttemarkene som berøres av tiltaket som
har aktiv hevd. Derimot er restaureringspotensialet godt for alle lokalitetene. Forekomsten av den
prioriterte arten dragehode på de fire aktuelle slåttemarkene er også viktig i denne sammenheng.
Valg av alternativ øst A gjennom Hamar kommune vil ha de alvorligste konsekvensene for utvalgte
naturtyper (slåttemark ved Tommelstad), mens alternativ vest etter all sannsynlighet vil medføre at
eikene på Høyensalodden går tapt.
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Fagtema omhandler kulturarven som materialiserer seg i landskapet. Kulturarv dekker etter
kulturminneloven «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Fagtemaet er registrert i tre nivå, enkeltstående
kulturminner, sammensatte kulturmiljø og kulturlandskap.
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. To eller flere kulturminner kan defineres som kulturmiljø.

Kulturlandskap er brukt i betydningen større områder der landskapet og kulturminnene danner en
enhet og sammenheng, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende.
Fredete kulturminner har et juridisk vern gjennom kulturminneloven. Det skilles mellom automatisk
fredete (fornminner) og vedtaks-/forskriftsfredete kulturminner. Automatisk fredete kulturminner, er
fredet i henhold til kulturminnelovens § 3. Fredningen gjelder alle kulturminner som kan dateres til tiden
før 1537. Vedtaksfredete kulturminner er nyere tids kulturminner, som er tinglyst som fredet etter en
fredningssak. Også kulturmiljø kan vedtaksfredes i henhold til kulturminneloven.
Som en felles benevnelse omtales kulturminner yngre enn 1537 som nyere tids kulturminner. Dette kan
gjelde bygninger, så vel som andre strukturer. Disse har i seg selv ikke er formelt vern i
kulturminneloven, men kan gis ulike grader av vern gjennom plan- og bygningsloven. Nyere tids
kulturminner kan også vedtaksfredes, se nærmere omtale i avsnitt over. Nyere tids kulturminner og
kulturmiljø bestående av slike kan bli vernet etter plan- og bygningsloven med hensynssoner bevaring
kulturmiljø H570. Bygninger som er datert eldre enn 1850 er vernet gjennom Kulturminneloven § 25,
der det er stil krav om særskilt behandling av byggesaker. Kulturminner trenger ikke å være fysiske
spor for å bli vernet. Også steder med en spesiell betydning kan ha verdi og få vern.

5.1.2

Utredningskrav fra planprogram

Hovedproblemstillinger
For fagtema kulturarv, som omhandler det kulturhistoriske landskapet, skal utredningen i særlig
grad avklare virkningene av tiltaket for de følgende punktene:
•
•

•

Forholdet til Hamar bys historiske byplan slik den ble utformet av Røyem og fornyet av
Sverre Pedersen.
Ulike typer av kulturmiljøer som viser spor av menneskers virksomhet gjennom historien. I
Hamar gjelder dette for eksempel virkningene for Elvsholmen gravhaug, Åker gård og det
jernbanetekniske kulturmiljøet på Hamar stasjon.
På landskapsnivå skal temaet også vurdere virkningene for kulturhistoriske landskap som
Børstad, og det historiske sentrum i Hamar by.

Virkningene illustreres med egne temakart.
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Delproblemstillinger
Som en del av fagtemaet skal følgende problemstillinger utredes nærmere. Utredningene
gjennomføres i henhold til standard oppsett i håndbok V712. Følgende utredningsbehov er
relevant (jf. tabell 6-2):
• Gårdsmiljø: gårdsbygningene og kulturmiljøene i området mellom Børstad og
Tommelstad.
• Kulturmiljøer i tettbygde strøk: Aktuelle problemstillinger er kulturmiljøer som Hamar
sentrum, stasjonsområde (stasjonsbygning) og arbeiderboligene «Briskebyens syv søstre»
• Teknisk-industrielle kulturmiljøer: Aktuelle problemstillinger er det vedtaksfredete
jernbaneanlegg et på Espern (driftsbase, verksted, fokus helhetlig anlegg)
• Kulturminner i utmark: Aktuelle problemstillinger er jordbruksområdet mellom Børstad og
Tommelstad. Randsoner og åkerholmer er av spesiell interesse.
• Andre kulturmiljø: Aktuelle problemstillinger er enkeltbygg og mindre kulturmiljøer knyttet
til større enheter som Hamar sentrum og Domkirkeodden. Eksempler på enkeltbygg er
Hamar domkirke og Hamar park.
• Kulturhistoriske landskap: Aktuelle problemstillinger er knyttet til jordbruksområdet mellom
Børstad og Tommelstad.
• Bystruktur: I sentrumsområdet ble bystrukturen fra byplanen av 1847 videreført i Sverre
Pedersens plan fra 1922. Planen preger fortsatt bybildet og representerer på mange måter
en kontinuerlig historisk sammenheng gjennom hele byens historie.

5.1.3

Definisjon av plan- og influensområde

Analyseområdet omfatter planområdet og influensområdet. Planområdet er det området som blir fysisk
berørt av tiltaket. I tillegg til det nye dobbeltsporet inkluderer det alle inngrep i forbindelse med
anleggsvirksomhet, tunnelpåslag, deponi-, rigg- og anleggsområder, og tiltak på adkomst- og
driftsveger. Med influensområdet menes det området som kan bli visuelt påvirket av tiltaket utover
fysiske inngrep. Utstrekningen av analyseområdet er ikke en statisk avstand fra tiltaket, men vil variere
etter terreng og type kulturhistoriske verdier.

5.1.4

Kunnskapsgrunnlag

Tabell 5-1 Tabell over kunnskapsgrunnlag.
Kilde
Askeladden-databasen
SEFRAK-registeret

NB!-registeret
Naturbase.no
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Hamar
kommune

Beskrivelse
Riksantikvarens database med oversikt over automatisk fredete kulturminner,
vedtaksfredete kulturminner og verneverdige kirker (såkalt listeførte kirker), er
benyttet som et viktig grunnlag i analysen.
Registeret er en oversikt over hus i Norge bygget før 1900. Bygningene
klassifiseres i «bygninger eldre enn 1850», «bygninger fra 1850-1900» og
«ruiner/revet». Den eldste klassen, bygninger eldre enn 1850, har et vern i henhold
til kulturminnelovens § 25 som krever godkjenning av fylkeskommunen før rivning
eller før det gjøres store endringer av bygget.
Riksantikvarens liste over verdifulle kulturmiljø i by og tettsteder
Kartfesting og informasjon over verdifulle kulturlandskap
Kartlegging og beskrivelse av kulturminner og kultumiljø i Hamar kommune.
Kartfesting og verdisetting.
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Det er gjort noen endringer i utredningen i denne omgangen i forhold til i 2016. Vikingskipet i Hamar ble
ikke medtatt i analysen i 2016, da det ble vurdert at lokalitetens funksjon gjorde den mer relevant å
vurdere under temaene landskap, nærmiljø og friluftsliv samt byutvikling. Vikingskipet tas med som
kulturmiljø i denne konsekvensutredningen. Arenaen har kulturhistorisk verdi i kraft av å være et
nasjonalt idrettsanlegg som spilte en sentral rolle i OL i 1994. Bygningen har svært høy estetisk
arkitekturhistorisk verdi, og er et landemerke i Hamar. I tillegg er de tidligere kulturmiljøene Børstad og
Disen utvidet, og kulturmiljøene Ankerløkka Sør og Holset/Holsetvegen tatt helt ut, da det vurderes å
ikke ligge innenfor influensområdet denne gangen.
I tillegg har en tatt med seg merknadene Riksantikvaren hadde til utarbeidet KDP i 2016. Merknadene
går på at alternativer i vest i for stor grad endrer den historisk-topografiske tilknytningen og
sammenhengen mellom den bygde byen og Mjøsa, og ny bebyggelse og anlegg vil danne barriere mot
sjøen. Riksantikvaren mener også at planen i 2016 ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet er for jernbanefokusert og i for liten grad
vurdere hvordan det er mulig å sikre bruk og bevaring av den historiske byen. Dette siste punktet er
vurdert i rapporten for Andre samfunnsmessige virkninger.
Usikkerheter
Det er vurdert at det er til dels stort potensiale av funn av hittil ikke kjente automatisk fredete
kulturminner innenfor planområdet (jf. kapittel 6.4) Da det ikke skal utføres arkeologiske registreringer i
denne planfasen drar vi med oss risikoen dette kan medføre for fremdrift og kostnader til neste
planfase. En optimalisering av tiltaket, samt mer detaljering av anleggsgjennomføringen
(anleggsgrense, midlertidige veier, riggområder og deponi) vil gi en bedre pekepinn på hvor en må
utføre arkeologiske registreringer for å oppfylle krav om registrering i henhold til Kulturminneloven § 9.

5.2

Fagtemaets verdigrunnlag

Denne konsekvensutredningen vil bli gjort etter gammel håndbok (håndbok 140, 2014). I den nyeste
versjonen av håndbok for konsekvensutredning (håndbok V712, 2018) er det lagt opp til at
kartleggingen av kulturminneverdier blir gjort på to nivåer; kulturmiljønivå viser kulturmiljø inkludert
lokaliteter/ enkeltforekomster, mens landskapsnivå viser til de kulturhistoriske landskapene. For å
oppnå krav om utredning i henhold til planprogrammet der kulturlandskapet, og særlig bylandskapet i
Hamar skal utredes, vil vi skjele mot den nye håndboken når det gjelder kulturlandskapet på Børstad og
bylandskapet i Hamar sentrum for å se på det helhetlige omfanget tiltaket vil ha.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

203 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

Tabell 5-2 Tabellen viser de ulike registreringskategoriene som er benyttet. Tabell 6-25 i Statens vegvesens håndbok
V712, side 177. Statens vegvesen.
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Tabell 5-3 kriterier for verdisetting for fagtemaet. Tabell 6-26 Statens vegvesens håndbok V712 2017:179. Statens
vegvesen.

5.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

5.3.1

Kulturminner og kulturmiljø i Hamar kommune

Det er registrert en rekke kulturminner og kulturmiljø i Hamar kommune. Disse er både knyttet til
området som administrativt sentrum og storgårder med en lang historie, og er svært funnrike. Hamar lå
i utkanten av maktsentrumet på Mjøsas østre bredde, Åker gard, som ligger like sørøst for dagens
planområde. Åker-området har stor tetthet av automatisk fredete kulturminner fra jernalder. Utover
middelalderen var det trolig en dreining i maktforholdene i Hamar-området.
Hamar-navnet kommer fra gammelnorsk Hamarr – bratt fjellknaus. Dette var navnet på storgården ved
Gammelhusbukta der Hamarkaupangen ble opprettet rundt år 1000. Hamarkaupangen er en av åtte
norske byer datert til Middelalder, og den eneste i innlandet. Det er flere mulige grunner til at
kaupangen ble lagt der den lå. Det kan ha noe med makten til tidligere gård på stedet, samt gode
havneforhold. Kaupangen var et viktig administrativt sentrum for både kirke og kongen, men mistet
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makta etter reformasjonen i 1537, og kaupang og domkirke ble lagt i ruiner. Da den nye byen ble
opprettet på midten av 1800-tallet tok en med seg navnet Hamar videre.

5.3.2

Bydannelse, samferdsel og industrialisering

I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Hamar kommune 2011) er det valgt ut og
beskrevet 20 områder i Hamar sentrum.
Samlet sett er Hamar by et urbant kulturlandskap med en rekke kulturmiljøer, der fornminner
kombineres med industribebyggelse, boligområder og mindre bymiljøer. Her er viktige
sammenhenger/strukturer som ligger lag på lag. De fleste andre eldre norske byer har vokst frem
gradvis gjennom historien. Hamar derimot ble opprettet ved lov i 1848 (Hamar kommune,
kulturminneplan 2011:7). Hamar fikk bystatus på midten av 1800-tallet ble sentrum flyttet lengre østover
fra middelalderbyen til bukta øst for Høyensalodden. Fortsatt var Mjøsa den viktigste transportåren i
regionen, og dette hadde trolig direkte virkning på plasseringen til byen. Hamarbukta gav gode
havneforhold. Med byplanen utarbeidet av ing. Røyem 1848 ble det utarbeidet en byplan med et
gatenett med tydelig kvartalsstruktur der Torggata med parallellgater følger den naturgitte strandlinjen.
Tverrgatene hadde «mjøsgløtt» (Hamar kommune 2012:18f). Planen har nasjonal verdi og gateløp og
bygninger er fortsatt synlig i flere av bydelene i Hamar.
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I 1862 startet arbeidet med å bygge jernbane mellom Hamar og Elverum. Hamar ble da et knutepunkt
for transport av folk og varer, og ble et handelssentrum for et større område. Byen vokste raskt, og i
1878 ble den første byutvidelsen vedtatt. Den omfattet det meste av Vestbyen og Sagatun, Ankerløkka,
Holset og Østbyen. Reguleringen av de nye bydelene videreførte kvadraturen fra den første byplanen.
Men det ble ikke noen stor byggeaktivitet i de nye områdene før i 1890-årene og da først og fremst
langs Stangevegen og på Ankerløkka. I 1890-årene var den unge byen i sterk ekspansjon. Hamar var
ved siden av Kristiania og Sarpsborg, den raskest voksende by i landet i denne perioden
(Kulturminneplanen 2011:9).
I andre halvdel av 1800-tallet ble det anlagt jernbane gjennom Hamar. Med denne ble den direkte
forbindelsen til Mjøsa endret. Samtidig ble det utarbeidet nye byplaner, der jernbanen var et element
man forholdt seg til. Jernbanens opplevde barrierevirkning mot sjøfronten kan også ha vært en
medvirkende årsak til at sjølinjen stadig er blitt utfylt, særlig ved at transportbehovene har endret seg,
først fra vann til tog, så fra tog til vei. Arealene har så blitt utvidet til ny bruk, slik som bolig og næring på
Tjuvhomen. Dagens Hamar og tilhørende strandlinje er derfor et resultat av en lang historisk utvikling
med opplevelseskvaliteter knyttet til identitet, estetikk (arkitektur) og autentisitet; kunnskapsverdi knyttet
til historisk og vitenskapelig kildeverdi, alder, variasjon og mangfold, både det typiske, sjeldne samt
tidsdybde; og bruksverdi knyttet til miljøverdi, næringsverdi og pedagogisk verdi. Når det videre i

Figur 5-1 Kartutsnitt fra Røyems plan fra 1848 viser kvartalsstrukturern som er orientert mot Mjøsa. Hamar
kommune.
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analysen er vurdert omfang og konsekvens for kulturminner og –miljø er det naturlig å se på det
kulturhistoriske avtrykket slik det framstår i dag.
Pedersens plan fra 1924/-25 ble kalt «sommerfugl»-planen. Pedersen mente Røyems plan var for tett,
og for «streng» med sin kvadratur. Pedersen ønsket å åpne opp mellom bebyggelsen, og legge inn
areal som skulle være ubebygde. Jernbane-parken foran stasjonen ble regulert inn, og han foreslo
også å kjøpe opp Strandgatehagene for å anlegge park. Hans plan foreslår et næringssentrum i midten,
og spredt bebyggelse i randsonen rundt, etter engelsk mønster. Bydelene var knyttet sammen av
siktakser og hovedgater. På grunn av de dårlige økonomiske forholdene i mellomkrigstiden ble likevel
ikke så mye av planen realisert. Da det igjen var tid for ekspansjon etter 2. verdenskrig var ble deler av
planen realisert ved etablering av drabantbyer som for eksempel hagebyen på Disen.

5.3.3

Jernbanen

Fram til jernbanen kom til Hamar var ferdsel i all hovedsak på Mjøsa og humpete landeveier. Dette er
trolig hovedårsaken til at dagens jernbanestasjon ligger ved bryggekanten, slik at en kunne frakte folk
og varer knirkefritt fra vann til skinner. Allerede i 1857 ble det vedtatt å anlegge en bane mellom Hamar
og Grundset like nord for Elverum. Første etappe fra Hamar mot Elverum startet i 1862. Dette er
seinere blitt Rørosbanen, som fortsatt går i samme traséen fra Hamar og nordøstover. I 1880 åpnet
jernbanen mellom Eidsvoll og Hamar og i 1894 ble linjen forlenget videre nordover. Jernbanen la spor
gjennom jordbrukslandskap, elver og sjøer ble krysset i bro og tunneler ble bygget. Det tilkom videre
bygningsmasse i form av driftsbygninger på stasjoner og stoppesteder. Jernbanesporet som i dag går
gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner har kulturhistorisk verdi som et uttrykk for linjen som
ble lagt mellom ca. 1860 og 1894. Konstruksjonene som forbindes med sporet, blant annet i form av
tunnelportaler, brufundamenter, stasjonsbygninger og lagerbygninger, vurderes som svært viktige og
forståelige spor etter jernbanedriften med svært stor opplevelsesverdi. Selve sporet er bindeleddet
mellom de enkelte konstruksjonene, og vil stort sett være robust for nye tiltak. Robustheten er særlig
knyttet til tiltak som bidrar til at de fysiske anleggene fortsatt står i en funksjonell sammenheng der
jernbanevirksomheten kan fortsette. Konstruksjonene er, i motsetning til jernbanelinjen, sårbare mot
nye inngrep. I den videre analysen er det derfor lagt vekt på konstruksjoner forbundet med jernbanen
som for eksempel verkstedsbygninger og bruer når omfang og konsekvens for eksisterende jernbane er
vurdert.

5.4

Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder

Dette kapittelet skal omhandle registrerte kulturmiljø. Det er i alt registrert 11 delområder som er
definert som kulturmiljø, både by-, industri- og bygningsmiljø i et bylandskap, og gårdsmiljø i et
jordbrukslandskap.
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Figur 5-2 Verdikart for fagtema kulturmiljø.

5.4.1

KM 1 Tommelstad

Gårdstun med eldre bygninger med vern i henhold til kulturminneloven §25 og med automatisk fredete
kulturminner, samt tilhørende innmark
Kulturmiljøet inngår i jordbrukslandskapet sammen med Børstad. Kulturlandskapet oppfattes som
sammenhengende, men gården ligger ikke under registrert kulturlandskap i Naturbase. I følge SEFRAK
er det fem bygninger fra før 1850 og to fra tiden mellom 1850 og 1900. Her er også en rekke fornminner
(Askeladden id 15550, 22891, 25335, 50812). Blant disse er det flere gravhauger.
Kulturmiljøet har stor tidsdybde, og har opplevelsesverdi knyttet til estetikk og autentisitet og
kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig kildeverdi. Det har kunnskapsverdi knyttet til lokal
og regional representativitet og stor variasjon/mangfold og alder. Det har også bruksverdi som et
område som fortsatt er i bruk.
Verdi: Middels–stor

Omfang og konsekvens i delområdet
Alternativ vest
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Intet omfang og konsekvens

Alternativ øst A
Tiltaket vil gå i åpen kulvert gjennom kulturmiljøet (jf. figur 6-2), og gå over i tunnel lite nordøst for tunet,
og medføre at en fjerner det fredete kulturminnet ID 50812 (gravminne). Vurdert opp mot nullsituasjonen som er dagens situasjon, vil kulturmiljøet i så stor grad bli fysisk berørt, at det mister mye
av sin kulturhistoriske kontekst og lesbarhet. Tiltaket vil splitte opp det kulturhistoriske landskapet og
reduserer lesbarheten. Reduserer opplevelsesverdien av det enkelte kulturmiljøet, og bidrar til
reduserte sammenhenger mellom kulturmiljøene i området.

Figur 5-3 Utsnitt fra modellen viser omfanget tiltaket vil ha på kulturmiljøet Tommelstad KM 1.

Omfang vurderes til stor negativt
Konsekvens vurderes som stort negativ (- - -)

Alternativ øst C
Alternativ øst C har kort dagstrekning og ligger lavt i terrenget, i hovedsak i skjæring. Tiltaket vil bli noe
mindre visuelt fremtredende. Tunnelportalen ligger også lavt og vil prege synsbildet i begrenset grad.
Kortere dagstrekning gjør at det blir mindre fysisk omfang på registrerte kulturminner og kulturmiljø og landskap. Tiltaket dukker ned i tunnel før Børstad gård (KM2), og vil ikke fysisk berøre kulturmiljøet
Tommelstad KM 1. I og med at banen og tilhørende kjøreledninger da blir liggende lavt i terrenget, vil
det ikke skape særlige visuelle barrierer når det gjelder inn- og utsyn fra kulturmiljøet på Tommelstad
(KM1). Det vil også bli mindre visuelle brudd i kulturlandskapet.
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Figur 5-4 Oversikt over tiltakets virkninger og avstand til tunområdet på Tommelstad (KM 1).

Omfang vurderes til intet - lite negativt.
Konsekvens er vurdert til ingen – liten negativ (0/-).

5.4.2

KM 2 Børstad

Gårdsmiljø med parkanlegg, allé, tradisjonell tunstruktur med tilhørende innmark, bygninger med vern i
henhold til kulturminneloven § 25, samt automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner. Inngår i
registrert kulturlandskap Børstad – Åkersvika (ID KF00000645, Naturbase).
«Landskapet som utgjør Åkersvikaområdet har rolige avrundede former, og ligger ned mot Mjøsa. Deler
av området er naturreservat for flora og fauna. Jordbruksarealene, hovedsakelig med kornproduksjon
gir landskapet et åpent preg. Området er også rikt på kulturminner da det er tett forekomst av
automatisk fredete kulturminner i området. Kulturmiljøet har stor tidsdybde og stort mangfold og står
sentralt i Norgeshistorien. (…).»
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Figur 5-5 Foto fra kulturmiljøet og overordnet kulturlandskap på Børstad. (Foto: A. K. Birkeland.)

Børstad gård ligger på vestsiden av Åkersvika, er omgitt av stort jordbruksland i nordøst og grenser mot
Hamar by mot sørvest (jf. figur 6-3). Dagens gårdstun framstår som en storgård med storslagne
bygninger (både våningshus og driftsbygning). Hageanlegget på gården er fredet (Askeladden-ID
114054). Det er gjort funn av automatisk fredete kulturminner på gården, et gravminne tett på
Børstadalléen og et stort gravfelt tett på Børstad ungdomsskole (Askeladden-ID 81027, 70999).
6200,15548, 15549, 25332, 35661, 54984-85,). Det er også registrert kulturminner med uavklart
vernestatus og ikke-fredete kulturminner som i hovedsak kan knyttes til bosetningsspor, gravlegging og
jernproduksjon.
Kulturmiljøet har stor tidsdybde, opplevelsesverdi knyttet til estetikk og autentisitet, og historisk og
vitenskapelig kildeverdi. Det har kunnskapsverdi knyttet til lokal og regional representativitet og stor
variasjon/mangfold og alder. Kunnskapsverdien kan også knyttes til særpreg og da særlig uttrykt
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gjennom den fredete hagen på gården. Det har også bruksverdi som et område som fortsatt er i bruk.
Verdi: Stor

Omfang og konsekvens i delområdet
Alternativ vest
Tiltaket medfører at det legges tilsving til Rørosbanen på fylling innerst i kilen mellom jernbanesporet og
Stangevegen. Dette vil gi en ytterligere visuell barriere mellom søndre deler av kulturmiljøet og
Åkersvika.
Omfang vurderes til intet - lite negativt
Konsekvens vurderes til ingen – liten negativ (0/-)

Alternativ øst A
Traséen i alternativet vil gå over Børstadjordet, og dermed splitte kulturmiljøet i to. Tunområdet vil bli
liggende øst for traséen, og tilhørende innmark med spredte kulturminner blir liggende vest for traséen.
Kontaktledningsmastene og strekkene på fylling, vil derimot være synlig fra den indre delen av
Åkersvika nord for Midtstranda. Den lengre dagstrekningen går delvis på fylling og vil fysisk påvirke
kulturmiljøet, men trolig spare de automatisk fredete kulturminnene hvis en klarer å unngå åkerholmene
de ligger på. Det er mulig at ID 81027 vil bli berørt i anleggsfasen, da det ligger innenfor anleggsbeltet.
Alléen og veifaret over Børstadjordet mot Børstad gård vil bli fysisk berørt, men det forutsettes at disse
vil bli reetablert etter anleggsfasen. Tiltaket vil legges svært nær tunet på gården, og alléen som går inn
til tunet fra sør vil bli fjernet, og erstattes med ny vei med undergang under ny bane. Det kulturhistoriske
landskapet splittes opp og får redusert lesbarheten. Tiltaket reduserer verdien av kulturmiljøet.
Omfang vurderes til stor negativt
Konsekvens vurderes som stor negativ (- - -)

Alternativ øst C
Alternativ øst C går i hovedsak i skjæring, og vil ikke bli så visuelt fremtredende. Traséen dykker raskt
ned, og vil ikke fysisk berøre Børstad-alléen. Tunnelportalen ligger også lavt og vil prege synsbildet i
begrenset grad. Inngrepene i kulturmiljøet vil ligge et godt stykke fra tunområdet på gården.
Tiltaket har kortere dagstrekning og ligger lavere i terrenget enn alternativ øst A. Da det i hovedsak går
i skjæring, vil tiltaket bli noe mindre visuelt fremtredende. Kortere dagstrekning gjør at det blir mindre
fysisk omfang på registrerte kulturminner og kulturmiljø og -landskap. Det vil også bli mindre visuelle
brudd i kulturlandskapet enn alternativ øst A.
Ny kryssing ved Midtstranda vil skape ytterligere barrierevirkninger, men det vurderes at det allerede er
mange moderne tekniske inngrep her, og at kulturmiljøet vurderes å være robust for tiltaket.
Omfang vurderes til middels negativt
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Konsekvens er vurdert til middels negativ (- -)

5.4.3

KM 3 Disen

Urbant kulturmiljø med boliger, spor etter tidligere gårdsdrift samt virksomhet knyttet til lærested og
kultur. Automatisk fredet kulturminne. Kulturmiljøet inneholder også industribygg, tidligere Hamar
meieri, med arkitekturhistorisk verdi.

Figur 5-6 Eksempler fra kulturmiljøet viser overgangen fra landbruk ti industri og byutvikling på en god måte. Oppe til
venstre, Disenhø gård, nede til høyre, tidligere Hamar meieri. (Foto: A. K. Birkeland.)

Kulturmiljøet utgjør bydelen Disen, ligger i randsonen av den historiske byen, plassert mellom sentrum,
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strandsonen og Børstadjordet. Kulturmiljøet innehar både elementer fra eldre gårdsdrift og spor etter
byekspansjon etter 2. verdenskrig.
Bydelen er avsatt til byggeområde med underformål bevaring. Det er tillatt en viss fortetting mellom de
historiske bygningene. Dette er i all hovedsak moderne bolighus. Her finner vi spor etter det gamle
tunet på gården Disen, blant annet med et svalgangshus som kan være fra 1600-tallet. Hovedhuset fra
1864 ble seinere jernbaneskole. Her ble det også anlagt et jernbanemuseum, som i dag huser
scene/konsertarena. Villaen Disenhø ble bygget i 1926 og inkluderer stor hage og uthus. Vi finner også
Disen hageby som ble utbygd på 1950-tallet basert på Sverre Pedersen og Rolf Prag sin plan. Karen
Reistad laget en beplantningsplan. Strukturen er bevart med Disen-alléen og Disen torg. Det ligger et
gravminne på Disen gård (Askeladden-ID 52542).
Området har opplevelsesverdi knyttet til estetikk i den bevarte alléen, torvet og hagebyen. Det har
kunnskapsverdi ved å representere tradisjonell gårdsbosetning og etterkrigsurbanisme i området.
Etterbruken som jernbanemuseum og -jernbaneskoledrift, hageby, samt nåværende kulturvirksomhet,
viser variasjon i kulturminnetyper. Villa Disenø representerer noe unikt, men dårlig tilstand på
bygningene reduserer verdien en del. Hagebyen har arkitekturhistorisk verdi som bygningsmiljø, og har
også bruksverdi. Gravminnet tilfører alder og tidsdybde til Disen gård spesielt og til området generelt.
Kulturmiljøet inneholder også gamle Hamar meieri. Bygningen er et kjent landemerke, og har
arkitekturhistorisk egenverdi.
Verdi: Middels-stor (områdene som er regulert til bevaring samt gravhaugen har stor verdi)

Omfang og konsekvens i delområdet
Alternativ vest
Ny bro over Åkersvika og omlegging av vei kan føre til noe negativ virkning på inn- og utsyn fra
kulturmiljøet fra/til Mjøsa. Det kan redusere den historiske konteksten og forståelsen av kulturmiljøet, og
sammenhengen mellom kulturmiljøene i det overordnete kulturlandskapet.

Omfang er vurdert til lite negativ
Konsekvens er vurdert til liten negativ (-)
Alternativ øst A
Alternativet medfører at banen ligger på fylling over Børstadjordet, og gir en visuell barrierevirkning
mellom Disen (KM 3) og Børstad (KM 2). Kulturmiljøets bygninger henvender seg i størst grad mot sør,
så det er vurdert atomfanget blir relativt liten. Jernbanen vil ligge 4 meter høyere enn dagens bane, og
det blir nyetablering av reisetorg. Tiltaket vil ikke fysisk berøre kulturmiljøet, men ha negativ visuell
virkning på opplevelses- og bruksverdien her.
Det rives en del bygninger i Disen, blant annet meieribygningen. En ny tilsving til Rørosbanen med
bane over Vangsvegen vil få negativ innvirkning på utsikten til Åkersvika. Og banen delvis på fylling
over Børstadjordet vil få negativ virkning på utsikten mot Børstad gård. Samlet vil tiltaket ha negativ
effekt på opplevelsesverdien til kulturmiljøet. Resterende bebyggelse som rives er stort sett moderne
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næringsbygg.

Omfanget er vurdert til middels - stor negativ
Konsekvens er vurdert til stor negativ (- - -)
Alternativ øst C
Nytt stasjonsområde med reisetorg og ny kvartalsbebyggelse vil gi samme visuelle virkninger som i
alternativ øst A. Miljøet vil ikke bli fysisk berørt, men tiltaket vil ha negativ visuell virkning på
opplevelses- og bruksverdien til kulturmiljøet.
En nyetablering av en kvartalsstruktur mellom kulturmiljøet og stasjonsområdet, samt den nye
tilsvingen til Rørosbanen med bane over Vangsvegen vil få negativ innvirkning på utsikten til Åkersvika.
Alternativet går dypere i grunnen og vil gå raskere ned i tunnel, og vil således ha mindre
barrierevirkninger for Disen enn alternativ øst A.

Omfanget er vurdert til middels - stor negativ
Konsekvens er vurdert til middels – stor negativ (- -/- - -)
5.4.4

KM 4 Vikingskipet

Bygning med høy nasjonal kulturhistorisk verdi, og høy arkitekturhistorisk egenverdi.

Figur 5-7 Vikingskipet ligger godt plassert i kulturlandskapet ved Åkersvika. (Foto: A. K. Birkeland.)
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Plasseringen av Vikingskipet på Mjøsas bredde ved innkjøringen til byen i sørøst gjør at kulturminnet
har stor lesbarhet som et monument. Vikingskipet har kulturhistorisk verdi i kraft av å være et nasjonalt
idrettsanlegg som spilte en sentral rolle i OL i 1994. Bygningen har svært høy estetisk
arkitekturhistorisk verdi, og er et landemerke i Hamar.

Kulturmiljøet har høy opplevelses- og bruksverdi.
Verdi: Middels
Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet vil ha lite omfang på miljøet KM 4 vikingskipet. Tilsving for Rørosbanen krysser i vest, men
vil ha lite visuell påvirkning.
Omfang vurderes til intet
Konsekvens er vurdert til ingen (0)

Alternativ øst A og C
Tiltakene medfører ny stasjon med sporområde 3-3,5 meter høyere enn dagens spor forbi Vikingskipet.
Her kommer også KL-master oppå fyllingen som vil få visuell virkning. Konteksten rundt kulturmiljøet er
preget av variert næringsbebyggelse uten kulturhistorisk betydning. Det er vurdert at riving av disse
ikke vil ha negativ virkning på miljøet. Kulturmiljøet er vurdert å være robust for tiltakene rundt
stasjonsområdet og reisetorget.
Omfang vurderes til lite-middels negativ
Konsekvens er vurdert til middels negativ (- -)

5.4.5

KM 5 Briskebyen

Urbant kulturmiljø knyttet til boligområde (vernet/regulert i kommunedelplan – verneklasse 2, kvartalet
«de syv søstre» samt to andre eiendommer er regulert til bevaring).
Briskebyen er en bydel med et relativt homogent boligområde dominert av bebyggelse fra tiden før og
etter århundreskiftet, 1800-1900-tallet, med villaer og uthus omkranset av hager. Briskebyen vokste
fram utenfor den opprinnelige bygrensen med dertil hørende lave tomtepriser og skatter. Den omtales
som en typisk arbeiderbydel bosatt av jernbanefolk og industriarbeidere. Villaene og hagene er relativt
store fordi det var vanlig å leie ut andre etasje og ha dyr og nytteveksthage. Det er først og fremst
helheten i Briskebyen som er grunnlag for verneklassen, men noen enkelthus er regulert til bevaring.
Boligkvartalet «de syv søstre» er med i Riksantikvarens NB!-registeret og har et formelt vern i
kommuneplanen ved regulering til vern. Det framstår som et særlig verdifullt kulturmiljø i jugendstil. De
syv søstre var arbeiderboliger for de ansatte ved Norrøna skofabrik. Områdets sårbarhet på grunn av
byggeplaner fra de fleste kanter, gjør at områdets helhetlige preg med gateløp og lavskala bebyggelse
er vektlagt i kommunedelplan for kulturminner.
Boligområdet er helhetlig, men skjemmes av noen dårlig tilpassede fortettinger. Området har
opplevelsesverdi knyttet til det estetiske med autentisk boligmønster og godt bevarte villaer med
tydelige innslag av sveitserstil og jugend-stil. Det har kunnskapsverdi knyttet til utviklingen av Hamar
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by, samt stor opplevelses- og bruksverdi.
Verdi: Middels-stor (områdene som er regulert til bevaring, har stor kulturhistorisk verdi)

Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Tiltaket vil få nærføring til kulturmiljøet ved ny bru over Åkersvika. Tiltaket kan skape en visuell barriere
mellom miljøet og Mjøsa. Det vil få negativ virkning på opplevelsesverdien til kulturmiljøet.

Omfang er vurdert til lite negativ
Konsekvensen er vurdert til liten – middels negativ (-/- -)
Alternativ øst A og C
Briskebyen har i dag tett kontakt med Espern og jernbanetomta. Alternativene i øst forutsetter at
jernbanedrifta ved dagens stasjonsområde og Espern vil opphøre, driftsbasen skal fremdeles brukes.
Tiltaket vil ha noe negativ virkning på kunnskaps- og opplevelsesverdi, da det vil ha noe negativ
virkning på miljøets kontekst.
Omfang vurdert til middels negativ
Konsekvens er vurdert til middels negativ (- -)
5.4.6

KM 6 Espern – Jernbaneverktomten

Delområdets verdi
Kulturmiljø knyttet til samferdselstekniske og industrielle kulturminner (fredet etter
kulturminneloven/vernet/regulert i kommunedelplan – verneklasse 2). Pågående fredningssak for
«Fabelaktiv»-bygget som inngår i kulturmiljøet.

Figur 5-8 Espern - Jernbaneverktomten med Østbyen (KM 7) i bakgrunnen. Datert 1949. Foto: Widerøe, Anno
Domkirkeodden.
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Godsområdet består av et bygningsmiljø med en rettstall og en ringstall ved siden av hverandre knyttet
til Dovrebanen og Rørosbanen. Eldste bygning er fra ca. 1910. Jernbanetrekanten er et
verkstedsområde med intakt sporområde. Her er også eldre trehusbebyggelse. Espern er en holme der
det i 1895 ble grunnlagt et jernstøperi som produserte enkle jordbruksredskaper. Snart ble
produksjonen utvidet til lokomotiver, dampmaskiner og luftkompressorer. Etter at bedriften gikk konkurs
i 1928 ble produksjonen lagt om til mekanisk verksted. Her var stor aktivitet fram til driften ble avviklet i
1984. Fra 1950-tallet er det bevart platekledde bygninger med karakteristiske vinduer. Deler av
bygningsmassen i de tre områdene er rehabilitert og har fått ny bruk/nye funksjoner. Bygningene har
ulikt vern. Jernbanetrekanten og jernbanens verkstedsområde er fredet (etter kulturminneloven §15 og
22a). Espern er i Hamar kommunes kommunedelplan for kulturminner, vurdert som verneverdig i
verneklasse 2. Området har Askeladden ID 116935.

Figur 5-9 Eksempler på bygninger og anlegg ved Espern. De karakteristiske vinduene til Munck-bedriften merker seg ut,
sammen med den godt bevarte ringstallen. (Foto: A. K. Birkeland.)

Til sammen har disse bygningene med installasjoner opplevelsesverdi knyttet til identitet og symbolikk
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som representanter for Hamars posisjon som en viktig stasjonsby. Anlegget har også estetisk verdi
både knyttet til det arkitektoniske (for eksempel vinduene på Espern) og til «ingeniørkunst» (særlig
ringstallen), samt teknisk utstyr som spor og svingskive. De har kunnskapsverdi som et unikt eksempel
på driftsmiljø knyttet til jernbanedrift og framstår som relativt autentiske. Bygningene har ulike typer
vern. Ny bruk av bygningene understreker bruksverdi. Kulturmiljøet har også pedagogisk verdi.
Verdi: Stor

Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Tiltaket fører til noe fysisk omfang av kulturmiljøet. I forhold til null-alternativet vil tiltaket medføre
fjerning av spor og funksjoner til kulturmiljøet. Man mister tilgang til et helhetlig kulturmiljø av
nasjonal verdi med opplevelses- kunnskaps- og bruksverdi. Driftsbasen bevares, men helheten
brytes opp og gir en vesentlig endring i lesbarheten og autentisiteten til miljøet.
Omfang er vurdert til middels negativ
Konsekvens er vurdert til stor negativ (- - -)
Alternativ øst A og C
Tiltaket fører til noe fysisk omfang av kulturmiljøet. I forhold til null-alternativet vil tiltaket medføre
fjerning av spor og funksjoner til kulturmiljøet. Man mister tilgang til et helhetlig kulturmiljø av
nasjonal verdi med opplevelses- kunnskaps- og bruksverdi. Driftsbasen bevares, men helheten
brytes opp og gir en vesentlig endring i lesbarheten og autentisiteten til miljøet.
Omfang er vurdert til middels negativ
Konsekvens er vurdert til stor negativ (- - -)
5.4.7

KM 7 Østbyen

Urbant kulturmiljø knyttet til boligområde, industri og grøntareal (vernet/regulert i kommunedelplan –
verneklasse 1).
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Figur 5-10 Eksempler på villabebyggelsen i Østbyen. Mange av bygningene har høy arkitekturhistorisk verdi. (Foto: A. K.
Birkeland.)

Bydelen Østbyen vokste fram da området kom innenfor bygrensen ved byutvidelsen i 1878. Området er
og har alltid vært preget av en blanding av industri og boliger, med blant annet Norrøna Skofabrik.
Langs Stangevegen, en viktig adkomstveg inn til Hamar, står en verneverdig tredobbel allé. Området
inkluderer også Hamar park fra 1878. Boligene er en blanding av villaer, en husmannsplass
(Snekkersveen) og leiegårder (blant annet byens eldste fra 1915). Her er flere enkeltelementer med
stor kulturhistorisk verdi. Hamar park er med i kulturmiljøet. Parken ble anlagt i 1878 som Hamars
første park. Den var opprinnelig en folkepark med andedam, restaurant, paviljong og flere lysthus.
Bydelens sammenheng med jernbanen og stasjonsområdet er godt lesbart. Området har fortsatt stor
opplevelsesverdi knyttet til det det urbane kulturlandskap. Det har mange elementer som spenner fra
industribygg, via leiegårder, til villaer med hage-elementer og et parkanlegg, noe som gir estetisk verdi.
Til tross for stor variasjon er disse godt tilpasset hverandre i gatemønster og struktur. Det er også et
viktig identitetselement for Hamar by og har bruksverdi i forhold til fortsatt bruk og pedagogisk verdi.
Området framstår som noe fragmentert, men vurderes likevel å ha høy egenverdi.
Verdi: Middels-stor (områdene som er regulert til bevaring har stor kulturhistorisk verdi)

Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet vil ha liten visuell virkning i forhold til nullsituasjonen øst og vest for stasjonen.
Trafikknutepunkt med busstasjon og Park & Ride ligger mellom kulturmiljøet og Espern (KM 8). Tiltaket
vil ha noe negativt omfang på kulturmiljøet og dets sammenheng til Espern – Jernbaneverktomta, samt
til det overordnete bylandskapet. Lesbarheten og konteksten blir i stor grad bevart, og tilknytningen til
det overordnete kulturlandskapet/bylandskapet.
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Omfang er vurdert til intet/lite negativ
Konsekvens er vurdert til liten negativ (-)
Alternativ øst A og C
Tiltaket vil ikke medføre fysiske eller ytterligere visuelt omfang ut over null-situasjonen. Alternativet
forutsetter at jernbanedriften på dagens stasjonsområde opphører, men det er vurdert at dette ikke får
innvirkning på lesbarheten til kulturmiljøet.

Omfang er vurdert til intet
Konsekvens er vurdert til ingen (0)
5.4.8

KM 8 Hamar jernbanestasjon

Kulturmiljø knyttet til samferdsel (fredet og vernet etter plan- og bygningsloven). Kulturmiljøet inngår i et
helhetlig kulturlandskap/bylandskap med blant annet kvadraturen, jernbanestasjonen og områdene
rundt Hamarbukta. Miljøet med jernbanestasjonen har vært selve navet i byens utvikling fra 1890-tallet
og frem til i dag.
I Norges jernbanehistorie har Hamar vært en stasjonsby av nasjonal størrelse. Det kulturhistoriske
bymiljøet er knyttet til Hamar stasjon, og vitner om den parallelle utviklingen.
Hamar stasjon ble åpnet i 1862. Men nåværende stasjonsbygning stod ferdig i 1894, i forbindelse med
videreføringen av jernbanen til Gudbrandsdalen. Dette var den tredje stasjonsbygningen som ble
bygget på Hamar. Den er tegnet av Paul Due og stasjonen med restaurantbygg regnes blant hans
viktigste arbeider. Bygningen omtales som monumental og utført i en hannoveriansk stil med elementer
fra nyrenessanse og middelalder. Stasjonsområdet ble modernisert til Olympiaden i 1994 og stasjonen
rehabilitert etter Paul Dues opprinnelige tegninger. Stasjonen har Askeladden id 110124.
Restaurantbygget med interiør er fredet, mens stasjonsbygningen er vernet etter plan- og
bygningsloven.
I kraft av dette vurderes kulturmiljøet å ha estetisk verdi, autentisitet, historisk kildeverdi og fortsatt
bruksverdi.
Verdi: Stor

Figur 5-11 Stasjonsbyggets to hovedfasader. (Foto: A. K. Birkeland.)
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Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet vil få lite fysisk, men stort visuelt omfang på miljøet . Etablering av en stor kulvert med vei
til Tjuvholmen, nye spor, perronger og reisetorg vil få stor nærføring til kulturmiljøet, samt påvirke
lesbarheten (innsyn/utsyn) og miljøets kontekst. Det er vurdert at tiltaket har store negative virkninger
for opplevelsesverdien til kulturmiljøet, til tross for at det fremdeles vil ha mye av sin bruksverdi.
Bruksverdien er også knyttet til fortsatt sportilknytning /sammenheng mellom de fredete
jernbaneområdene og stasjonen, og fortsatt bruk av driftbase Fjerning av dagens jernbanefylling med
master og teknisk anlegg vil trolig bedre sikten til byen fra nordvestlige del av kulturmiljøet.
Selv om en fremdeles vil ha jernbanedrift i Hamar sentrum vil konteksten til kulturmiljøet bli sterkt
transformert i forhold til dagens situasjon. Dette vil også ha stor negativ virkning på det overordnete
bylandskapet ved å forringe lesbarhet og kontekst, og sammenhengen mellom kulturmiljøet (KM 8) og
Hamar sentrums (KM 9) vestlige del. Den visuelle sammenhengen med deler av områdene på Espern
(KM6) ivaretas

Omfang er vurdert stort - middels negativ
Konsekvens vurderes til stor negativ (- - -)
Alternativ øst A og C
Alternativet forutsetter at jernbanedriften på dagens stasjonsområde opphører. Sporene forutsettes
fjernet i stor grad, og miljøet vil miste sin bruksverdi, men de resterende bygningene og perrong vil
fremdeles ha opplevelses- og kunnskapsverdi. Ser en dette i sammenheng med bylandskapet vil
fremdeles bygningene og perrong bevares, og vil fortsatt danne konteksten til resten av byen. Tiltaket
vil ikke ha noe særlig visuelle virkninger. Det skal ikke bygges noe mellom dagens jernbanestasjon og
driftsbasen, så sammenhengen mellom kulturmiljøet og øvrige kulturmiljø bevares, og lesbarheten til
kulturmiljøet opprettholdt i stor grad.

Omfang er vurdert til middels negativ
Konsekvens vurderes til middels - stor negativ (- -/---)
5.4.9

KM 9 Sentrum

Urbant kulturlandskap med by-bebyggelse og grøntareal (vernet/regulert i kommunedelplan
verneklasse 1 i kommunedelplan, med flere eiendommer som er regulert til bevaring og et fredet bygg).
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Figur 5-12 Eksempler fra Hamar sentrum. En ser at det i dag bare er enkelte steder med "Mjøsgløtt" fra
kvartalsstrukturen og utover mot Mjøsa. En ser også at det er store variasjoner i alder og uttrykk i bygningene som utgjør
dagens kvartalsbebyggelse. (Foto: A. K. Birkeland.)

Bylandskapet fanger opp utviklingen til byen fra bydannelse, utvidelser, tilpasning til jernbanen og
omlegging av transportmåter (vann – jernbane - vei), samt utfyllinger på grunn av bolig- og
næringsutvikling. Bydelen omfatter stort sett arealet som er med i byplanen fra 1848. Her er bygårder
lagt i et gatemønster der de langsgående gatene Strandgata, Torggata og Grønnegata skulle være
representative hovedgater og tverrgatene ha «mjøsgløtt». Dagens bebyggelse representerer
bygningshistorie fra hele 1800- og 1900-tallet, men gatemønsteret er beholdt. Her er flere
bevaringsverdige objekter med stor kulturhistorisk verdi. Innenfor området ligger også grøntarealer.
Bryggeriparken ligger lengst vest, mens jernbaneparken avgrenser området mot jernbanestasjonen. I
utkanten av kulturmiljøet, i Storhamargata er et eldre industriområde med minst to større
fabrikkbygninger oppført i teglstein, Nestlé-fabrikken og Hamar bryggeri. Bygningen i Storhamargata 61
er regulert til bevaring. Innenfor kulturmiljøet ligger også Skibladner-brygga. Ved stranden er flere
enkeltbygg vurdert å være bevaringsverdige i kommunedelplan for kulturminner.
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Med fortsatt tydelig gatestruktur og mye tidsriktig bebyggelse har området opplevelsesverdi knyttet til
identitet og som symbol. Siktlinjene mot Mjøsa er en estetisk verdi. Det har kunnskapsverdi knyttet til
den helhetlige og homogene strukturen med bygningsmasse og struktur og er typisk for småbyer som
ble bygget omkring midten av 1800-tallet. Fabrikkbygningene tilfører et element av bruksmangfold.
Kulturmiljøets tilknytning til dagens stasjonsområde er godt lesbart, og utgjør konteksten til
jernbanestasjonen.
Verdi: Middels-stor (områdene som er regulert til bevaring har stor kulturhistorisk verdi)

Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Kulturmiljøet blir fysisk berørt. Det bybildet vi ser i dag vil endre seg drastisk med alternativ vest.
Dagens strandlinje og utforming av Hamarbukta vil endres ved at en stor jernbanekulvert skal dykkes
ned i Hamarbukta.. Fortsatt vanntilgang til Hamarbukta sikres ved sommervannstand gjennom et smalt
sund med mulighet til gjennomstrømming av vann fra Mjøsa Dette får påvirkning på opplevelses- og
bruksverdien til kulturmiljøet. En må til eksempel fjerne dagens båthavn og Skibladner-brygge.
Etablering av reisetorg (nytt bygulv) i kulturmiljøet (i overgangen mellom KM8 og KM9) vil trolig ikke ha
utslagsgivende omfang. Derimot vil kulverten med fylling for veiløsning til tjuvholmen i Hamarbukta
skape barriere mellom østlige deler av kulturmiljøet og Mjøsa, og mellom stasjonen (KM 8) og
Stortorget og Strandgateparken i sentrumsmiljøet (KM 9).
Tilkomst til Tjuvholmen medfører at Vangsvegen må løftes for å komme over kulvert. Det medfører
trolig at det skapes et brudd i Strandgata ved kryss Vangsvegen. Etablering av ny strandlinje og ny
Skibladner-brygge sør for ny kulvert gjennom Hamarbukta vil ikke få visuelle eller fysiske virkninger for
registrerte kulturmiljø.
Fjerning av jernbanefylling langs dagens strandlinje, og etablering av ny strandlinje langs kulvert samt
parkanlegg vil skape en ny situasjon mot Hamarbukta. Men dette er forsøkt tilpasset kulturmiljøets
behov blant annet for å relatere seg til et fortsatt åpent naturlig vannspeil. Ved å fjerne jernbanefyllinga
med master og teknisk anlegg vil en forbedre utsikten til vann, og «reparere» sammenhengen
(konteksten) mellom vannet og den historiske sentrumskjernen. Det forutsettes at Hamarbukta får en
såpass størrelse at vannflaten ser naturlig ut.

Omfang er vurdert til middels-stor negativ
Konsekvens er vurdert til middels – stor negativ (- -/- - -)

Alternativ øst A og C
Hovedalternativet medfører at en tar ned dagens jernbanefylling med master ved Hamarbukta, og
teknisk anlegg.. For kulturmiljøet vil tiltaket få positiv effekt, ved at bygningene på stasjonen blir bevart,
og konteksten til kulturmiljøet blir bevart.

Omfang er vurdert til middels positiv
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Konsekvens er vurdert til middels positiv

5.4.10 KM 10 Storhamar
Urbant boligområde, den automatisk fredete Hamarkaupangen fra middelalder og mulig kirkested fra
middelalderen med uavklart både plassering og vernestatus ved Aslak bolts gate/Nordvikveien
(regulert/vernet i kommunedelplan, verneklasse 1, 2 og 3)

Figur 5-13 Eksempler fra kulturmiljøet på Storhamar. Flere av bygningene har høy arkitekturhistorisk verdi. Bygningene
er i stor grad orientert mot Mjøsa. (Foto: A. K. Birkeland.)

I denne bydelen er det særlig Nedre Storhamar som er trukket fram i kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljø som et verdifullt område. Her er de eldste boligene «plassert på langsgående høydedrag
på en slik måte at de naturgitte forutsetningene forsterker eiendommenes kvalitet og egenart.»
Boligene avspeiler byggeskikk fra slutten av 1800-tallet fram til slutten av 1900-tallet, med mange
særegne boliger med store arkitektoniske kvaliteter som også gjør at her er flere enkeltobjekter med
stor verdi. Kulturmiljøet grenser til, og ligger delvis over, Domkirkeodden og middelaldergrunnen i
Hamar. På østsiden av Nordvikvegen, på Bispehaugen, ligger Jørgenskirken kirkested fra
middelalderen. Stedet er avmerket i Askeladden (Askeladden-ID 84749), men med uavklart status da
lokaliseringen av stedet er uavklart. Området er regulert til bevaring i kommuneplanen. Reguleringen
omfatter en villa (Vindhagen) med hageanlegg. Bygning og hage er fra 1915-16.
Området har opplevelsesverdi knyttet til estetikk og stor kunnskapsverdi knyttet til historisk og
vitenskapelig kildeverdi. Kirkestedet fra middelalder gir alder og tidsdybde. Boligene har både
arkitekturhistorisk verdi og bruksverdi. Størst egenverdi har villa Vindhagen på Bispehaugen.
Verdi: Middels–stor (områdene regulert til bevaring har stor verdi)
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Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Bare svært liten del av sørøstre hjørne av delområdet vil bli liggende innenfor tiltakets anleggsbelte, og
tiltaket har nærføring til østlige deler av kulturmiljøet. Tiltaket vil ikke berøre fredet middelalderbygrunn,
og ingen boliger vil bli revet. Da det allerede ligger jernbanespor her i dag, er det vurdert at miljøet er
robust til det nye tiltaket. Det er vurdert at kulturmiljøet i stor grad bevarer sin kontekst og lesbarhet, og
dermed sin kulturhistoriske verdi.

Omfang vurderes til intet/lite negativ
Konsekvens vurderes til ingen – liten negativ (0/-)
Alternativ øst A og C
Kulturmiljøet berøres ikke av alternativene.
5.4.11 KM 11 Elvsholmen/Midtstranda
Gårdsmiljø med lang tidskontinuitet. Kulturmiljøet er del av kulturlandskapet Børstad/Åkersvika
(KF00000645) med høy kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljøet består av en automatisk fredet gravhaug (Askeladden-ID 52544) datert til jernalderen.
Samt en vedtaksfredet komplett husmannsplass fra siste halvdel av 1700-tallet (Askeladden-ID
222197) som lå under Åker-gården. Kulturmiljøet representerer det marginale jordbruket som lå i
randsonene av de større gårdene i området. Disse var tidligere vanlige, men ikke lenger.
Verdi: Stor

Omfang og konsekvens
Alternativ vest
Tiltaket medfører at det legges tilsving til Rørosbanen på fylling innerst i kilen mellom jernbanesporet og
Stangevegen. Det forutsettes at kulturmiljøet ikke blir fysisk berørt av tiltaket, og at det kun i liten grad
bli visuelt berørt ved at tiltaket vil gi en ytterligere visuell barriere mellom miljøet og Åkersvika.
Kulturmiljøet vurderes å være robust i forhold til dette, da det allerede i dag er en rekke infrastrukturelementer her.

Omfang vurderes til intet
Konsekvens vurderes til ingen (0)
Alternativ øst A og C
En liten bit av kulturmiljøet sørligste del er innenfor anleggsbeltet til tiltaket. Det medfører at det legges
tilsving til Rørosbanen på fylling innerst i kilen mellom jernbanesporet og Stangevegen, og mellom
Rørosbanen og Dovrebanen. Tilsving i øst tar noe areal fra Elvsholmen, og nærføring til bygninger i
miljøet. Tiltaket gir en økt visuell barriere mellom miljøet og Åkersvika. Det vil ha negativ innvirkning på
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lesbarheten til både overordnet kulturlandskap og selve kulturmiljøet.

Omfang vurderes til middels negativ
Konsekvens vurderes til middels – stor (- -/- - -)

5.5

Konsekvenser i anleggsperioden

Alle fysiske inngrep tiltaket har i registrerte kulturminner og -miljø er vurdert under driftsfase, da de
er definert som permanente/irreversible. Økt anleggstrafikk og støy vil ha noe innvirkning på
opplevelsesverdien til kulturmiljøene. Plassering av midlertidige anleggsveier, deponi og
riggområder må konsekvensutredes når mer detaljer foreligger, i detaljregulering i neste planfase.

5.6

Risiko

Det er noe usikkerhet i prosjektet basert på potensiale for nye funn av hittil ikke kjente automatisk
fredete kulturminner innenfor planområdet, på Børstadjordet og Hamarbukta. På Børstad er det
potensiale for funn av jordbruks- og bosetningsspor fra jernalder. I Hamarbukta er det potensiale
for å finne automatisk fredete marine kulturminner (eldre enn 100 år), knyttet til bruken av
Hamarbukta fra middelalder frem til i 1900-tallet.

5.7

Samlet konsekvens for alternativer

Det er registrert en rekke ulike typer kulturminner, -miljø og kulturlandskap innenfor planområdet
og dets influensområde. Fra teknisk industrielle miljø på Espern, til tett kvartalsstruktur, til gamle
gårdstun omringet av åpent åkerlandskap. Det er også en vesensforskjell i alternativene i vest og i
øst. Fra omlegging av eksisterende jernbanestasjon med tilhørende anlegg i vest, til etablering av
helt nytt stasjonsområde i øst.

Delområde

Verdi

Konsekvens
alternativ vest

KM 1 Tommelstad

Middels- Ubetydelig
Stor
0

KM 2 Børstad

Stor

Ubetydelig
0

Konsekvens
alternativ øst
A
Stor negativ
---

Konsekvens
alternativ øst
C
Ubetydelig –
liten negativ
0/-

Stor negativ
---

Middels
negativ
--

Kommentar
Hovedalternativ Øst A vurderes
som dårligst, siden det medfører
et større fysisk inngrep i
kulturmiljøet, samt at en kommer
betydelig tettere på gårdstunet
enn alternativ Øst C. Øst A vil få
en større negativ konsekvens for
det overordnede
kulturlandskapet også, og
sammenhengen mellom
Tommelstad og Børstad vil
forringes.
Hovedalternativ Øst A vurderes
som dårligst, siden det medfører
et større fysisk inngrep i
kulturmiljøet, en fjerner deler av
alléene ved Børstad, samt at en
kommer betydelig tettere på
gårdstunet enn alternativ C. Det
vil få en større negativ
konsekvens for det overordnede
kulturlandskapet også. Varianten
blir også delvis liggende på
fylling sør i kulturmiljøet, og
dermed være en økt barriere
mellom de registrerte
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Konsekvens
alternativ vest

Konsekvens
alternativ øst
A

Konsekvens
alternativ øst
C

Middels – stor
negativ
- -/- - -

KM 3 Disen

Middels- Liten negativ
Stor
-

Stor negativ
---

KM 4 Vikingskipet

Middels

Middels
negativ
--

KM 5 Briskebyen

Middels- Liten –
Stor
middels
negativ
-/- -

Middels
negativ
--

KM 6 Espern

Stor

Stor negativ
---

KM 7 Østbyen

Middels- Liten negativ
Stor
-

Ubetydelig
0

KM 8 Hamar
jernbanestasjon

Stor

Middels-stor
negativ
- -/---

Ubetydelig
0

Stor negativ --

Stor negativ --
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Kommentar
kulturmiljøene i og som grenser
til kulturlandskapet.

Hovedalternativ Øst A vurderes
som dårligst, da det medfører et
større fysisk inngrep i
kulturmiljøet og rivning av flere
bygninger enn alternativ øst C. I
Vest er det utsyn/sammenheng
mellom kulturmiljøer som
påvirkes negativt.
Middels
Det er lite omfang for delområdet
negativ
av alternativ Vest. I Alternativ Øst
vil ny trase og reisetorg ha visuell
-innvirkning, men kulturmiljøet er
vurdert å være robust for
tiltakene rundt stasjonsområdet
og reisetorg.
Middels
Tiltaket i vest-alternativet vil få
negativ
nærføring til kulturmiljøet ved ny
bru over Åkersvika, og det kan
-skapes en visuell barriere
mellom miljøet og Mjøsa.
Alternativene i øst forutsetter at
jernbanedrifta ved dagens
stasjonsområde og Espern vil
opphøre, og dette vil få noe
negativ virkning på kunnskapsog opplevelsesverdien i
delområdet.
Stor negativ - - Hovedalternativene får svært
ulikt omfang på miljøet. I vest
skjer det endringer for å bygge
om stasjonsområdet, mens i øst
blir store deler av området
sanert, bortsett fra driftsbasen.
Alle alternativ forutsetter
opprettholdelse av driftsbasen,
og har dermed tilnærmet lik
konsekvens for kulturmiljøet.
Ubetydelig 0
Vest-alternativet vil forringe
lesbarheten ved at kulturmiljøet
mister deler av sin kontekst og
tilknytningen til det overordnete
kulturlandskapet/bylandskapet. I
Øst vil tiltaket ikke medføre
fysiske eller ytterligere visuelt
omfang ut over null-situasjonen.
Middels -stor
Alternativ vest medfører bygging
negativ
av kulvert mot Hamarbukta, samt
sanering av dagens
- -/--jernbanefylling langs
Strandgateparken som vil skade
kulturmiljøet og påvirke
lesbarheten. Samtidig beholdes
områdets bruksverdi som del av
jernbanemiljøet på Hamar Østalternativene medfører begge at
sporene i tilknytning til stasjonen
blir sanert, og den regulære
driften av stasjonen opphører.
Bygningene og perrong vil bli
bevart, og har fremdeles
kunnskaps- og opplevelsesverdi,
og kan fremdeles danne kontekst
til Hamar sentrum og
bylandskapet.
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0/-
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Konsekvens
alternativ øst
A
Ubetydelig
0

Konsekvens
alternativ øst
C
Ubetydelig 0

Ubetydelig
0

Ubetydelig 0

KM 11
Stor
Elvsholmen/Midtstranda

Ubetydelig
0

Ubetydelig –
liten negativ
0/-

Middels
negativ
--

Samlet vurdering

Middels
negativ
--

Middels – stor
negativ - - /- - -

Middels
negativ
--

Nasjonale verdier

Berører
nasjonalt
verdsatt
bystruktur

Berører
nasjonalt
verdsatt
kulturlandskap
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Kommentar
Kulverten i Hamarbukta i vestalternativet er mest negativ da
den skaper barriere mellom
østlige deler av kulturmiljøet og
Mjøsa, og mellom stasjonen (KM
8) og torget i sentrumsmiljøet
(KM 9). Fjerning av
jernbanefylling langs dagens
strandlinje, og etablering av ny
strandlinje, «vannspeil» og
parkanlegg vil skape en helt ny
situasjon mot Hamarbukta i både
vest og Øst. Det blir forbedret
utsikt til vann/vannflate i
Hamarbukta, og bedret
sammenheng (kontekst) mellom
vannet og den historiske
sentrumskjernen.
Variant av alternativ vest,
sportilgang Jernbanemuseet fra
sør vil føre til at det må bygges
ny forbindelse til den eldre banen
mellom Koigen og ca. Bispegata
parallelt med kulverten til nytt
Intercity dobbeltspor. Dette vil
trolig innebære at noe flere
boliger på Storhamar må
innløses og at kulturmiljøet der
dermed i noe større grad vil bli
skadet av tiltaket enn ved
hovedalternativet. Miljøet vil bli
fragmentert, og miste noe av sin
lesbarhet.
Alternativ øst C er vurdert til å
være noe dårligere enn alternativ
øst A, da det vil beslaglegge
areal i kulturmiljøet i driftsfasen,
samt skape mer nærføring til
bygningene her. Det vil også
skape noe mer barrierevirkning
enn A-alternativet, da det vil bli
en noe større konstruksjon i
tilsving til Rørosbanen
Alternativ vest og øst C kommer
ganske likt ut med tanke på grad
av omfang, men alternativ vest
blir rangert som best, siden det
opprettholder dagens
jernbanedrift på dagens
stasjonsområde, og fortsetter å
knytte kulturmiljøene sammen i
bylandskapet ved å opprettholde
mye av konteksten. Alternativ øst
A er vurdert som dårligst, siden
det får stor konsekvens for
kulturlandskapet på
Børstad/Åkersvika, og bryter opp
sammenhengen mellom de
registrerte kulturmiljøene.
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Alternativ vest

Overordnet vurdering av tiltaket i dette alternativet er at dette vil få størst fysiske inngrep i kulturmiljø.
Det kan være mer utfordringer med å tilpasse tiltaket inne i selve bykjernen enn ved Vikingskipet både i
anleggs- og driftsfasen. Men en vil samtidig ha en god mulighet til å tilpasse dagens arealer i randen av
de registrerte kulturmiljøene slik at en vil ivaretar den historiske konteksten og lesbarheten ved å fjerne
spor på fylling og reetablere grønndraget mellom kvadraturen og Hamarbukta. Å sikre fortsatt naturlig
vanntilførsel fra Mjøsa vil være med på å opprettholde kontakt med Mjøsa vil være med på å
opprettholde kontakt med Mjøsa og «Mjøsgløtt» for bebyggelsen i sentrum. Tiltaket vil også
opprettholde driften ved Hamar stasjon og dermed opprettholde kulturmiljøets bruksverdi.
Det er noe potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner (eldre enn 100 år) under vann i
Hamarbukta.

5.7.2

Varianter alternativ vest

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
Varianten vil få større negativ konsekvens for kulturmiljøene Hamar sentrum (KM 9) og
jernbanestasjonen (KM 8) enn hovedalternativet, da det øker barrierevirkningen i bylandskapet, og
forringer sammenhengen mellom de registrerte kulturmiljøene her.
Kort lokk (til forlengelsen av Håkons gate og mulig bru i forlengelse av Vangsvegen)
Varianten vil få noe mindre barrierevirkninger enn hovedalternativet mellom stasjonen (KM 8) og Hamar
sentrum (KM 9) over Hamarbukta/nytt vannspeil, men med en eventuell brukonstruksjon som
forlengelse av Vangsvegen kan brua ha noe mer negativ omfang på utsynet fra Vangsvegen mot
Hamarbukta og eventuelt Mjøsa.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Variant tilkomst driftsbase fra sør for museet via spor øst for Hamarbukta. Varianten medfører at det må
opprettes et ytterligere nytt spor parallelt med dobbeltsporet forbi Storhamar (KM 10). Dette medfører at
flere bygninger må rives her, samt at en trolig vil berøre den fredete middelalderbygrunnen. Varianten
forutsetter opprettholdelse av dagens spor fra Espern og videre frem til Jernbanemuseet. Nullsituasjonen videreføres med bane på fylling ved Strandgateparken, om enn noe lavere enn dagens
fylling. Dette er ikke store nye inngrep her, men mengden av det samlete vest-tiltaket med nevnte
sportilgang ved Hamarbukta/Hamar sentrum vil bli dominerende. Kulturmiljøet Hamar sentrum vil miste
mye av sin lesbarhet og kontekst. Det er positivt at det opprettholdes kobling mellom Hamar stasjon og
driftsbasen på Espern.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Varianten er vurdert til å ikke få innvirkning på registrerte kulturmiljø ut over hovedalternativet.
Flytte driftsbase
Varianten er vurdert til å være dårligere enn hovedalternativet. Flytting av driftsbase vil medføre at
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konteksten til Espern og Jernbanetomta (KM 6) vil bli svært forringet. Miljøet med høy nasjonal
kulturhistorisk verdi vil miste bruksverdi og opplevelsesverdi. Dette vil også ha negativ betydning for
den overordnete lesbarheten av bylandskapet og sammenhengen mellom miljøene jernbanestasjonen
(KM 8) og Espern og Jernbanetomta (KM 6).

5.7.3

Alternativ øst A

Alternativet medfører at det etableres ny togstasjon ved Vikingskipet, med en lenger dagstrekning
delvis på fylling ved Børstadjordet.. Alternativet vil således få fysisk innvirkning på kulturlandskapet på
Børstad. Det vil også få visuelle virkninger på kulturmiljø med villabebyggelse på Disen, Briskebyen og
Vikingskipet. Størst visuelle virkninger vil det få på Børstadjordet der det vil skape barriere mellom de
registrerte miljøene på Tommelstad, Børstad og Disen.
Det er noe potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner på Børstadjordet.
Alternativet forutsetter også at dagens jernbanevirksomhet ved dagens stasjonsområde i Hamar
sentrum opphører. Tiltaket vil fjerne jernbanefylling ved Strandgateparken, opprettholde dagens
størrelse på Hamarbukta og aktivitetene der.

5.7.4

Alternativ øst C

Alternativet medfører at det etableres ny togstasjon ved Vikingskipet, med en kortere dagstrekning og
kulvert ved Børstadjordet. Alternativet vil gå dypere i terrenget enn alternativ øst A, og vil gå tidligere
ned i tunnel i fast fjell. Dette gjør at alternativet i mindre grad vil få fysiske og visuelle påvirkninger på
kulturmiljøene Tommelstad og Børstad. Det vil også sikre sammenhengene i kulturlandskapet.
Alternativet forutsetter også at dagens jernbanevirksomhet ved dagens stasjonsområde i Hamar
sentrum opphører. Tiltaket vil fjerne jernbanefylling ved Strandgateparken, opprettholde dagens
størrelse på Hamarbukta og aktivitetene der.

5.7.5

Varianter alternativ øst A og øst C

Fleksibel stasjonsløsning
En fleks-løsning for stasjonen er vurdert å ha samme omfang og konsekvens som hovedalternativene.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Varianten er vurdert til å ikke få innvirkning på registrerte kulturmiljø ut over tiltakene i
hovedalternativet.
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Varianten forutsetter opprettholdelse av null-situasjonen med spor på fylling langs
Strandgateparken/Hamarbukta. Det er positivt at det opprettholdes kobling mellom Hamar stasjon og
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driftsbasen på Espern. Varianten er vurdert til å få svakt mindre negativ konsekvens i forhold til
hovedalternativene øst A og C.
Flytte driftsbase
Varianten er vurdert til å være dårligere enn begge hovedalternativene i øst. Flytting av driftsbase vil
medføre at konteksten til Espern og Jernbanetomta (KM 6) vil bli svært forringet. Miljøet med høy
nasjonal kulturhistorisk verdi vil miste bruksverdi og opplevelsesverdi. Dette vil også ha negativ
betydning for den overordnete lesbarheten av bylandskapet og sammenhengen mellom miljøene
jernbanestasjonen (KM 8) og Espern og Jernbanetomta (KM 6).
Stangevegen under jernbanen
Varianten er vurdert til å ikke få innvirkning på registrerte kulturmiljø ut over tiltakene i
hovedalternativet.

5.7.6

Rangering

Foreløpig rangering av alternativene:
Alternativ vest
Alternativ øst C
Alternativ øst A

5.8

Avbøtende og kompenserende tiltak

5.8.1

Alternativ vest

• Vannflata i Hamarbukta bør ha store dimensjoner for at den visuelle virkningen av
landskapsrommet skal kunne prege bylandskapet og kulturmiljøene Hamar sentrum og Hamar
stasjon. Sammen med en grønnstruktur mellom kvartalsstrukturen og vannflata i Hamarbukta vil
det danne et byrom som vil være historisk forankret i Pedersen-planen, og som vil gi identitet til
Hamar sentrum.
• Ved å fjerne eksisterende parkeringsplass på fylling bør en gjenskape en strandlinje tilnærmet
byens opprinnelige møte med Mjøsa i Hamarbukta i henhold til Historiske byplaner.
• For å videreføre Pedersen-planen bør alle akser avsluttes i Hamarbukta. Dette innebærer at
krysningen av kulvert gjøres ved videreføring av Enggata som legges lavt rund kulvertåpningen.
Vangsvegen som viktig akse vil på denne måten avsluttes i Hamarbukta og synsbildet ved
ankomst ned mot Mjøsa vil i mindre grad preges av vei og konstruksjoner enn hva alternativ
vest legger opp til. I stedet for vil synsbildet ut fra kulturmiljøet Hamar sentrum bli preget av
reetablert vannspeil og grønnstruktur.
• Veien som skal gå over kulvert bør ha standard som gang/sykkelvei med mulighet for
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utrykningskjøretøy. Dette vil minske oppbyggingen på kulverttaket/samlet høyde.
• Utformingen av park, strandkant og fylling ved kulvert bør utføres buktende, slik at det fanger opp
opprinnelig landskapsform, og gir en dempet virkning mot kulturmiljøene i Hamar sentrum.

5.8.2

Alternativ øst A og øst C

• Gjenbruk av Rørosbanetraséen vil være et godt avbøtende tiltak som vil minimere
konsekvensgraden for kulturmiljøene Briskebyen og Disen. Rørosbanetraséen er historisk
kontekst til kulturmiljøene på nevnte kulturmiljø, samt at den er identitetsskapende for en
transformasjon av området rundt en jernbanestasjon i øst, med tilhørende byutvikling. En
«gjenbruk» av traséen som gang- og sykkelveg vil skape en buffer mellom det nye tiltaket og de
historiske bydelene, og gjøre at den visuelle virkningen for tiltaket vil minimeres. Det bør også
etableres et grøntområde på sidene av gang- og sykkelveien.
• Det bør legges føringer for utformingen og dimensjonene til fremtidig bygningsmasse i
reguleringsplanen, for å sikre at Vikingskipet forblir et arkitektonisk landemerke. De visuelle
virkningene vil minimeres. Det avbøtende tiltaket vil også ha virkning på lesbarheten til
kulturmiljøene i Briskebyen, ved at en sikrer innsyn/utsyn til Mjøsa.

5.8.3

Alternativ øst A

• Nytt dobbeltspor bør legges i overdekket kulvert/lokk i siste del av traséen gjennom Børstad før
tunnelpåhugget ved Tommelstad for å redusere bruddet i kulturlandskapet. Det vil fremdeles
være fysiske inngrep i kulturmiljøet på Børstad, så konsekvensgraden vil bare minskes en halv
grad.
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Definisjon av tema naturressurser fra Statens vegvesens håndbok V712 (2014-utgave):
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.
Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og behov
for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtiden.
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen omfatter både mengde og kvalitet av ressursen.
De næringsmessige og foretaksøkonomiske virkningene er lagt til de prissatte konsekvensene.
Naturressursene skal derfor ikke vurderes på eiendomsnivå (privatøkonomisk), men som samlet
virkning på planområdene innenfor influensområdet.
I utredningen er det lagt vekt på deltemaene landbruk (jord- og skogbruk), vannressurser (overflate- og
grunnvann) og georessurser (mineraler og løsmasser).

6.1.2

Utredningskrav fra planprogram

I bestillingen til planarbeidet fra departementet er det særskilt framhevet behov for å belyse
konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak. Jordvernet er et særlig viktig tema
og skal vektlegges. Her inngår også eventuelle endringer i dyrkingsforhold. Det gjelder for eksempel
drenering og grunnvannssenking i forbindelse med anlegget, samt arrondering av gjenværende arealer.
For fagtema naturressurser skal utredningen i særlig grad avklare virkninger av tiltaket for:
• Jordbruksområder ved Børstad-Tommelstad
• Grunnvannsbrønner i Hamar
• Mjøsa som drikkevannskilde
Det er behov for å oppdatere beregninger av arealbeslag med nye forutsetninger for tiltaket. Analysen
skal frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema landbruk og naturressurser, og belyse
konsekvensene av de ulike alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar.
Arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrka og dyrkbar mark beregnes. Den
landbruksmessige egnetheten til arealer kartlagt som dyrkbar mark innenfor planområdet utredes.
Kilder til jordvanning omtales. Eventuelle endringer i fordrøynings- og dreneringsforhold skal vurderes
på et overordnet nivå. Mulighet for avbøtende tiltak skal belyses.
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Mjøsa som drikkevannskilde skal omtales og supplerende prøvetaking for overvåking skal vurderes.
Virkningene illustreres med egne temakart. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som
kan belyse problemstillingene skal inngå i analysen.

6.1.3

Definisjon av influensområde

Med planområdet menes alle områder som direkte blir påvirket av den planlagte utbyggingen og
tilhørende virksomhet. Dette gjelder både områder som beslaglegges permanent og områder som
reguleres midlertidig til for eksempel oppranking av matjord og generelt anleggsarbeid.
Influensområdet for naturressurser består av planområdet, samt de driftsenheter som naturlig må sees i
sammenheng med tiltaksområdet. Influensområdet følger med andre ord eiendomsstrukturen, og
strekker seg vanligvis 200-400 meter ut fra planlagt tiltak. I dette arealet vil eventuelle indirekte
påvirkninger - permanent og i anleggsfasen – gjøre seg gjeldende. For vannressurser er arealet
nedstrøms krysningspunkter mellom jernbanelinjen og viktige ferskvannsforekomster inkludert i
influensområdet. Denne inndelingen ansees som fornuftig med hensikt på å framstille all
beslutningsrelevant informasjon.
Selv om hovedaktiviteten av tiltaket vil skje innenfor planområdet og det angitte influensområdet, er det
sannsynlig at en del virksomhet bl.a. knyttet til massehåndtering vil skje i områder utenfor det som er
definert som planområdet til tiltaket. Dette kan f. eks. gjelde behov for deponering av
overskuddsmasser. Det er p.t ikke definert områder for deponering av overskuddsmasser fra prosjektet.

6.1.4

Kunnskapsgrunnlag

Fagrapport Naturressurser og gårdsregistreringer fra KDP-prosess i 2016 inngår som sentral del av
kunnskapsgrunnlaget for denne konsekvensutredningen. Norsk institutt for bioøkonomis database
Kilden, kommunens egne kartlegginger og eventuelle rapporter fra kartlegginger/utredninger som er
gjort i de aktuelle områdene legges også til grunn for utredningen.
For landbruksressurser har man tatt utgangspunkt i prinsippene for konsekvensutredning i håndbok
V712 (2014). Arealbeslag av produktivt jord- og skogareal (og dyrkbart skogareal) er beregnet, og det
er utarbeidet et arealregnskap som viser avgang/tilskudd av ulike typer areal både som midlertidig
beslag og som permanent beslag.
Arealbeslag er beregnet ut fra informasjon fra arealressurskart AR5 fra NIBIO og kart som beskriver
tiltaket. Midlertidig beslag er alt areal innenfor grensen av anleggsbeltet som ikke blir permanent
beslaglagt av det nye jernbaneanlegget. Midlertidig anleggsområde inkluderer også arealer til rigg- og
materialområde. Det permanente arealbeslaget er estimert med utgangspunkt i skråningsutslagene på
skjæring/fylling og sideareal slik de er angitt i prosjektet, og inkluderer også omlegging av veier der
dette er definert i denne planfasen. Det er knyttet vesentlige usikkerheter til beregning av arealbeslag i
denne fasen, og tallene kan endre seg ved fullstendig detaljering i reguleringsplanfasen.
Hovedhensikten med å beregne arealbeslag i konsekvensutredningen er å kunne vurdere grad av
påvirkning, og å vurdere virkningene av de utredede alternativene opp mot hverandre. Driftsmessige
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ulemper som følge av alternativene er hovedsakelig vurdert på overordnet nivå.
For vann- og georessurser er utredningskrav fra planprogrammet fulgt. Metoden i SVVs håndbok V712
– Konsekvensanalyser er benyttet for konsekvensvurderingen. Som grunnlag for forekomster av
grunnvannsbrønner er grunnvannsdatabasen GRANADA benyttet. Brønnenes posisjoner i denne
databasen er som oftest ikke verifisert. Nøyaktigheten ligger normalt mellom 10-20 m, men i noen
tilfeller kan det oppstå feil på over 100 meter.
Svartskifer og alunskifer er registrert i Hamar kommune. Det er tatt prøver langs sporalternativene og
det er funnet potensielt syredannende masser i grunnen, bl. a. på jordene mellom Børstad og
Tommelstad. Nøyaktig oversikt over omfanget av syredannende bergarter og en mer nøyaktig fordeling
av alunskifer/svartskifer er vanskelig å forutse i detalj før gravearbeidene igangsettes.
Tabell 6-1. Kunnskapsgrunnlag naturressurser

Landbruk

vann

Georessurser

Deltema

X

X

X

Kilde

Relevans

Befaringer på stedet, gårdsregisteringer

Utredningsområdet betraktes og vurderes
direkte og umiddelbart.

X

X

X

NGU: www.ngu.no

Områder med alunskifer

Berggrunnskart M 1:50.000, løsmassekart
M 1:1:50000, alunskiferkart
X

X

X

NIBIO: www.kilden.no/AR5

Kartbasen gir detaljert informasjon om arealbruk.

Arealressurskart
X

NIBIO: www.nibio.no

Forekomster av jordsmonn utviklet i alunskifer;

Jordsmonnkart, dyrkingsklassekart,

torvjord og jordsmonn med spesielt gode

erosjonsrisikokart

dyrkingsegenskaper, vurderinger av egnethet til
dyrking av ulike vekster, og risiko for erosjon

X

NGU: www.ngu.no

Brønner og grunnvannsressurser

Granada Nasjonal grunnvannsdatabase
X

Hias: www.hias.no

Mjøsa som drikkevannskilde

X

www.vann-nett.no

Vannområde Mjøsa og dens vannforekomster
(vannforskriften)

X

Vassdragsforbundet for Mjøsa med

Vannområde og drikkevannkilde Mjøsa

tilløpselver: www.vassdragsforbundet.no
X

NGU: www.ngu.no
Grus og pukk, Mineralressurser

Forekomster av georessurser
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Fagtemaets verdigrunnlag

SVVs håndbok V712 (2014-utgaven) ligger til grunn for verdivurderingene.
Tabell 6-2. Kriterier for verdisetting av naturressurser (ihht. V712 2014-versjon)

Jordbruk

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Innmarksbeite som ikke er

Overflatedyrket jord som

Fulldyrket jord, overflate-

dyrkbar

ikke er dyrkbar

dyrka jord som er
dyrkbar.

Skogbruk

Skogarealer med lav

Større skogarealer med

Større skogarealer med

bonitet, Skogarealer med

middels bonitet og gode

høy bonitet og gode

middels bonitet og

driftsforhold. Skogarealer

driftsforhold

vanskelige drifts-forhold

med høy bonitet og vanlige
driftsforhold

Overflatevann /

Vannressurser som har

Vannressurser med

Vannressurser med

grunnvann

dårlig kvalitet eller liten

middels til god kvalitet og

meget god kvalitet, stor

kapasitet. Vannressurser

kapasitet til flere

kapasitet og som det er

som er egnet til

husholdninger/gårder.

mangel på i området.

energiformål

Vannressurser som er godt

Vannressurser av

egnet til energiformål

nasjonal interesse til
energiformål

Mineralressurser

Små forekomster av egnete

Større forekomster av

Store/rike forekomster av

bergarter/ malmer som er

bergarter/malmer som er

bergarter/malmer som er

vanlig forekommende

vanlig forekommende og

av nasjonal interesse

godt egnet for mineralutvinning eller til
bygningsstein /
byggeråstoff
Løsmasser

Små forekomster av

Større forekomster av

Store løsmasse-

nyttbare løsmasser som er

løsmasser som er vanlig

forekomster som er av

vanlig forekommende,

forekommende og meget

nasjonal interesse

større forekomster av dårlig

godt egnet til byggeråstoff

kvalitet

Jordsmonnet i området (Hamar) ble opprinnelig kartlagt i perioden 1987-1990, men NIBIO har foretatt
omfattende ajourføring og nykartlegging i området i feltsesongene 2013-2015. Vurderingene i denne
rapporten er gjort på bakgrunn av oppdatert og ajourført informasjon om jordsmonnet med tilhørende
temakart.
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Beskrivelse av overordnet situasjon

LANDBRUK
Klimaet i Mjøsområdet rundt Hamar er preget av innlandsforhold med relativt kalde vintre og høye
temperaturer om sommeren. Nærhet til Mjøsa gir litt høyere temperaturer om høsten før innsjøen blir
islagt, og kaldere forhold om våren før isen på Mjøsa er smeltet (april og mai). Området er relativt
nedbørfattig med årsnedbør i underkant av 600 mm, men omtrent halvparten av årsnedbøren kommer i
perioden mai-september.
På grunn av rik morenejord, har jordbruksarealene svært god jordsmonnkvalitet. Jordsmonnet i
kambro-silurområdet i Hamar er kjent for høy produktivitet og klimaet gir grunnlag for å dyrke matkorn,
olje- og proteinvekster, poteter, ulike typer grønnsaker og bær. På de potensielt berørte arealene i
Hamar drives kornproduksjon og dyrking av grønnsaker, samt noe produksjon av poteter og grovfôr.
Områdene med alunskiferpåvirket jordsmonn finnes hovedsakelig der som en forventer å finne
alunskifer ut fra berggrunnsgeologiske kart. Det er i tillegg en del svartskifre i området som gir lignende
jordsmonn. Ved feltundersøkelsene er det mulig å skille den karakteristiske svartjorda fra øvrig
morenejord. Jordsmonn kartlagt som alunskiferjord finnes også i enkelte områder utenfor angitt område
for alunskiferberggrunn, og representerer da trolig jordsmonn utviklet i svartskifer. Jordsmonnet som er
utviklet med alunskiferrikt opphavsmateriale, er svært spesielt. Det er mørkfarget fra topplaget og en
kan knapt klare å skille hvor undergrunnsjorda begynner. Innholdet av organisk materiale i jordsmonnet
er høyere enn i jordsmonn utviklet i leirskifer fordi alunskiferen i seg selv inneholder gammelt organisk
materiale. Jordsmonn utviklet i alunskiferrikt materiale har som oftest god jordstruktur og dyp
rotutvikling.
Skogene i influensområdet er mesteparten barskog med høy bonitet, mens det innenfor området med
kambro-silurbergarter er bestand av ulike løvtrær med dominans av bjørk. Skogteigene innenfor
planområdet er relativt små. I Hamar blir ingen skogareal direkte berørt av noen av trasealternativene,
men alle tunellene går under områder med skog (bl.a. i Furuberget naturreservat).
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Figur 6-1. Bonitet og markslag AR5 (NIBIO)

VANN
Langs Flagstadelva er det påvist betydelige grunnvannsressurser. I løsmassene under Hamar by er det
ikke grunnvannspotensial. I resten av influensområdet er grunnvannspotensialet begrenset. I hele
influensområdet finnes noen hundretalls brønner til energi og vannforsyning. Energibrønner ligger
særlig i byen og tettstedene rundt. Brønner til vannforsyning ligger hovedsakelig utenfor disse
områdene (ngu.no).
De viktigste kildene til overflatevann i influensområdet er Mjøsa og Åkersvika. Noen av bekkene, blant
annet de gjennom Hamar, ligger i rør. Hele influensområdet ligger innenfor Mjøsas nedbørfelt.
Vannområdet Mjøsa omfatter arealer i 36 kommuner. Nedbørfeltet er på 17 251 km2.
Gudbrandsdalslågen står alene for ca. 70 % av dette. Det er ca. 40 elver som renner inn i Mjøsa
(vannportalen.no).
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Figur 6-2. Brønner og grunnvannspotensiale (Kilde: NGU)

Mjøsa er den viktigste drikkevannskilden til både Hamar og mange andre steder. Mer enn 90 000
mennesker får sitt drikkevann fra syv større kommunale vannverk med inntak fra dypt vann i Mjøsa. I
tillegg blir vassdraget nedstrøms Mjøsa (nedre del av Glomma) brukt som drikkevannskilde for mer enn
150 000 mennesker (vassdragsforbundet.no). Innenfor influensområdet finnes det vannverk på Hamar,
som behandler vann fra Mjøsa for omkring 50 000 personer i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og
Stange. Nettet har to dype vanninntak vest for Hamar og Stange (Figur 7-2).
Råvannet fra dypvannsinntak er delvis beskyttet mot forurensninger og forurensningseffektene som
eventuelt opptrer i Mjøsas øvre vannlag. Påvirkning av de dypere vannlag vil likevel kunne skje,
spesielt i perioder av året når vannmassene sirkulerer vår og høst/vinter samt i perioder med flom når
det er mye partikler i vannet. Under normale forhold er imidlertid vannet på større dyp lite påvirket av
forurensninger (Løvik mfl. 2015b).
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Figur 6-3. Vanninntak, vannverk og overføringsnett i området (hias.no)

Den økologiske tilstanden vurderes som god ved samtlige av de fire prøvestasjonene Brøttum, Kise,
Furnesfjorden og Skreia i 2018 (Solheim mfl. 2019). Dette betyr at miljømålet i forhold til vannforskriften
ble oppnådd for Mjøsa i 2018. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret de senere årene med
hensyn til overgjødsling siden 1970‐ og 1980‐tallet. De viktigste påvirkningene på vannområdet antas å
være tungmetaller, lang-transportert forurensing og avrenning fra fulldyrka mark.
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GEORESSURSER
Bergartene på strekningen tilhører for det meste Oslofeltet. Figur 7-3 viser et berggrunnskart for
området.

Figur 6-4. Berggrunnskart fra NGU.

Det forekommer alunskifer og svartskifer innenfor planområdet. Dette er påvist gjennom prøveboringer i
prosjektet. Alunskifer er en såkalt reaktiv bergart. Ved å eksponere alunskiferen vil oksygenet i
eventuelt vann og/eller luften starte en kjemisk reaksjon i bergarten. Bergarten kjennetegnes av høyt
organisk innhold, syredannende egenskaper og høyt innhold av spesielt uran. Sulfider i alunskifer vil
reagere med vann og danne svovelsyre. Slike syredannende bergarter fører med seg en rekke
miljømessige og byggetekniske problemstillinger. Det er de syredannende egenskapene til alunskiferen
som forårsaker de fleste uønskede egenskapene rundt bergarten. Svartskifer er til forveksling lik
alunskiferen, men det organiske innholdet kan være lavere. Innholdet av uran og andre tungmetaller er
lavere. Både alunskifer og svartskifer kan skape problemer som svelling.
De viktigste georessursene i influensområdet er knyttet opp mot kalkforekomster i Furuberget nord for
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Hamar. Franzefoss Minerals (tidligere Steens kalkverk) driver på kalkforekomsten i Furuberget. I tillegg
til kalk er pukk et biprodukt i denne gruven. Forekomsten som Franzefoss driver på, har lokal betydning
(iht. NGU) og vurderes som viktig økonomisk. Utenom forekomsten ved Furuberget, er det ikke
registrert områder med høye konsentrasjoner av verdifulle mineraler eller andre drivverdige
forekomster.

Figur 6-5. Kalkforekomst ved Furuberget (Kilde: NGU)

Uansett hvilket alternativ som velges for linjeføring gjennom Hamar, medfører det en lang tunnel med
behov for håndtering av tunellmasser. De ulike tunnelalternativene vil gå gjennom ulike bergarter fra
kambro-silur, med relativt stort innslag av skiferbergarter med hvor en også vil komme borti sandstein
og kalkstein. Det er usikkert om tunnelalternativene går gjennom drivverdig kalkstein. Verken Rambøll
Sweco eller Franzefoss Minerals har boringer av bergartene i Furuberget som viser hvor dypt ned
kalksteinen går, og muligens går den planlagte tunnelen under kalksteinen. Massene fra området er
ikke testet med tanke på materialegenskaper, og det er derfor vanskelig å si hvilke gjenbrukspotensiale
disse massene har.
Gjennom jernbaneutbygging vil det også bli tilgjengelig store mengder løsmasser av morenemateriale.
En del av dette materialet vil komme fra jordbruksarealer (jordsmonnslag), og vil være viktig å ta vare
på for å kunne ha muligheten til å reetablere jordbruksareal andre steder.
I morenematerialet er det ofte en høy andel stein og blokk. Stein- og blokkfraksjonen består ofte av
harde bergarter, som er langtransportert. Ved å skille ut stein- og blokkmateriale fra morenemateriale
(f.eks. ved 100 mm sold), får en både ut en finjordkvalitet og en stein- og blokkmasse med
brukspotensial. Stein- og blokkmasser kan brukes til ulike typer dreneringsløsninger og hydrotekniske
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tiltak (steinsetting av åpne bekker, steinfylte grøfter, fordrøyningsbassenger) og som masser som
knuses til pukk sammen med sprengstein av harde bergarter.
Alle alternativene vil gi stort overskudd av jord- og løsmasser. Foreløpig antas det at fyllingsbehovet vil
kunne dekkes internt i prosjektet, mens masser til forsterkningslag og frostsikringslag må på grunn av
krav til kvaliteten hentes utenfra. Håndtering av masseoverskuddet kan medføre behov for transport av
masser ut fra anleggsområdene til arealer som ligger utenfor plan- og influensområdet. Deponering av
masseoverskudd avklares i neste planfase.

6.4

Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder

Figur 6-6 Verdikart for fagtema naturresurser.

Endringer av vurderinger fra konsekvensutredningen fra 2016
Planområdet er i denne utredningen delt inn i 10 delområder utfra naturressursenes verdier og
plasseringen til de ulike traséalternativene. Grensene for enkelte delområder er justert noe,
sammenlignet med rapporten fra 2016. I tillegg er det etablert to nye delområder (NR 02 Midtstranda og
NR 09 Vallsig). Dette er gjort for å danne mer ensartede delområder. Med et utredningsområde som i
denne runden bare dekker Hamar kommune, har det også vært naturlig å ettergå grensene noe mer i
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detalj. De øvrige delområdene har fått ny nummerering sammenlignet med plandokumentene fra 2016,
men har beholdt samme navn og verdi som i utredningene i 2016.

6.4.1

NR 01 Åkersvika

Delområdets verdi
Vannforekomst Mjøsa - Åkersvika omfatter hele Åkersvika og har god økologisk og kjemisk tilstand.
Forholdene i vannforekomsten er vurdert til å være stabile og at mål om god økologisk tilstand innen
2021 oppnås. De viktigste påvirkningene er lang-transportert forurensing (miljøgifter, tungmetaller),
samt avrenning fra fulldyrket mark.
Området har i tillegg svært viktige støttefunksjoner for Mjøsa, og er et nøkkelhabitat for fisk i Mjøsa
(Johnsen mfl. 2014).
Åkersvika har ellers liten betydning for naturressurser.
Verdien vurderes samlet som middels.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ Vest
Alternativets krysning av Åkersvika går langs og vest for dagens jernbanefylling. Rett før Espern går
tilsvingen mot Rørosbanen en kort strekning over bukta mellom dagens jernbane og Stangevegen.
Både utvidelsen av dagens fylling og tilsvingen ved Espern er nye fysiske inngrep i vannforekomsten,
men er i stor grad plassert i tilknytning til tidligere inngrep.
Naturverdiene på vestsida av dagens fylling er begrensede, og tiltaket i dette området må regnes som
begrenset og ikke relatert til vannområdets viktigste påvirkninger per i dag (som er langtransportert
forurensing og avrenning fra jordbruk).
Forverring av vannområdets økologiske tilstand mht. vannforskriften anses derfor å skje i liten grad.
Påvirkning vurderes samlet som lite negativt.
Samlet vurderes konsekvens som liten negativ konsekvens (-)

Alternativ øst A og C
Krysningen i alternativ øst A av Åkersvika ved Espern avviker fra dagens fylling grunnet svingen mot
Vikingskipet. Dette betyr en større påvirkning av vannområdet mellom dagens jernbanelinje og
Stangevegen. Kryssingen planlegges som ny bru på ca. 270 m. Alternativet omfatter også nye bruer
der Flagstadelva renner ut i Åkersvika.
I tillegg til fyllingen langs eksisterende spor, vil vannarealet først og fremst bli berørt av brukryssinger.
Forverring av vannområdets økologiske tilstand mht. vannforskriften som følge av tiltaket ansees lav til
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moderat.
Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Samlet vurderes konsekvens som liten til middels negativ konsekvens (-/--)

6.4.2

NR 02 Midtstranda

Delområdets verdi
Største deler av delområdet består av næringsbygg og virksomheter. Øst i delområdet ligger noen
mindre, avgrensede jordbruksteiger med fulldyrket jord, til sammen ca. 50 dekar, som gir delområdet
verdi for naturressurser.
Det er ikke registrert forekomster knyttet til mineralressurser eller grus/pukk-ressurser i delområdet.
Delområdet inneholder ingen registrerte grunnvannsbrønner, men antas ifølge NGU å ha betydelig
grunnvannspotensiale.
Verdien vurderes samlet som middels.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ Vest
Alternativet berører ikke delområdet.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

Alternativ øst A og C
Som følge av utvidelse og oppgradering av spor gjennom Midtstranda vil alternativene føre til beslag av
noe fulldyrka jord sør for sporområdet, totalt ca. 0,5 daa. Siden sporet her i stor grad skal følge
eksisterende trasé blir påvirkningen vurdert som liten, og de arronderingsmessige forholdene
tilsvarende som i dag.
Alternativene vil gå på fylling gjennom delområdet, og det legges derfor til grunn at
grunnvannsforholdene ikke endres.
Påvirkning vurderes samlet som intet til lite negativt.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-)

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal
6.4.3

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

247 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

NR 03 Mjøsa

Delområdets verdi
Mjøsa er den viktigste drikkevannskilden til både Hamar og andre steder i influensområdet, og det er
funksjon som drikkevann som gir delområdet verdi knyttet til naturressurser. To vannverk, ett på Hamar
og ett på Stange, behandler vann fra Mjøsa for omkring 50 000 personer i kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange. Nettet har to dype vanninntak vest for Hamar og Stange. Råvannskvaliteten er i
dag vurdert som god, men det er behov for mer rensing av vannet på grunn av økende partikkel/humusinnhold (Hias.no).
Vannforekomst Mjøsa omfatter hele Mjøsa og har god økologisk tilstand. Og det er av vannregionen
vurdert at mål om god økologisk tilstand innen 2021 oppnås. De viktigste påvirkningene er langtransportert forurensing (miljøgifter/tungmetaller) og avrenning fra fulldyrka mark.
Verdien vurderes samlet som middels til stor.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet berører delområdet ved Hamarbukta, gjennom anleggelse av fylling og kulvert.
Arealbeslaget fyllingen og kulverten fører til er ikke vesentlig i forhold til hele Mjøsa, men fører til at
vannet i bukta får mer begrenset gjennomstrømning fra Mjøsa sammenlignet med dagens situasjon.
Vannmiljøet i Hamarbukta har ingen store påviste naturverdier, og utgjør et begrenset areal sett i
forhold til hele innsjøen. Siden buktas verdier for vannområdet er små og arealtap i forhold til hele
Mjøsa er lite, anses dette ikke å ha en vesentlig påvirkning for vannområdet totalt sett eller påvirkning
på drikkevannskvalitet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til vurdering av påvirkningen på
vannforekomsten lokalt. Anleggsarbeidene kan føre til oppvirvling av bunnsedimenter, som midlertidig
påvirker vannforekomsten i større grad enn det ferdige anlegget vil gjøre. Sedimentene må undersøkes
for forurensning og eventuelle tiltak for å hindre spredning iverksettes.
Påvirkning vurderes samlet som lite negativt.
Samlet vurderes konsekvens som liten negativ konsekvens (-)

Alternativ øst A og C
Alternativet berører ikke delområdet.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)
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NR 04 Hamar vest

Delområdets verdi
I delområdet Hamar vest forekommer det noen titalls grunnvannsbrønner. De fleste finnes på
Storhamar og Stormyra/Vestbyen. Alle er energibrønner til enkelthusholdninger, og det er først og
fremst denne ressursen som gir delområdet en viss verdi for fagtema naturressurser.
Gjennom Hamar går to bekker i rør som inngår i vannforekomst Hakabekken og Rosenlundbekken.
Hakabekken har sitt utspring omkring Klukhagan, går i rør ved Ankerskogen svømmehall og munner ut
i Mjøsa vest for Koigen. Rosenlundbekken har sitt utspring lenger nordover og munner ut i Mjøsa ved
Hamar camping sør for Jernbanemuseet. Grunnet fysiske inngrep, har bekkene en dårlig økologisk
tilstand og vannforekomsten er klassifisert som sterkt modifisert.
Bekken som går gjennom Prestrud er også lagt i rør. Denne bekken er imidlertid en del av
vannforekomst Tilløpsvassdrag Furnesfjorden. Denne vannforekomsten omfatter flere mindre bekker
som renner ut i Furnesfjorden, både i Hamar og Ringsaker kommune.
Verdien vurderes samlet som liten.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Tunnelen gjennom Hamar kan lokalt endre grunnvannet og dermed kunne påvirke grunnvannsbrønner.
Der hvor en energibrønn er i direkte konflikt med selve tunnelen vil brønnen bli punktert. Over hvilken
avstand og i hvor stor grad vannstanden påvirkes, er avhengig av lokale forhold i berget og kan ikke
fastslås uten en nærmere grunnundersøkelser. Nærmere undersøkelse må også til for å vurdere
muligheter for eventuelle tiltak som kan opprettholde brønnenes funksjon. Det tas her utgangspunkt i at
brønner innen 100 meter fra tunnelen vil kunne påvirkes. På bydel Furuberget, Storhamar og øst for
Nordlyshallen ligger flere energibrønner såpass nær tunnelen at de anses å bli påvirket. Ca. 15 stk.
ligger innenfor en avstand på 100 meter av foreløpig trasé. Noen av disse vil kunne påvirkes så mye at
de ikke lenger vil fungere.

Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Samlet vurderes konsekvens som liten negativ konsekvens (-)

Alternativ øst A og C
Alternativet berører ikke delområdet.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)
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NR 05 Hamar midt

Delområdets verdi
I Hamar midt forekommer det over hundre grunnvannsbrønner. Særlig på Vestbyen, Sagatun,
Bondesveia, Ajer og Hol finnes det en stor tetthet av brønner. Noen få brukes til vannforsyning for
enkelthusholdninger, resten er energibrønner. Det er først og fremst denne ressursen som gir
delområdet en verdi for fagtema naturressurser.
Innenfor delområdet finnes vannforekomst Hakabekken og Rosenlundbekken og en bekk som inngår i
vannforekomst Tilløpsvassdrag Furnesfjorden. Alle bekkene er lagt i rør.
Ny stasjon ved Vikingskipet vil havne i dette delområdet, men det er ikke registrert verdier med
relevans for fagtema naturressurser i det området.
Verdien vurderes samlet som liten til middels.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Spor mot Røros følger i stor grad eksisterende sportrasé gjennom området, og delområdet berøres i
ubetydelig grad.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

Alternativ øst A og C
Verdier knyttet til naturressurser berøres ikke i delområdet.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

6.4.6

NR 06 Hamar øst

Delområdets verdi
Ved Klukhagan finnes mindre skogsområder, registrert som skog av høg bonitet.
Innenfor delområdet finnes det omtrent førti grunnvannsbrønner. Nesten alle er energibrønner til
enkelthusholdninger.
Verdien vurderes samlet som liten til middels.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Verdier knyttet til naturressurser berøres ikke i delområdet.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

Alternativ øst A
Planlagt tunnel vil gå under delområdet, og brønner kan bli negativt påvirket av tunnelen dersom de
berøres. De samme vurderingene gjelder her som for alternativ vest gjennom delområde NR 04. Ca. 13
brønner ligger i direkte nærheten til traseen slik at de trolig blir berørt. Noen få ligger midt i planlagt
tunneltrase slik at de ikke lenger vil fungere.
Påvirkning vurderes samlet som lite negativt.
Samlet vurderes konsekvens som liten negativ konsekvens (-)

Alternativ øst C
Planlagt tunnel vil gå under delområdet, og brønner kan bli negativt påvirket av tunnelen dersom de
berøres. De samme vurderingene gjelder her som for alternativ øst A. Ca. 5 brønner ligger i direkte
nærheten til traseen slik at de trolig blir berørt, hvorav et par svært nær traséen.
Påvirkning vurderes samlet som lite negativt.
Samlet vurderes konsekvens som liten negativ konsekvens (-)

6.4.7

NR 07 Børstad–Tommelstad

Delområdets verdi
Det er to store gårdsbruk i dette området, Børstad og Tommelstad, som sammen utgjør et betydelig
jordbruksområde øst i Hamar. Delområdet består samlet av ca. 800 daa fulldyrket jord. NIBIO (Norsk
institutt for bioøkonomi) har kartlagt jordsmonnet i kommunen, og delområdet består i det alt vesentlige
av jordsmonn av svært god kvalitet i jordressurs klasse 1 og 2. Noen mindre områder i
jordressursklasse 3 forekommer.
Det finnes energibrønner tilknyttet gårdsbrukene i delområdet.
Verdien vurderes samlet som stor.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet berører ikke i delområdet.
Omfang vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

Alternativ øst A
Både Tommelstad og Børstad vil få jernbanelinja nær tunet på gården. For Tommelstad vil tunet være
nær tunnelportalen, og linja vil ligge i skjæring under nivået på tunet. For Børstad vil linja ligge på
tilsvarende terrengnivå som tunet. Siden det er planlagt tunnel fra Tommelstad, vil alternativet medføre
et omfattende anleggsarbeid rundt denne gården som vil gi midlertidige arealbeslag.
Jordbruksarealene ved Børstad-Tommelstad fremstår i dag som et større, sammenhengende
jordbruksområde med fulldyrka jord av svært god jordkvalitet. Siden linja vil ligge i skjæring gjennom
området vil dette føre til en oppsplitting av området som i tillegg til arealtapet vil gi en stor negativ
virkning for området med tanke på jordbruksdrift. Begge gårdene vil måtte krysse ny bane for å få
tilgang på gårdens jordbruksareal.
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Figur 6-7. Jordressursklasser Børstad- Tommelstad. Korridor for alternativ øst A er vist i blått, og korridor for alternativ
øst C er vist i rødt. Figuren viser dagsone for ferdig anlegg. (Jordressursklasse 1 = brun, jordressursklasse 2 = oransj,
jordressursklasse 3 = gul.)

Permanent arealbeslag av fulldyrka jord for alternativ øst A i delområdet er beregnet til ca. 72 daa.
Midlertidig arealbeslag av fulldyrka jord pga anleggsbelte og riggområder er beregnet til ca. 100 daa.
Påvirkning vurderes samlet som stort negativt.
Samlet vurderes konsekvens som stor negativ konsekvens (---)

Alternativ øst C
Alternativet innebærer at traséen svinger vestover tidligere enn alternativ Øst A og inn i fjelltunnel, slik
at bare Børstad gård blir berørt. Sør for Børstadalleen planlegges etablering av ca. 240 m
løsmassekulvert. Dette bidrar til å redusere det permanente arealbeslaget, men planlagt tunnel og
kulvert vil medføre et omfattende anleggsarbeid rundt Børstad som vil gi midlertidige arealbeslag.
Kulverten vil gi lettere tilgang til jordbruksarealene enn hva tilfellet ville vært med en dagsone, men
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særlig jordbruksarealene sør for Oluf Melvolds gate blir splittet og får forverrede arronderingsmessige
driftsforhold.
Permanent arealbeslag av fulldyrka jord for alternativ øst A i delområdet er beregnet til ca. 24 daa.
Midlertidig arealbeslag av fulldyrka jord på grunn av anleggsbelte og riggområder er beregnet til ca. 76
daa.
Påvirkning vurderes samlet som middels negativt.
Samlet vurderes konsekvens som middels negativ konsekvens (--)

6.4.8

NR 08 Furuberget

Delområdets verdi
Franzefoss Minerals (tidligere Steens kalkverk) driver på kalkforekomsten i Furuberget. I tillegg til kalk,
er pukk et biprodukt i dette uttaket. Forekomsten som Franzefoss driver på, er av NGU angitt å ha lokal
betydning/være lokalt viktig.
Det finnes noen få grunnvannsbrønner til vannforsyning i delområdet. En brønn brukes til gruvens
vannforsyning, de andre til enkelthusholdninger.
Ved Lund finnes mindre områder med fulldyrket jordbruksarealer, og midt i delområdet finnes et
skogsområde registrert som skog av høg bonitet.
Verdien vurderes samlet som middels til stor.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Tunnelen gjennom Furuberget vil ikke komme i berøring med dagens gruve.
Det legges opp til portal for rømningstunell og beredskapsplass på nordsiden av Furuberget, men det er
ikke ventet at dette påvirker naturressurser i betydelig grad.
Påvirkning vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

Alternativ øst A og C
Alternativet passerer i tunnel under området.
Det legges opp til portal for rømningstunell og beredskapsplass på nordsiden av Furuberget, men det er
ikke ventet at dette påvirker naturressurser i betydelig grad.
Påvirkning vurderes samlet som intet.
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Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

6.4.9

NR 09 Vallsig

Delområdets verdi
Delområdet omfatter et relativt stort jordbruksområde med fulldyrka jord av svært god kvalitet.
Det er ikke registrert mineralressurser eller grus/pukk-forekomster i området, og området er vurdert å
ha begrenset grunnvannspotensial.
Verdien vurderes samlet som stor.

Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest
Alternativet berører ikke delområdet.
Påvirkning vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

Alternativ øst A og C
Alternativet passerer i tunnel under delområdet.
Påvirkning vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

6.4.10 NR 10 Jessnes-Skogen
Delområdets verdi
Delområdet består for det meste av større, sammenhengende, fulldyrkede jordbruksarealer av god til
svært god jordkvalitet.
Delområdet omfatter omtrent 15 grunnvannsbrønner, der flere brukes til vannforsyning for
enkelthusholdninger og gårdsbruk, mens resten er energibrønner, også både for enkelthusholdninger
og gårdsbruk.
Gjennom delområdet renner noen bekker som alle inngår i vannforekomst Tilløpsvassdrag
Furnesfjorden.
Verdien vurderes samlet som stor.
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Påvirkning og konsekvens
Alternativ vest og øst A/C
Alternativet passerer i tunnel under området i Hamar kommune.
Påvirkning vurderes samlet som intet.
Samlet vurderes konsekvens som ubetydelig (0)

6.5

Konsekvenser i anleggsperioden

Alternativ vest
Anleggsarbeidene for alle alternativene vil berøre vannområdene Mjøsa og Åkersvika, og det er risiko
for at vannmiljøet lokalt påvirkes negativt. Anleggsarbeidene vil føre til suspendering av finstoff og
organisk materiale der nye fyllinger og bruer anlegges i Åkersvika, og i forbindelse med arbeidene i
Hamarbukta. Oppvirvling og spredning av bunnsedimenter vil gi en relativt kortvarig effekt på
vannkvaliteten lokalt og nedstrøms anleggsområdet.
Alternativ øst A og C
Anleggsområde og tunneldriving vil berøre store områder på jordbruksarealer på Børstad/Tommelstad.
Det er ventet at mellom 75 – 100 daa fulldyrka jord blir berørt av midlertidig anleggsbelte og
riggområder i dette området. For å minske skader og langvarige negative virkninger på jordsmonnet må
topplaget flyttes og rankes opp under anleggsperioden, for så å settes i stand igjen når anleggene er
gjennomført.
Det er videre relativt stor forskjell mellom alternativ øst og vest når det gjelder tilgang på jordskiftene på
andre siden av sporene sett i forhold til gårdstunet. Det vil være størst konsekvenser knyttet til alternativ
øst, der anleggssone vil løpe gjennom hele jordbruksområdet på delområde Børstad-Tommelstad i
anleggsperioden. Anleggelse av (midlertidige) kryssinger for landbruksmaskiner vil avbøte virkningene.

6.6
6.6.1

Samlet konsekvens for alternativer
Alternativ vest

Alternativ vest har noen negative konsekvenser for overflate- og grunnvannsressurser. Kryssing av
Åkersvika og tunnel under Hamar påvirker vannforekomst Åkersvika og sannsynligvis en del
energibrønner i byen negativt. Vannforekomst Mjøsa påvirkes også negativt ved at Hamarbukta
berøres, men inngrepet er begrenset, sett i forhold til vannområdets og vannmagasinets størrelse, og
konsekvensen vurderes som liten negativ. De negative konsekvensene for vannressursen er først og
fremst knyttet til anleggsgjennomføringen.
Tiltaket går gjennom utbygd areal eller i tunnel, og jordbruksareal eller skogressurser berøres ikke av
alternativet.
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Alternativ vest har liten negativ konsekvens.

6.6.2

Varianter alternativ vest

Variantene for alternativ vest vurderes å ikke medføre konsekvenser for fagtema naturressurser.

6.6.3

Alternativ øst A

Den dominerende negative konsekvensen for alternativ øst er arealbeslaget i jordbruksområdet på
Børstad-Tommelstad. Ca. 73 daa fulldyrka jord beslaglegges av alternativet permanent, og ca. 103 daa
fulldyrka jord omfattes av midlertidig anleggsområde. I tillegg påvirkes vannområde Åkersvika og
sannsynligvis energibrønner negativt.
Alternativ øst A har stor negativ konsekvens.

6.6.4

Alternativ øst C

De negative påvirkningene er stort sett de samme som for alternativ øst A, bortsett fra at banetraséen i
alternativ øst C svinger tidligere inn i løsmassekulvert og fjelltunnel ved Børstad. Dette reduserer det
permanente arealbeslaget av jordbruksmark vesentlig. Bygging av kulvert medfører at det midlertidige
arealbeslaget ikke reduseres tilsvarende, men med korrekt utført tilbakeføring av jordmasser anses den
negative konsekvensen her for å være midlertidig. Ca. 24 daa fulldyrka jord beslaglegges av
alternativet permanent, og ca. 76 daa fulldyrka jord omfattes av midlertidig anleggsområde. I tillegg
påvirkes som i alternativ øst A vannområde Åkersvika og sannsynligvis energibrønner negativt.
Alternativ øst C har middels negativ konsekvens.

6.6.5

Varianter alternativ øst

Fleksibel stasjonsløsning
Varianten innebærer noe mer inngrep og tiltak i vannområde Åkersvika, og anses derfor som noe
negativ for fagtemaet. Den ekstra virkningen anses likevel ikke som alvorlig for fagtema naturressurser.
Stangeveien under jernbanen
Heving av jernbaneanlegget vil medføre større fylling og inngrep i vannområde Åkersvika, og anses
derfor som noe negativ for fagtemaet. På samme måte som for fleksibel stasjonsløsning anses heller
ikke denne ekstra virkningen som alvorlig for fagtema naturressurser.
Øvrige varianter
De øvrige variantene for alternativ øst vurderes å ikke medføre konsekvenser for fagtema
naturressurser.
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Rangering

Tabell 6-3. Arealbeslag (dekar)

Alt.
Vest
Øst A
Øst C

Permanent arealbeslag (Dekar)
Midlertidig arealbeslag (Dekar)
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
Produktiv skog
Produktiv skog
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
0
0
0
0
0
0
73
0
6
103
13
6
24
0
5
76
0
8

Tiltaket berører arealer med regional til nasjonal verdi for jordbruket, og øst-alternativene utfordrer
dermed det nasjonale jordvernmålet.
Alternativ vest vurderes som beste alternativ for fagtema naturressurser. Her blir i liten grad viktige
naturressurser negativt påvirket. Jordbruksarealer blir ikke berørt av alternativet. Samlet negativ
konsekvens anses som liten i alternativ vest.
Alternativ øst C innebærer beslag av jordbruksarealer, men etablering av løsmassekulvert og tidlig
tunnelpåhugg reduserer de negative virkningene sett i forhold til Øst A.
Alternativ øst A innebærer mest beslag av jordbruksareal blant alternativene. Øst A er vurdert å ha
størst konflikt og størst negativ konsekvens for fagtemaet.
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Delområde

Verdi

NR 01
Åkersvika

Middels Lite
negativt

Liten
negativ
konsekvens
(-)

NR 02
Midtstranda

Middels Intet

Ubetydelig
(0)

NR 03
Mjøsa

Middels Lite
til stor
negativt

NR 04
Hamar vest

Liten

NR 05
Hamar midt

Liten til Intet
middels

Liten
negativ
konsekvens
(-)
Liten
negativ
konsekvens
(-)
Ubetydelig
(0)

NR 06
Hamar øst

Liten til Intet
middels
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Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
Vest
Vest
Øst A
Øst A
Øst C
Øst C
Liten til
middels
negativ
konsekvens
(-/--)
Intet til lite Ubetydelig
negativt
til liten
negativ
konsekvens
(0/-)
Intet
Ubetydelig
(0)

Lite til
middels
negativt

Liten til
middels
negativ
konsekvens
(-/--)
Intet til lite Ubetydelig
negativt
til liten
negativ
konsekvens
(0/-)
Intet
Ubetydelig
(0)

Vannforekomst
Mjøsa-Åkersvika

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Energibrønner

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Energibrønner

Ubetydelig
(0)

Lite
negativt

Lite
negativt

Ubetydelig
(0)

Stort
negativt

NR 08
Furuberget

Middels Intet
til stor

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Liten
negativ
konsekvens
(-)
Middels
negativ
konsekvens
(--)
Ubetydelig
(0)

Energibrønner

Intet

Liten
negativ
konsekvens
(-)
Stor negativ
konsekvens
(---)

NR 09
Vallsig

Stor

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Jordbruksareal

NR 10
JessnesSkogen
Samlet
vurdering

Stor

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Intet

Ubetydelig
(0)

Større
jordbruksareal

Stor negativ
konsekvens
(---)

Middels
negativ
konsekvens
(--)

Jordvern

Jordvern

De viktigste
verdiene i
planområdet er i
tilknytning til
jordbruksarealene.
Der disse berøres
medfører det de
største negative
konsekvensene.

3

2

NR 07
Stor
BørstadTommelstad

Lite til
middels
negativt

Lite til
middels
negativt

Liten
negativ
konsekvens
(-)

Nasjonale
mål
Rangering

6.7

1

Middels
negativt

Inneholder noe
jordbruksareal

Vannforekomst
Mjøsa.
Drikkevannskilde

Større,
sammenhengende
jordbruksareal
Skog og
kalkforekomst

Avbøtende og kompenserende tiltak

Kulvert/dyrkbare lokk
Ved Tommelstad går alternativ Øst A i skjæring. Et dyrkbart kulvertlokk vil kunne redusere arealbeslag
med 10-15 dekar og føre til en bedre arrondering. For å lykkes er en avhengig av god planlegging og
nøyaktig oppbygging av jordsmonnet på lokket, slik at en oppnår tilsvarende vannhusholdning i
jordsmonnet som områdene rundt. Det vil det være mulig å oppnå med de tilgjengelige
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jordsmonnsmassene, som har tekstur lettleire. Konsekvensgraden for alternativet kan med dette tiltaket
reduseres fra stor til middels negativ.

Støttemur
Bruk av støttemurer langs skjæringer ved Børstad/Tommelstad kan redusere tap av jordbruksareal ved
at skjæringsutslaget blir mindre.
Grunnvannstand
For å unngå endringer i hydrologisk situasjon i jordbruksområdene er det nødvendig med etablering av
et måleprogram for grunnvannstand. Ved å etablere et måleprogram for grunnvannsstand i alle
områder som det er planlagt tunnel og dype skjæringer, vil en kunne sette inn tettetiltak i anleggsfasen
dersom det oppstår unormal senkning av grunnvannsstanden.
Et slikt overvåkningsprogram må etableres i god tid før anleggsarbeidet starter, siden en må ha etablert
kunnskap om normale variasjoner i grunnvannsnivået for å kunne sette inn tiltak dersom det oppstår
situasjoner som medfører unormal senkning eller unormal heving av grunnvannet. Et måleprogram vil
være et viktig verktøy for å motvirke at skader oppstår, siden tiltak raskt kan settes inn når unormale
forhold oppdages.
Forurensning
Når masser graves ut vil en komme ned i masser med andre egenskaper enn massene som i dag
utgjør topplaget, og områder med vesentlig mer erosjonsutsatte masser vil kunne bli blottlagt. Det vil da
kunne oppstå situasjoner med uventet stor erosjon og partikkeltransport fra slike blottlagte partier i
perioder med kraftig nedbør. Selv om Mjøsområdet er et relativt nedbørfattig område, forekommer
episoder med ekstremnedbør som gir store erosjonsskader.
Forurensning kan også oppstå ved sprengningsarbeid i forbindelse med fjellskjæringer. Bruk av
sprengstoff med ammoniumnitrat gir sterkt nitrogenholdig avrenning fra steintipper, og ved
tunneldriving. Høyt innhold av ammonium kombinert med høy pH (fra eks betongarbeider) kan gi
dannelse av ammoniakk som er svært giftig for fisk. I fjellskjæringer med alunskifer kan forvitring av
alunskifer skape sur avrenning (sulfid oksideres til sulfat, danner svovelsyre), som kan føre til utlekking
av tungmetaller fra fjellet.
Problemstillingene i punktene over kan lokalt få store negative konsekvenser for vannressurser. Det bør
derfor etableres avbøtende tiltak i områder hvor det er fare for avrenning av partikler i forbindelse med
masseforflytninger og nitrogenavrenning ved sprengningsarbeid. Spesielt viktig er det å være klar over
faren ved sprengning i områder hvor det er alunskifer. Avbøtende tiltak må utarbeides og forankres i en
Miljøoppfølgingsplan.
Særlige sårbare for forverring av vannkvalitet er Åkersvika, Hamarbukta og Mælumsvika siden de har
relativt lite vannutskifting. Foreløpige planer tilsier at det vil kunne bli utslipp til Åkersvika, Hamarbukta
og Mælumsvika. Spesielt viktig er i tillegg avrenning fra områder med alunskifer. Områder med
alunskifer langs traseen ligger særlig øst for Hamar. Et kjerneboringsprogram må utføres for å
kartlegge omfanget av svartskifer og eventuelt alunskifer i Hamar og Stange kommune. I tillegg må det
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utføres miljøtekniske grunnundersøkelser i områdene som fylles ut / der det bygges bruer (Åkersvika,
Hamarbukta, Mælumsvika).
Massehåndtering
Jord som må flyttes i anleggsfasen, må tas vare på og deponeres, slik at det kan tilbakeføres senere.
Det er videre to forskrifter som må overholdes, og begge går på tiltak for å hindre skadelige arter å spre
seg til nye områder: Floghavreforskriften (Landbruks- og matdepartementet 2015) og Forskrift om
planter og planteskadegjørere (Landbruks- og matdepartementet 2000). Det er også bestemmelser i
forskrift om fremmede organismer som påpeker aktsomhet og undersøkelsesplikt i forhold til mulig
forekomst av fremmede organismer.
I områder med korndyrking må en kjenne floghavresituasjoner før en kan begynne å ta ut masser fra
landbruksområdene. I områder med potet og løk i omløpet, må en sjekke om det forekommer skadelige
organismer nevnt i forskriften om planter og planteskadegjørere. Regelverket fortolkes vanligvis slik at
jorda anses å kunne inneholde skadeorganismer knyttet til potet eller løk dersom det ikke foreligger
undersøkelser som dokumenterer at områdene er fri for smitte.
Ved permanent flytting av jordbruksjord må underliggende lag også flyttes (B-sjikt). Dette må ikke
blandes med toppsjiktet (A-sjikt), hverken ved avtagning, lagring eller når det legges ut på nye områder.
Ved opparbeiding av nye jordbruksarealer må en sørge for at det nye jordsmonnet gis mulighet for
tilstrekkelig rotutvikling av aktuelle vekster. Oppranket matjord må sikres mot ugrasvekst. Det er også
viktig å ha sortert undergrunnslag og topplag for reetablering av jordbruksområdene i anleggsbeltet, og
legge disse lagene ut slik at det ikke oppstår unødig komprimering. Informasjon om jordbehandling må
gis entreprenør, og være en del av Miljøoppfølgingsplanen.
Driftsveier, drenering og vanningsanlegg landbruk
Anleggssonen vil i berørte områder sperre for den normale ferdselen. Det må lages midlertidige
løsninger som sørger for at det ikke blir unødige driftsulemper for berørte grunneiere. Anleggsveier må
ha et bærelag som hindrer unødvendig belastning på omkringliggende arealer.
Alle bruk må ha tilgang til tilstrekkelige driftsveier for jordbruket gjennom anleggs- og driftsfasen. For
jordbrukseiendommer som blir oppsplittet, må det tilrettelegges for fortsatt rasjonell drift ved bygging av
landbrukskryssinger.
All landbruksdrenering som påvirkes negativt må erstattes. Vanningsanlegg som blir avskåret av
anleggsarbeid må reetableres.
Tilbakeføring anleggsområder
I rigg- og deponiområder som skal tilbakeføres til dyrkamark og områder der det skal planeres, må en
mest mulig unngå komprimeringsskader. En del av risikoen for omfattende skader kan forebygges
gjennom god planlegging, etablering av anleggsveier og klare instrukser om hvordan
massehåndteringen skal gjennomføres. Det foreligger kunnskap, bl a. fra NIBIO, om hvilke metoder
som er egnet til å ivareta struktur og sentrale jordegenskaper ved masseforflytning. Videre er det mulig
å angi hva slags typer maskiner som skal brukes i massehåndteringen. Erfaringen fra andre prosjekter
innen jernbane- og veibygging er at en må ha meget gode beskrivelser av tiltak for jordløsning ved
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tilbakeføring av riggområder til opprinnelig arealbruk. Det er viktig med etablering av midlertidige
anleggsveier for anleggstrafikk og massetransport, og unngå unødig trafikk i områder som en ikke
trenger å røre i anleggsfasen. Anleggsmaskiner er tungt utstyr, som gir trykkvirkning dypt nedover i
jorda, og det er derfor svært viktig at anleggstrafikken i størst mulig grad holdes innenfor angitte
kjøresoner.
Det vil bli behov for områder for både midlertidige og varige deponier av så vel sprengstein som
løsmasser. Disse områdene bør også benyttes til masseforedling, slik at en kan omgjøre steinmasser,
morenemasser og torvmasser til produkter som kan utnyttes. Ved avslutning av driften på slike områder
kan en etablere jordsmonn på toppen, og ta arealene i bruk som jordbruksarealer. Områder i
skogsterreng som ikke er dyrkingsjord, har egnede hellingsforhold og god atkomst bør utredes til slike
formål.
Erstatning grunnvannsbrønner
Erstatning av eventuelle tapte brønner i tunneltraséer negative konsekvenser knyttet til de brønnene
som ikke lenger vil fungere etter anleggsgjennomføring. Hvis alle brønner erstattes, kan
konsekvensgraden reduseres til ubetydelig i delområde Hamar vest.
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7

SAMLET VURDERING AV IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER

7.1

Sammenstilling av alternativene

7.1.1

Bakgrunn for vurderingene

Utredningen av de ikke-prissatte fagtemaene avdekker store verdier av svært ulik karakter.
Alternativene som utredes går i traséer i øst eller vest gjennom Hamar og berører verdiene på
forskjellige måter. De identifiserte verdiene baseres på kvantitative registreringer og/eller kvalitative
vurderinger..
Verdier i kultur-, natur- og produksjonslandskapet
Naturreservatet i Åkersvika har internasjonale verdier som Ramsarområde, samtidig som det har stor
landskapelig og visuell verdi. Åkersvika er ett av landets viktigste rasteområder for våtmarksfugl under
trekket vår og høst. Kulturlandskapet på Børstad har nasjonal verdi og inneholder både kulturminner og
visuelle verdier. Det samme kulturlandskapet rommer også slåttemark (utvalgt naturtype) med
forekomst av en prioritert art (dragehode). Åkerholmene i dette området er verdifulle for
naturmangfoldet på grunn av at nesten alt annet areal i området er utnyttet til jordbruksdrift, bebyggelse
eller infrastruktur.
På Børstad er det også fulldyrka jordbruksmark av nasjonal verdi. Stortinget har fastsatt mål for
omdisponering av dyrka jord til maksimalt 4000 dekar per år. En forutsetning for å nå den politiske
målsetningen om økt matproduksjon er riktig bruk og vern om arealressursene. Det er derfor viktig å ta
vare på gode jordbruksarealer og matjord gjennom å holde omdisponeringen av dyrket jord på et lavest
mulig nivå.
Det er store tverrfaglige kvaliteter i kulturlandskapet omkring Børstad, utover områdets status som
nasjonalt verdsatt kulturlandskap. Området omkring Børstad gård har store visuelle og romlige
kvaliteter. Det er også et viktig område for rekreasjon, med dokumenterte bruksmuligheter.
Verdier i bylandskapet
I utredningen av dobbeltspor gjennom Hamar er problemstillinger knyttet til bylandskapet sentrale. I
byområdene er naturverdiene og naturresursenes aktualitet begrenset, men det finnes viktige
kulturhistoriske verdier på stasjonsområdet med bygninger og jernbanerelatert virksomhet. I sentrum er
kvartalsstrukturen dokumentert som nasjonal interesse i Riksantikvarens NB-register. Denne
bystrukturen har verdi både som uttrykk for de historiske byplanene og som bystrukturer som
underbygger landskapskarakteren. Hamars by- og strandområder tillegges verdi både for rekreasjon og
som visuelt landskap. I Hamar er sammenhengen mellom byen og Mjøsa av særlig stor betydning fordi
strandlinjen er lang og møtet mellom land og vann preger store deler av byen. Dette samspillet tilfører
store verdier til Hamar by, som «byen ved Mjøsa», som knytter Hamar til Norges største innsjø på en
tydeligere måte enn for de øvrige mjøsbyene som for eksempel Lillehammer.
Det går blant annet klart frem av brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (datert
01.09.2017) at de nye utredningene skal vektlegge forholdet til byutvikling. Utredning av de ikkeprissatte fagtemaene, og da fortrinnsvis landskapsbilde, friluftsliv og byliv samt kulturarv, bidrar til å
belyse de direkte og overordnede virkningene knyttet til denne tematikken. Utredningen omfatter ikke

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

263 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

muligheter eller ringvirkninger som tiltaket åpner opp for, men forteller noe om rammene tiltaket bidrar
til for fremtidens utvikling. Ringvirkninger håndteres i utredningen av Andre samfunnsmessige
virkninger.

7.1.2

Alle alternativer – Åkersvika

Det etableres to nye spor på fylling over Åkersvika, vest for dagens jernbanefylling, både i alternativ i
vest og øst. Den nye fyllingen gir noe visuell virkning og påvirker vannressursen noe, men dette
vurderes ikke som betydelig i denne sammenhengen. Det er konsekvensene for Åkersvika
naturreservat som er av betydning her. Isolert sett er disse ikke dramatiske, da det særlig med
alternativ vest er snakk om mindre verdifulle deler av deltanaturen som rammes. Men det er desto mer
alvorlig at dette internasjonalt viktige våtmarksområdet reduseres og verdiforringes bit for bit, slik det
har blitt gjort særlig de siste 50-60 årene. Fuglenes tilgjengelige areal for næringssøk ved ulike
vannstander i Mjøsa blir redusert ytterligere med dette tiltaket. Samlet belastning, jf.
naturmangfoldlovens § 10, er derfor vesentlig i vurderingen av konsekvens for Åkersvika. Det er i
praksis irreversible inngrep som blir foretatt, og med østalternativene rammes også viktige
mudderbanker med sjeldne og rødlistede vannplanter og kransalger.
Alternativ vest innebærer et arealbeslag i Ramsarområdet Åkersvika naturreservat på 26,8 dekar. Dette
er hovedsakelig områder av lav kvalitet. For alternativ øst A og øst C er permanent arealbeslag i
Åkersvika naturreservat beregnet til 28,3 dekar. Arealer med større naturkvaliteter blir rammet øst for
eksisterende trasé og i Flagstadelvdeltaet, samtidig som bygging av bru sør for Vikingskipet vil gi
langvarige skadevirkninger på mudderbanker under anleggsperioden.
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Alternativ vest

Figur 7-1 Alternativ vest (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Videreført stasjonsplassering og fjerning av dagens spor
Alternativet med stasjonsplassering i vest innebærer fortsatt bruk av dagens stasjon. Alternativ vest
omfatter ingen endringer på Børstad eller i området omkring Vikingskipet, foruten en oppgradering av
jernbaneanlegget i Rørosbanens trasé og en tilsving til denne traséen. Spor til hensetting på Espern og
eksisterende jernbanespor og fylling fjernes, med unntak av fyllingen over Åkersvika. For områdene
vest og nordvest i Hamar, frem til påkoblingen til Jernbanemuseet, gir tiltaket en positiv påvirkning. Her
opphører bane i dagløsning, og dermed vil jernbanen som funksjonell, visuell og opplevd barriere
fjernes. Dette gir også rom for omdisponering og annen bruk av arealer.
Endringer i Hamarbukta
Fjerning av dagens jernbaneanlegg og fylling forbi Hamarbukta legger til rette for en byreparasjon og
etablering av grøntområder ned mot vannet. Det etableres en park med enkel standard på 8metersplanet og en gangsti i dagens jernbanetrasé forbi Hamarbukta. Det vil derfor være mulig å
bevege seg fritt mellom Strandgata, Strandgateparken og dagens strandlinje, noe som vurderes som
positivt. Gangstien i dagens jernbanetrasé vil gjøre det mulig å fortsatt forstå den historiske situasjonen
ved at spor etter jernbanehistorien synliggjøres. Endringene av jernbanetraséen forbi Hamarbukta
forsterker samtidig den visuelle forbindelsen mellom sentrum og den resterende delen av vannspeilet
innenfor kulverten. Men denne virkningen er lokal i den forstand at sammenhengen mellom
kvartalsstrukturen og vannspeilet, via grøntområdet, avsluttes der buktas vannspeil møter vollen som
anlegges over kulverten. Terrengformen med kulvert vil danne en terskel mot bukta og sammenhengen
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mot Mjøsa vil skje via en kort kanal gjennom det som i dag er landområder ved Høyensalodden.
Hamarbukta vil i sin helhet ikke lenger være åpen mot Mjøsa, og utsynet fra sentrumsområdene mot
dette store landskapsrommet endres.
Kulverten og terrengformen som delvis dekker denne, svekker det karakterdannende samspillet mellom
byens landform og den tilpassede bebyggelsesstrukturen, Mjøsas og Hamarbuktas vannspeil og
landskapsrom. Kulverten med fylling bryter også med Hamarbuktas romlige og topografiske karakter og
samspill med byplanens prinsipper. I utredningen vurderes dette å svekke det som vurderes som
Hamars mest betydningsfulle landskapelige karaktertrekk betydelig.
Tiltaket tilfører et element med dimensjoner som bryter med skalaen i den eksisterende bysituasjonen.
Endringen er betydelig, og det resterende vannspeilet i Hamarbukta ikke vil forklare de store
sammenhengene på en tilstrekkelig god måte. Dermed forringes også konteksten for det historiske
landskapet mellom kvartalsstrukturen og Hamarbukta. Fordi denne delen av tiltaket innebærer varige
endringer av helt grunnleggende karakter, gir det en svært negativ virkning for fagtemaene
landskapsbilde, friluftsliv og byliv samt kulturmiljø.
De største verdiene for friluftsliv og byliv ligger sentralt og sørvest i Hamar og er i stor grad knyttet til
byliv sentrert rundt Hamarbukta. Hamar er mjøsby der forholdet mellom byen, Hamarbukta og Mjøsa er
sentral for opplevelse og aktiviteter knyttet til fagtemaet. Grunnlaget for denne opplevelsen og bruken
av byen vil bli negativt påvirket ved at traséen føres gjennom bukta og det legges en stor, ny utfylling
langs dagens strandsone.
Skibladnerbrygga er en viktig identitetsskaper i bukta og et viktig punkt i forløpet langs strandlinja fra
Hamarbukta og videre langs Mjøsstranda. Sammen med blant annet båthavna langs Brygga, med
kaianlegg, bidrar Skibladnerbrygga til variert aktivitet i området. Flyttingen av disse elementene til en
mindre sentral beliggenhet utenfor kulverten, vurderes som negativt for bylivet.
Forbindelse til Tjuvholmen på fylling fra Strandgata og over den planlagte kulverten innebærer at det
skapes volumer utenfor Strandgatas gjennomgående fasadelinje. Fasaderekken er en tydelig
romdanner med urban karakter som underbygger Hamarbuktas form og møte med Mjøsa. Veien på
fylling vil forsterke bruddet med Hamarbuktas romlige og topografiske karakter. Fyllingsvolumet vil også
hindre visuell sammenheng mellom byrommene på hver side av forbindelsen til Tjuvholmen utenfor
Strandgata. Arealet som ligger mot stasjonen, øst for Vangsvegen, vil med dette være visuelt avskåret
fra Hamarbukta landskapsrom.
Overordnet vurderes tiltaket i alternativ vest å gi størst fysiske inngrep i kulturmiljø. Videreføring av
driften ved Hamar stasjon innebærer samtidig at kulturmiljøets bruks- og opplevelsesverdi
opprettholdes. Det er potensial for nye funn av automatisk fredete kulturminner (eldre enn 100 år) under
vann i Hamarbukta. Eksempelvis kan det dukke opp kaifundamenter, båtvrak, ballaststein og diverse
last fra båter.
Forbindelser på tvers av sporområdet
Forlengelsen av Vangsvegen som en gate med fortau erstatter dagens ferdselsårer langs Brygga og
Enggata ut mot Tjuvholmen. Denne nye ferdselsåren får universell utforming, men avstanden mellom
Strandgata og Tjuvholmen blir større. En høydeforskjell fra Strandgata til kulverttopp reduserer
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tilgjengeligheten noe. For å krysse det nye dobbeltsporet og stasjonsområdet anlegges en ny kulvert
vest for stasjonen. Denne vil gi primært tilkomst til plattformer, samtidig som den vil gi forbindelse
mellom Østbyen/Kvadraturen og Espern/Tjuvholmen. Ramper og undergang gjør at forbindelsen i
mindre grad blir egnet for syklister, men vil kunne gi et godt tilbud for gående.
Verdier for naturmangfold og naturresurser
I tillegg til arealbeslag i Ramsarområdet, fører tiltaket til tap av en forekomst av utvalgt naturtype i form
av to gamle eiker på Høyensalodden. Dette gir en negativ virkning for naturmangfold. I tillegg er verdier
knyttet til restareal langs eksisterende spor som fjernes truet på grunn av sannsynlig gjengroing.
For alternativ vest er det få konflikter som angår fagtema naturressurser, og det medfører ikke
arealbeslag av dyrket mark. Tiltaket berører imidlertid vannforekomst i Åkersvika, i tillegg vil tunnelen
gjennom Hamar lokalt kunne endre grunnvannet og dermed kunne påvirke grunnvannsbrønner. Det tas
utgangspunkt i at brønner innen 100 meter fra tunnelen antageligvis blir påvirket. I noen tilfeller er det
sannsynlig at de påvirkes så mye at de ikke lenger vil fungere
Tverrfaglig vurdering
Alternativ vest gir middels negativ konsekvens for både kulturarv og naturmangfold. For naturresurser
settes liten negativ konsekvens. For byliv og friluftsliv gir alternativet ubetydelig konsekvens, og bak
konklusjonen for dette fagtemaet ligger både positive og negative virkninger av tiltaket. For
landskapsbilde gir alternativet stor til middels negativ konsekvens.
Alternativet vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens for de ikke-prissatte fagtemaene.

7.1.4

Varianter vest

Variantene vurderes opp mot hovedalternativet. Tabellens fremstilling gir en indikasjon på hvorvidt
hovedalternativet vil bli bedre eller dårligere ut ifra de ulike fagtemaenes kriterier og en samlet
tverrfaglig vurdering.
Fagtema og
varianter
Landskapsbilde

Langt lokk
Kort lokk
over kulvert over
kulvert

-

0/-

Sportilgang til
Jernbanemuseet uten
Jernbanemuseet sportilknytning
fra sør

Flytte
driftsbase

--

+

+

Friluftsliv og
byliv
Kulturarv

0

0

-

-

0

--

-

+

0

-

Naturmangfold

0

0

-

-

0

Naturresurser

0

0

0

0

0

Negativ
virkning

Noe
negativ
virkning

Negativ virkning

Noe negativ virkning

Noe negativ
virkning

Samlet
vurdering

Tabell 7-1 Oversikt over den tverrfaglige virkningen av varianter sammenliknet med hovedalternativet vest.

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
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En forlengelse av lokket over kulverten innebærer en omkring 5 meter høyere og tett konstruksjon som
vil forsterke bruddet med det karakterdannende samspillet mellom landform og bebyggelsesstruktur.
Det reduserer også visuelle forbindelser mot Mjøsas landskapsrom ytterligere og barrierevirkningen i
bylandskapet forringer sammenhengen mellom de registrerte kulturmiljøene Hamar sentrum og
jernbanestasjonen. Samtidig vil varianten gi noe større mulighet for fri ferdsel over dobbeltsporet.
For øvrige fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger. Samlet vurderes varianten å gi negativ
virkning for ikke-prissatte fagtema.

Kort lokk over kulvert (til forlengelsen av Håkonsgate og mulig bru i forlengelse av Vangsvegen)
En avkortning av kulvertlokket innebærer en lavere konstruksjon som vil skape noe mindre visuell
barriere mellom Hamar sentrum og Mjøsa. Dette virker positivt for landskapsbilde og kulturarv. For
disse fagtemaene vil en brokonstruksjon virke negativt på grunn av utsynet fra Vangsvegen og fordi det
skaper en mer kompleks visuell situasjon. Inngrepets utstrekning i Hamarbukta reduseres ikke som
følge av kort lokk. Varianten vil også gi noe mindre mulighet for fri ferdsel over dobbeltsporet
For øvrige fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger. Samlet vurderes varianten å gi noe
negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.

Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør innebærer at stasjonsområdet kobles til eksisterende
jernbanelinje. Dagens linje gjennom Hamarbukta og videre nordvest mot koblingspunktet til
Jernbanemuseet opprettholdes. Dermed videreføres bruddet i landoverflaten og sporet på
jernbanefylling som både funksjonell og visuell barriere, noe som vurderes som negativt for både
landskapsbilde og friluftsliv og byliv. Særlig gjennom Hamarbukta er virkningen negativ for disse
fagtemaene. For fagtema kulturarv vurderes det som positivt å opprettholde sportilgangen mellom
Espern, stasjonen og jernbanemuseet.
Varianten er også negativ for fagtema naturmangfold fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding langs
linja ved nedleggelse av sporet i dette området.
For øvrige fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger.
Samlet vurderes varianten å gi negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.

Jernbanemuseet uten sportilknytning
Fjerning av dagens spor fra Jessnes, forbi Furuberget og videre gjennom Hamar tettsted frem til
Jernbanemuseet anses som positivt for landskapsbilde og friluftsliv og byliv på grunn av redusert brudd
i landoverflaten og barrierevirkning. For landskapsbildet vil særlig fjerning av kontaktledningsmastene
forbi Furuberget skape en bedre visuell overgang mellom land og vann. Samtidig vil fjerning av

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

268 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

sportilgangen til Jernbanemuseet trolig gi noe redusert identitet til området, som er negativt for fagtema
friluftsliv og byliv.
For naturmangfold vurderes varianten som negativ fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding langs
linja ved nedleggelse av sporet i dette området.
For øvrige fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger.
Samlet vurderes varianten å gi noe negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.

Flytte driftsbase
Flytting av driftsbasen vil ikke forsterke den funksjonelle forbindelsen mellom Østbyen og Mjøsa via
Espern fordi nytt dobbeltspor opprettholdes. Det gir imidlertid mindre brudd i landoverflaten, samt en
noe forbedret visuell sammenheng mellom Østbyen og Mjøsa. Samtidig vil flytting av driftsbase
medføre at konteksten til kulturmiljøet på Espern og Jernbanetomta vil bli svært forringet. Miljøet med
høy nasjonal kulturhistorisk verdi vil miste bruksverdi og opplevelsesverdi. Flytting av driftsbase vil også
ha negativ betydning for den overordnete lesbarheten av bylandskapet og sammenhengen mellom
kulturmiljøene jernbanestasjonen, Espern og Jernbanetomta.
For øvrige fagtema har varianten ingen virkninger. Den positive virkningen for landskapsbilde og den
negative virkningen for kulturarv gir en samlet vurdering av varianten til å gi noe negativ virkning for
ikke-prissatte fagtema.
Usikkerhet: Eventuell lokalisering av ny base er ikke avklart. Dette gjør det vanskelig å vurdere om
varianten blir bedre eller dårligere for de ikke-prissatte fagtemaene i et større geografisk perspektiv.
Vurderingene begrenses til å angå virkningen utredningsområdet, og det er derfor usikkerhet knyttet til
variantens totale virkning.
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Alternativ øst A

Figur 7-2 Alternativ øst A. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Nytt stasjonsområde ved Vikingskipet og inngrep i Åkersvika naturreservat
Alternativ øst A med stasjon ved Vikingskipet innebærer omfattende endringer på flaten mellom
Briskebyen og Åkersvika. Jernbanetiltaket har store dimensjoner, men anlegget bryter ikke med
skalaen og landskapskarakteren i området hvor stasjonen lokaliseres. Etablering av stasjonsområde
vurderes derimot å gi noen positive visuelle virkninger ved at reisetorg og nye ferdselslinjer tilfører økte
verdier og en struktur som rydder opp, tilpasser og knytter området til omgivelsene på en tydeligere
måte enn dagens situasjon.
Selv om den visuelle virkningen av tiltaket lokalt omkring Vikingskipet vurderes i noe positiv retning,
påvirker traséen viktige rekreasjonsarealer negativt og skaper betydelig barriere der det i dag er
ferdselsårer. Særlig kvaliteter knyttet til bomiljøet på Disen, strandsonen ved utløpet av Flagstadelva og
øst for Stangebrua påvirkes i så måte.
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Åkersvikvegen krysser dobbeltsporet på nivå med omkringliggende terreng og gir både en funksjonell
og visuell forbindelse under sporet. Gangforbindelsen som etableres på tvers av banen innebærer
nivåforskjeller og ramper. Ramper og undergang gjør at forbindelsen i mindre grad blir egnet for
syklister, men vil kunne gi et godt tilbud for gående. Forbindelsen gir ikke fri sikt på tvers av
sporområdet og den visuelle sammenhengen blir derfor begrenset. På samme tid er den overordnede
visuelle barrierevirkningen av tiltaket også begrenset. Dette er fordi dagens situasjon har lite visuelle
sammenhenger på tvers i området på grunn av det store Vikingskipet og kraftige kantvegetasjonen
innenfor naturreservatet i Åkersvika, som skiller Åkersvika i øst fra områdene ved Vikingskipet og
Briskebyen i vest. Disse tydelige elementene i stor skala bidrar også til at det nye jernbaneanlegget
forankres i området. Samtidig bidrar vegetasjonsranden til å begrense fjernvirkningen av det nye
jernbaneanlegget sett fra sørøst, og stasjonsområdet vil derfor ha begrenset synlighet fra Stangevegen
som er en viktig innfartsåre.
For å forsere det nye dobbeltsporet forlenges og heves Stangebruas nordvestre del, og broa vil bli mer
visuelt fremtredende enn i dag. Verken fyllingen under spor- og stasjonsområdet eller den hevede
Stangebrua bidrar til at områdets karakter eller funksjon forringes i særlig grad. Det vurderes også at
Vikingskipet fremdeles vi fremstå som arkitektonisk landemerke.
Infrastrukturen og bebyggelsen på Midstranda og flaten ved Vikingskipet har en karakter som skiller
seg fra omgivelsene på Disen og Åkersvika. Ulikhetene i karakter vil forsterkes med jernbanetriangelet
Rørosbanen–tilsvingen–nytt dobbeltspor ved utløpet til Flagstadelva, som danner en visuelt kompleks
situasjon preget av ulike typer infrastruktur- og industrianlegg og som gir negativ virkning.
Der traséen passerer Disen, i overgangen mot den dyrkede marken på Børstad, oppstår en situasjon
der tiltakets dimensjoner bryter med småhusbebyggelsens skala. I overgangen mellom Disen og nordre
del av Åkersvika ligger traséen på fylling og skaper en visuell barriere mellom denne delen av Hamar
tettsted og Åkersvika, og videre mot Ridabu. Alternativet vil også gi visuelle virkninger på kulturmiljøet
med villabebyggelse på Disen, Briskebyen og Vikingskipet.
Alternativet gir et permanent arealbeslag på 28,3 dekar i Åkersvika naturreservat (Ramsarområde),
inkludert nytt spor til driftsbasen på Espern. Deler av de beslaglagte områdene er av høy kvalitet på
grunn av flommarkskog og mudderbanker. I tillegg innebærer østalternativet beslag i områder uten
vesentlige inngrep i dag, det vil si mellom dagens trasé og Stangevegen.
Store virkninger på Børstad
Av stor betydning for vurderingen av alle de ikke-prissatte fagtemaene er det betydelige inngrepet som
alternativet medfører i Børstadområdet. Traséen beslaglegger store arealer med dyrket mark av
regional til nasjonal verdi, det vil si at omkring 76 dekar blir permanent omdisponert, og gir dermed en
stor negativ påvirkning på jordbruksarealene her. En forventet stor midlertidig påvirkning fra
anleggsgjennomføring på grunn av behov for areal i forbindelse med tunneldriving og riggområder
forsterker den negative påvirkningen ut over det permanente beslaget. Midlertidig arealbeslag på
fulldyrka jord er beregnet til ca. 100 daa.
Valg av ny trasé over Børstad-Tommelstad representerer et arealinngrep som sammen med de andre
utbyggingsprosjektene rundt om i landet i sum er med på en ytterligere nedbygging av jordbruksareal.
Dette er med på å utfordre oppfyllelse av nasjonale mål knyttet til jordvern..
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Føringen av linjen gjennom kulturlandskapet innebærer en oppdeling av landskapsrommet og brudd
med verdifulle visuelle strukturer i området som gårdsveier, åkerholmer og alléer. Dette bryter
ferdselsårer og forringer Børstad som rekreasjonsområde både sommer og vinter. Den visuelle
endringen svekker viktige landskapelige karaktertrekk, samtidig som den påvirker kulturhistoriske
verdier ved at det skapes en visuell barriere mellom de registrerte miljøene på Tommelstad, Børstad og
Disen. I tillegg vil det gi direkte fysiske virkninger på kulturmiljøer. Det er allerede kjent en rekke fredete
og ikke fredete kulturminner her. Blant annet fredet gravminne fra jernalder på åkerholme. Det er også
stort potensial for nye funn av automatisk fredete kulturminner på Børstadjordet. Det er sannsynlighet
for funn av gravminner som ikke lenger er synlige over bakken, samt fossile dyrkingsspor og
bosetningsspor.
Alternativet vil også gi middels til store negative konsekvenser for viktige naturtyper og rødlistearter i
området Disen-Børstad-Tommelstad. Av størst betydning er at tiltaket rammer to lokaliteter av den
utvalgte naturtypen slåttemark, som har godt restaureringspotensial til tross for gjengroing. På disse
åkerholmene vokser også den prioriterte arten dragehode, og artens potensielle utbredelsesområde vil
bli redusert. I tillegg vil alléen sør for Børstad og en gjengroende hagemark med et par eldre almetrær i
samme område gå tapt.

Flytting av jernbanevirksomheten
Alternativ øst A omfatter samtidig fjerning av store deler av dagens jernbaneanlegg gjennom Hamar. På
grunn av eksisterende jernbanes plassering sentralt i Hamar og byens skala gir dette store positive
virkninger for byrelaterte problemstillinger i utredningen av ikke-prissatte konsekvenser. Fjerning av
dagens bane vil få frem igjen og forsterke samspillet mellom byen og Mjøsa i Hamar, som er av stor
landskapelig og historisk verdi. Endringen er særlig virkningsfull forbi Hamarbukta, fordi strandsonen
uten langsgående spor og fylling synliggjør møtet mellom land og vann, og underbygger den visuelle
forbindelsen mot Mjøsa med ubrutte gateløp og utsyn. På denne måten forsterkes et betydningsfullt
landskapelig karaktertrekk, som også er en viktig kvalitet for Hamar som Mjøsby. ingen. At den tidligere
traséen opphører som en gjennomgående visuell, funksjonell og opplevd barriere vil også virke positivt
for byområdene som rekreasjonsarena.
Hamar er for en stor del anlagt omkring jernbanen, og for Hamar som jernbaneby har denne
virksomheten stor kulturhistorisk betydning. Opphør av jernbanevirksomheten ved dagens stasjon i
Hamar sentrum reduserer derfor bruksverdien for stasjonsområdet som kulturhistorisk anlegg.
Endringen underbygger samtidig verdier for kulturarv, etablert gjennom Røyem og Pedersens byplaner
som historiske dokumenter.
Tverrfaglig vurdering av både positive og negative virkninger
Det er med dette store negative følger av tiltaket i øst, og særlig knyttet til traséen forbi Disen, Børstad
og Tommelstad for alle de utredede fagtemaene. I Åkersvika og Flagstadelva er virkningen av
arealbeslag også veldig negativ for naturmangfold og til dels også noe negativ for naturresurser. I
tillegg er verdier knyttet til restareal langs eksisterende spor som fjernes truet på grunn av sannsynlig
gjengroing. På den utfylte flaten ved Vikingskipet er verdiene for alle fag i utgangspunktet mindre.
Derfor medfører at endringer i dette området gir noe positiv virkning.
Alternativ øst A gir stor negativ konsekvens for både naturmangfold og naturresurser. For kulturarv
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settes middels til stor negativ konsekvens. Det er samtidig en betydelig positiv virkning for byrelaterte
problemstillinger ved fjerningen av dagens jernbane i Hamar. Både for landskapsbilde og byliv og
friluftsliv gir alternativet noe positiv konsekvens. Og disse konklusjonene bidrar til at den samlede,
tverrfaglige konsekvensen blir mindre negativ enn hva de negative virkningene isolert sett skulle tilsi.
Alternativet vurderes samlet å gi middels - liten negativ konsekvens for de ikke-prissatte
fagtemaene.

7.1.6

Alternativ øst C

Figur 7-3 Alternativ øst C. (Illustrasjon: Rambøll-Sweco/Bane NOR.)

Alternativ øst C vurderes tilsvarende som øst A i Åkersvika naturreservat, omkring Vikingskipet og i
områdene som henvender seg mot Mjøsa og søndre deler av Åkersvika. Dette er beskrevet i avsnittet
over. Over jordene på Børstad og Tommelstad skiller alternativ øst C seg imidlertid vesentlig fra øst A
på følgende måte:
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Virkninger på Børstad
For alternativ øst C planlegges sporet i tunnel i store deler av Børstadområdet. Først i en kort sekvens
løsmassekulvert, siden i fjelltunnel. Når sporet legges under terrenget sør i området blir bruddet i
landoverflaten vesentlig mindre enn for alternativ øst A. Kort dagstrekning bidrar til at flere elementer
som både har kulturhistorisk, biologisk verdi, funksjonell og estetisk verdi ivaretas. Blant annet bevares
åkerholmene med den prioriterte arten dragehode i dette området. Alternativet gir også mindre inngrep i
den gjengroende hagemarka og alléen sør for Børstad. I tillegg bevares Børstadalléen og andre
vegetasjonselementer, samt en større sammenhengende landoverflate, som har betydning for området
som rekreasjonsarena og som visuelt landskap. Det vil også sikre de visuelle sammenhengene i
kulturlandskapet, og innebærer mindre fysiske påvirkninger på kulturmiljøene Tommelstad og Børstad.
Det er noe potensial for funn av automatisk fredete kulturminner på Børstadjordet, men potensialet er
redusert sammenliknet med alternativ øst A på grunn av lenger fjelltunnel.
Alternativ øst C medfører permanent omdisponering av omkring 24 dekar dyrket mark. Den dyrkede
marken ventes å bli ytterligere berørt på grunn av behov for anleggsområder til tunneldriving og
riggområder. Midlertidig arealbeslag på fulldyrka jord er beregnet til omkring 76 dekar.. Som beskrevet
for alternativ øst A, representerer likevel inngrepet et på Børstad et arealinngrep som sammen med de
andre utbyggingsprosjektene rundt om i landet i sum er med på en ytterligere nedbygging av
jordbruksareal.

Utlikning av positive og negative virkninger
Alternativ øst C gir mange av de samme negative virkningene som øst A, men betydelig mindre
endringer og inngrep i Børstadområdet. Den samlede negative virkningen for alternativ øst C er derfor
vesentlig mindre enn for alternativ øst A. Samtidig er den positive virkningen for byrelaterte
problemstillinger ved fjerning av dagens jernbaneanlegg gjennom store deler av Hamar den samme for
begge østalternativene. Dette bidrar til å gjøre den samlede negative virkningen i stor grad utliknes av
positive virkninger.
Alternativet vurderes derfor samlet å gi liten negativ til ubetydelig konsekvens for de ikke-prissatte
fagtemaene.
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Varianter øst A og øst C

Variantene vurderes opp mot hovedalternativene øst A og øst C. Tabellens fremstilling gir en indikasjon
på hvorvidt hovedalternativet vil bli bedre eller dårligere ut ifra de ulike fagtemaenes kriterier og en
samlet tverrfaglig vurdering.
Fagtema og
varianter

Fleksibel
Flytte
Sportilgang til
Jernbanemuseet Stangevegen
stasjonsløsning driftsbase Jernbanemuseet uten
under jernbanen
fra sør
sportilknytning

Landskapsbilde

-

++

---

+

-

Friluftsliv og
byliv
Kulturarv

-

+

-

-

-

0

--

0/+

0

0

Naturmangfold

---

+

-

-

--

Naturresurser

-

0

0

0

-

Svært negativ
virkning

Positiv
virkning

Svært negativ
virkning

Noe negativ
virkning

Negativ virkning

Samlet
vurdering

Tabell 7-2 Oversikt over den tverrfaglige virkningen av varianter sammenliknet med hovedalternativene øst A og C.

Fleksibel stasjonsløsning
Varianten vil gi noe redusert vegetasjonsrand langs Åkersvika, noe som øker den visuelle virkningen av
jernbanetiltaket mot sørøst og gir mindre areal til friluftsliv både langs Åkersvika og ved Flagstadelva.
Samtidig bidrar større fylling til å redusere muligheten for en sterk forbindelse langs vannkanten mellom
områdene ved Vikingskipet og Espern.
Av særlig betydning er et vesentlig større permanent arealbeslag i Åkersvika naturreservat (26,9 daa
vannareal og 14,3 daa landareal, tilsammen 40,2 daa), og tap av areal med høyere kvalitet i
verneområdet enn hovedalternativet. I tillegg vil en lokalt viktig naturtypelokalitet (mudderbank) sør for
Vikingskipet samt to forekomster av mandelpil (nær truet) bli berørt. Valg av fleksibel stasjonsløsning vil
føre til en økning i konsekvensgrad fra stor negativ til stor til meget stor negativ for alternativ øst A og
fra middels til stor negativ til stor negativ for alternativ øst C for fagtema naturmangfold. Også for
naturresurser vil noe mer inngrep og tiltak i vannområde i Åkersvika gi noe negativ virkning, men den
ekstra virkningen anses likevel ikke som alvorlig.
Varianten vil kunne endre samlet konsekvensgrad for alternativ øst A og øst C i mer negativ retning,
men ikke endre rangeringen.
Samlet vurderes varianten å gi svært negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.

Flytte driftsbase
Varianten innebærer fjerning av tilkomstspor til driftsbasen, som gir mindre brudd i landoverflaten og en
tydeligere visuell og funksjonell sammenheng mellom Østbyen og Mjøsa, som er positivt for fagtema
landskapsbilde og friluftsliv og byliv. Det er også positivt at areal frigjøres til byformål.
For fagtema naturmangfold antas det at flytting av driftsbasen vil være positivt for Åkersvika
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naturreservat, da varianten innebærer at det ikke vil etableres tilkobling og ett ekstra spor i
verneområdet, som er påkrevd ved opprettholdelse av basen på Espern. I tillegg vil det være mulig å
sanere restene av eksisterende fylling og bru sør for Espern og restaurere gruntvannsområdene her,
dersom tilkoblingen til driftsbasen ikke anlegges.
Samlet vurderes varianten å gi positiv virkning for ikke-prissatte fagtema.
Usikkerhet: Eventuell lokalisering av ny base er ikke avklart. Dette gjør det vanskelig å vurdere om
varianten blir bedre eller dårligere for de ikke-prissatte fagtemaene i et større geografisk perspektiv.
Vurderingene begrenses til å angå virkningen utredningsområdet, og det er derfor usikkerhet knyttet til
variantens totale virkning.

Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Sportilgang fra sør innebærer at jernbanelinja gjennom Hamarbukta og videre nordvest mot
koblingspunktet til Jernbanemuseet opprettholdes. Dermed videreføres bruddet i landoverflaten og
sporet på jernbanefylling som både funksjonell og visuell barriere, noe som vurderes som negativt for
både landskapsbilde og friluftsliv og byliv. Spesielt gjennom Hamarbukta er virkningen særlig negativ i
østalternativet, siden hovedalternativet i øst tilsier at jernbaneanlegget er fjernet. Varianten medfører
også at jernbanen fortsetter å legge beslag på arealer som i hovedalternativet kan omdisponeres til
andre byformål.
Varianten er negativ for fagtema naturmangfold fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding langs
linja ved nedleggelse av sporet i dette området.
For landskapsbilde vil den positive konsekvensen i delområdet Sentrum – Hamarbukta reduseres som
følge av varianten, men den påvirker ikke rangering for fagtemaet. Varianten anses som svært negativ
for fagtema landskapsbilde.
Samlet vurderes varianten å gi svært negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.

Jernbanemuseet uten sportilknytning
Fjerning av dagens spor fra Jessnes, forbi Furuberget og videre gjennom Hamar tettsted frem til
Jernbanemuseet anses som positivt for landskapsbilde og friluftsliv og byliv på grunn av redusert brudd
i landoverflaten og barrierevirkning. For landskapsbildet vil særlig fjerning av kontaktledningsmastene
forbi Furuberget skape en bedre visuell overgang mellom land og vann. Samtidig vil fjerning av
sportilgangen til Jernbanemuseet trolig gi noe redusert identitet til området, som er negativt for fagtema
friluftsliv og byliv.
For naturmangfold vurderes varianten som negativ fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding langs
linja ved nedleggelse av sporet i dette området. Varianten gir ikke muligheter for å restaurere
gruntvannsområder/mudderbanker sør for Espern dersom driftsbasen på Espern opprettholdes.
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For øvrige fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger. Samlet vurderes varianten å gi noe
negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.

Stangevegen under jernbanen
Stangevegen under jernbanen innebærer at sporområdet og fyllingen over Åkersvika bli liggende på et
høyere nivå. Hevingen innebærer at anlegget blir mer visuelt dominerende og mulig ikke innordner seg
områdets landskapelige kvaliteter og skala. Tiltaket blir mer synlig både ved stasjonsområdet og over
Åkersvika.
Heving vil gjøre de visuelle forbindelsene mellom byen og Vikingskipet mindre tydelige og nivået
utfordrer Vikingskipet som arkitektonisk landemerke. Samtidig blir byrommet vest for stasjonen mer
avskåret fra det åpne landskapsrommet ved Åkersvika. Dette kan gi noe redusert opplevelse av deler
området nord for banen. Heving av sporområdet gir samtidig mer direkte og forbedrede visuelle
forbindelser under banen, men denne virkningen er lokal og begrenset til enkeltpunkter ved
underganger.
Større fylling ut mot strandsonen, vil gi forsterket negativ påvirkning på verdier og fremkommelighet i
strandsonen. Det vil også medføre et større arealbeslag i Åkersvika naturreservat, både i områder med
lav og middels kvalitet. Det vil ha noe større negative konsekvenser for rastende fugl og det må finnes
nye kompensasjonsarealer av tilsvarende kvalitet, noe som trolig ikke er mulig lenger i tilknytning til
verneområdet. Valg av løsningen vil gi en økning i konsekvensgrad fra stor negativ til stor til meget stor
negativ for alternativ øst A og fra middels til stor negativ til stor negativ for alternativ øst C for fagtema
naturmangfold. Større fylling vil også gi større inngrep i vannområde Åkersvika, men denne ekstra
virkningen anses ikke som alvorlig for fagtema naturressurser.
For kulturarv fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger. Samlet vurderes varianten å gi negativ
virkning for ikke-prissatte fagtema.

7.1.8
Fagtema

Oppsummering av konsekvenser
Konsekvens alternativ vest

Landskapsbilde Stor – middels negativ

Konsekvens
alternativ øst A

Konsekvens
alternativ øst C

Kommentar

Liten positiv ubetydelig

Liten positiv

Det er en vesentlig forskjell
mellom vest og øst på grunn av
virkningen av tiltaket som
henholdsvis svekker eller
forsterker samspillet mellom
byens bebyggelse og Mjøsa.

Alternativ vest påvirker verdier av
nasjonal og regional verdi ved å
påvirke den overordnede
sammenhengen mellom
bebyggelsesstrukturen,
landformen og Mjøsa.

Alternativet medfører
ny infrastruktur langs
Åkersvika og i
Børstadområdet, noe
som bidrar til stor
negativ virkning
omkring Børstad.

Fjerning av spor nord for
stasjonen bidrar til å redusere den
negative virkningen.

Fjerning av store
deler av jernbanen
vest i Hamar bidrar til
at overordnede
sammenhenger
mellom byen og
Mjøsa synliggjøres.

Alternativet
medfører ny
infrastruktur langs
Åkersvika og i
deler av
Børstadområdet,
noe som bidrar til
negativ virkning i
deler av Børstad.
Fjerning av store
deler av jernbanen
vest i Hamar bidrar
til at overordnede

Øst C er mer positiv enn øst A
fordi den negative
landskapsvirkningen i
kulturlandskapet på Børstad er
betydelig mindre i dette
alternativet.
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Den positive
virkningen utlikner
den negative
virkningen på
Børstad i en samlet
vurdering.

Friluftsliv og
byliv

Ubetydelig
Viktige verdier for fagtemaet
sentralt og sørvest i Hamar
påvirkes negativt i stor grad ved
alternativ vest. Dette skjer som
følge av arealbeslag og av at
viktige ferdselsårer blir brutt og
erstattet med løsninger med
lavere grad av brukervennlighet.
Viktige aktiviteter blir flyttet til
mindre sentrale områder og
Hamars identitetsverdier svekkes.
Samtidig bidrar fjerning av dagens
spor til positive virkninger for
delområdene i vest og nordvest i
Hamar. I sum anses dette å gi
ubetydelig konsekvens for tiltaket.

Liten positiv
Det er få kvaliteter
knyttet til byliv og
friluftsliv i sørøstre
deler av byen.
Dermed bidrar
endringer her i stor
grad til positive
virkninger, til tross for
at inngrepene er
store.
Alternativet gir store
negative virkninger
på Børstad.
Samtidig bidrar
fjerning av dagens
spor til store positive
virkninger for
delområdene i vest
og nordvest i Hamar.
I sum anses dette å
gi liten positiv
konsekvens for
tiltaket.
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sammenhenger
mellom byen og
Mjøsa synliggjøres.
Den positive
virkningen ved
fjerning av
jernbane i vest er
omfattende,
samtidig som den
negative virkningen
på Børstad er
moderat. Dermed
vurderes den
samlede
konsekvensen noe
positiv.
Middels positiv
Øst C er bedre enn øst A, fordi
denne gir vesentlig mindre
Det er få kvaliteter konsekvenser for friluftsliv over
Børstadjordet.
knyttet til byliv og
friluftsliv i sørøstre
deler av byen.
Alternativet gir
negative virkninger
på Børstad.
Samtidig bidrar
fjerning av dagens
spor til store
positive virkninger
for delområdene i
vest og nordvest i
Hamar. I sum
anses dette å gi
middels positiv
konsekvens for
tiltaket.
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Middels negativ
Alternativet gir store fysiske
endringer og gir negative
konsekvenser for Hamar sentrum
Samtidig opprettholdes bruks- og
opplevelsesverdien knyttet til
Hamar stasjon og Espern –
Jernbanetomta.

Naturmangfold

Stor negativ

Alternativet gir middels negative
konsekvenser for Åkersvika
naturreservat.

Alternativet gir store
negative
konsekvenser for
Åkersvika
naturreservat.

Liten negativ
Alternativ vest gir ingen negative
konsekvenser for landbruk, men
alternativet gir noe negativ
påvirkning for vannforekomsten i
Åkersvika og Mjøsa, og noe
berøring av
grunnvannsbrønner/energibrønner

Samlet
vurdering

Alternativet fører til
store inngrep i det
nasjonalt viktige
kulturlandskapet på
Børstad.

Middels negativ

To hule eiker (utvalgt naturtype)
på Høyensalodden går tapt, men
alternativet kommer allikevel best
ut for temaet pga. minst negative
konsekvenser for Åkersvika.

Naturressurser

Middels – stor
negativ

Middels negativ
Vest gir negative virkninger for
alle fagtema. Særlig for
landskapsbilde fører traséen
forbi Hamarbukta til store
negative konsekvenser. For de
øvrige fagtemaene er
virkningene relativt moderate.
Fjerning av eksisterende bane
fører stedvis til positiv virkning
som begrenser den negative
virkningen noe. Dette gjør
særlig utslag for friluftsliv og
byliv.
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Middels negativ
Alternativet fører til
inngrep i det
nasjonalt viktige
kulturlandskapet
på Børstad, men
berører en mindre
del av Børstad.

Middels – stor
negativ
Alternativet gir
store negative
konsekvenser for
Åkersvika
naturreservat.

Alternativet medfører
også inngrep i
åkerholmer med
slåttemark og
dragehode ved
Børstad/Tommelstad.
Stor negativ
Middels negativ
Alternativet gir størst
negativ konsekvens
for naturressurser
pga. beslag av
fulldyrka
jordbruksareal over
Børstadjordet og ved
Tommelstad av
regional til nasjonal
verdi.
Middels - liten
negativ

Tunnel fra Børstad
i alternativ øst C
fører til at de
negative
konsekvensene blir
vesentlig mindre
enn for øst A.

Liten negativ
ubetydelig
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Alternativ vest og øst berører
kulturmiljøer og kulturlandskap
av høy nasjonal verdi, men de
berører ulike typer verdier.
Forskjellen mellom vest og øst
C er ikke så stor at det gir ulik
konsekvensgrad. Alternativ
vest anses som bedre på grunn
av opprettholdelse av
jernbanedrift på dagens
stasjonsområde, og fortsatt
sammenheng mellom de
jernbanerelaterte
kulturmiljøene og det øvrige
bylandskapet.
Østalternativene gir noe større
arealbeslag i Ramsarområdet,
ikke minst når det gjelder
midlertidig og skadelig beslag i
anleggsperioden, og det er
gjennomgående områder av
høyere kvalitet som rammes.

Tiltaket berører arealer med
regional til nasjonal verdi for
jordbruket, og øst-alternativene
utfordrer dermed det nasjonale
jordvernmålet.

Alternativet gir
store negative
virkninger i
Børstadområdet for
alle fagtemaer og i
Åkersvika for
naturmangfold.

– Alternativene i øst og vest
skiller seg fra hverandre
henholdsvis ved inngrep i
Alternativet
gir Børstad og Hamarbukta, og
fjerning av dagens jernbane i
negative
virkninger
i vest eller ikke.
Børstadområdet
for alle fagtemaer
og i Åkersvika for
naturmangfold.

Samtidig fører
fjerning av
eksisterende bane
til positiv
konsekvens for
landskapsbilde og
friluftsliv og byliv.
Dermed begrenses
den samlede
negative
konsekvensen.

Samtidig
fører
fjerning
av
eksisterende
bane til positiv
konsekvens
for
landskapsbilde
og friluftsliv og
byliv.
Dermed
begrenses
den
samlede negative
konsekvensen.
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Strider mot
nasjonale mål

Berører nasjonale verdier:
Naturvernområde (Ramsar),
kvartalsstruktur (NB-registeret).

Rangering

3

Berører nasjonale
verdier:
Naturvernområde
(Ramsar), prioriterte
arter, utvalgt
naturtype, produktiv
jordbruksmark og
nasjonalt verdifullt
kulturlandskap.
2
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Berører nasjonale
verdier:
Naturvernområde
(Ramsar),
produktiv
jordbruksmark og
nasjonalt verdifullt
kulturlandskap.
1

Tabell 7-3 Oppsummering av konsekvensgrader og samlet vurdering av alternativene.

Stor variasjon og utlikning
De ikke-prissatte fagtemaene vurderer alternativene i forhold til hvordan tiltaket påvirker, forsterker eller
svekker de identifiserte tverrfaglige verdiene i Hamar sentrum, på Disen, Børstad, langs Mjøsstranda
og i Åkersvika. Rangering av alternativene gjøres på bakgrunn av en sammenstilling av de ulike faglige
vurderingene innenfor fagtemaene landskapsbilde, friluftsliv og byliv, naturmangfold, kulturarv og
naturresurser. Utredningen av alternativer for nytt dobbeltspor gjennom Hamar gir store variasjoner i de
ulike fagtemaenes konklusjoner, og det er følgelig betydelig variasjon i konsekvensgraden.
Store infrastrukturprosjekter gir ofte negativt utslag for ikke-prissatte fagtemaer. For fagtemaene
naturmangfold, kulturarv og naturresurser er konsekvensene av de utredede alternativene også
gjennomgående negative. For landskapsbilde og friluftsliv og byliv er situasjonen en annen. For disse
fagtemaene bidrar fjerning av dagens jernbanespor i vestre og sentrale bydeler til at eksisterende
verdier i vest styrkes.
Flytting av jernbanevirksomheten øst i byen gir positive virkninger som bidrar til å redusere den totale
negative virkningen. En slik utlikning skjer ved en samlet vurdering av begge de to fagtemaene
landskapsbilde samt friluftsliv og byliv, hvor øst-alternativene både har positive og negative virkninger
for fagtemaene. For både landskapsbilde og friluftsliv og byliv har inngrepet på Disen og
Børstadområdet i alternativ øst A og øst C negativ virkning. Samtidig er den positive virkningen av å
fjerne dagens spor i vestre deler av Hamar større enn den totale negative virkningen i de østre delene
av byen for disse fagtemaene. Derfor vurderes den samlede konsekvensen som noe positiv for begge
disse to fagtemaene i øst-alternativene.
Videre skjer det tilsvarende en reduksjon av den samlede negative konsekvensen i den tverrfaglige
sammenstillingen av øst-alternativene. Dette er fordi de samme to fagtemaene gir noe positiv
konsekvens, mens de øvrige gir negativ konsekvens. Når den samlede konsekvensen for alle de fem
fagtemaene skal settes for alternativene øst A og øst C, må både positive og negative virkninger for
enkeltfag sammenstilles til én samlet konsekvens. Da veier de positive konsekvensgradene i
landskapsbilde og friluftsliv og byliv opp for deler av de negative konklusjonene i de øvrige fagtemaene.
For alternativ øst C settes den samlede konsekvensgraden til liten negativ til ubetydelig. Dette betyr
imidlertid ikke at alternativet ikke har positive eller mer negative virkninger for de enkelte fagtemaene.
Det er snarere slik at i denne konklusjonen ligger både veldig positive og negative konsekvenser, slik
det fremgår av tabell 8-3. For alternativ øst A gjelder en tilsvarende utlikning, og den samlede
vurderingen er satt liten til middels negativ konsekvens. Fordi de positive virkningene er vurdert som
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mindre enn for øst C, samtidig som de negative virkningene er satt til omtrent tilsvarende større, er den
samlede vurderingen mer negativ for øst A enn for øst C.
Også for alternativ vest trekker de ikke-prissatte fagtemaene i negativ retning, med unntak friluftsliv og
byliv som konkluderer med ubetydelig konsekvens. Både kulturarv og naturmangfold vurderer
konsekvensen til middels negativ. Naturressurser setter liten negativ konsekvens. Alternativet kommer
dårligst ut for landskapsbilde som konkluderer med stor til middels negativ konsekvens. Den samlede
vurderingen av konsekvensgradene for dette alternativet settes til middels negativ. I denne
konsekvensgraden samles både en større negativ konsekvensgrad for landskapsbilde og en mindre
negativ konsekvensgrad for naturresurser og byliv og friluftsliv. Konklusjonen for alternativ vest
innebærer med dette derfor en viss utjevning av vurderingene.
I alle tilfeller innebærer en sammenstilling av faglige vurderinger med store variasjoner i konklusjonene
at betydelige virkninger av tiltaket ikke umiddelbart gjøres tilgjengelig i den tverrfaglige konklusjonen.
Fordi positive og negative virkninger synes å utlignes i den samlede vurderingen, er det viktig at
resultatet ses i sammenheng med de enkelte fagtemaenes vurderinger og med begrunnelsen for
sammenstillingen.

7.2

Begrunnelse og rangering

7.2.1

Begrunnelser for vurderingen

Avveiinger mellom alternativene
Alternativ vest fjerner store deler av dagens jernbane, samtidig som traséen legges delvis nedsenket i
Hamarbukta. Mange forbindelser mot vannet styrkes, men den overordnede sammenhengen mellom
byen og Mjøsa vurderes som svekket med inngrepet i Hamarbukta. Hovedbegrunnelsen er tiltakets
lokalisering og skalaen i området.
Samtidig bevarer alternativ vest i større grad naturkvaliteter og innebærer 1,5 dekar mindre arealbeslag
i Åkersvika naturreservat, og beslag av arealer som er av noe lavere kvalitet, enn alternativ øst A og øst
C. Alternativ vest gjør heller ingen inngrep i dyrket mark. For kulturmiljø gis alternativ vest og øst C lik
konsekvensgrad. Alternativ vest rangeres imidlertid som best for dette fagtemaet, fordi bruksverdien
opprettholdes ved videreføring av driften tilknyttet dagens stasjon. Alternativene med trasé i øst
vurderes som betydelig bedre for byområdene enn alternativet som knyttes til dagens stasjon. Flytting
av jernbanen til en trasé øst i byen vil få frem igjen overordnede visuelle og funksjonelle
sammenhenger som er av stor landskapelig og historisk verdi, og som gjennom dette styrker byens
identitet knyttet til Mjøsa. En forsterket fysisk forbindelse mellom byen og Mjøsa vil samtidig virke
positivt for byområdene som rekreasjonsarena.
Alternativ vest berører to eiker ved Høyensalodden som oppfyller kriteriene til utvalgt naturtype. Det er
lite gamle og grove eiker så langt nord på Østlandet, og disse trærne er derfor viktige naturelementer.
For de ikke-prissatte fagtemaene er det i utgangspunktet en fordel å gjenbruke eksisterende
jernbaneareal til videre drift, fremfor å ta i bruk nye arealer. På grunn av eksisterende jernbanes
plassering sentralt i Hamar, byens skala, samt tiltakets dimensjoner og trasé gjennom Hamarbukta, har
fordelen med gjenbruk av eksisterende jernbaneareal blitt vurdert opp imot fordelen med å frigi
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eksisterende jernbaneareal til andre formål. I denne sammenhengen har Hamarbuktas og sentrums
karakter og skala vært sentral, samt områdene omkring Børstad og Vikingskipets grad av egnethet for
etablering nytt dobbeltspor.
Børstad har store tverrfaglige verdier som rammes som følge av tre spor gjennom området for alternativ
øst A. Dette rammer alle de ikke-prissatte fagtemaene og gir store negative virkninger. Konsekvensen
av inngrepene som berører både utvalgte naturtyper, prioriterte arter og Ramsarområdet, samt
arealbeslag av dyrket mark kommer til tydelig uttrykk i fagvurderingene i form av stor negativ
konsekvens. Dette tillegges vekt i den samlede vurderingen. Fordi konsekvensene er så store, og det
ikke utløses positive virkninger av at jernbanen flyttes for fagtemaene naturmangfold og naturresurser,
konkluderer disse svært negativt. Børstadområdet påvirkes også betydelig negativt som visuelt-,
rekreasjons- og kulturlandskap. Samtidig vurderes fjerning av eksisterende jernbane å gi positive
virkninger for byrelaterte problemstillinger vest for Hamarbukta og frem til påkoblingen til
Jernbanemuseet.
Det er en vesentlig forskjell mellom øst A og øst C. Dette er fordi jernbaneanleggets dagsone er
betydelig kortere og fjelltunnel etableres raskt, og dermed ødelegger tiltaket i alternativ øst C viktige
tverrfaglige kvaliteter i Børstadområdet i mye mindre grad. Både dyrket mark, åkerholmer og andre
vegetasjonselementer som har både kulturhistorisk, biologisk og estetisk verdi, ivaretas i stor grad. I
tillegg opprettholdes mange ferdsels- og rekreasjonsmuligheter. Inngrepet og den negative virkningen
på Disen er omtrent det samme. Alternativ øst A innebærer beslag av omtrent 76 dekar landbruksjord, i
motsetning til alternativ øst C som innebærer et arealbeslag på omkring 24 dekar. Alternativ øst C gir
dermed et betraktelig redusert permanent arealbeslag av dyrket mark sammenliknet med alternativ øst
A, men samtidig mer beslag enn alternativ vest som ikke berører jordbruksområder. Beslag i
Ramsarområdet er det samme for begge øst-alternativene, men inngrep i utvalgte naturtyper med en
prioritert art unngås ved alternativ øst C. Fordi det permanente inngrepet på Børstad er betydelig
mindre, er den negative konsekvensen også tilsvarende begrenset sammenliknet med alternativ øst A
for alle de ikke-prissatte fagtemaene.

7.2.2

Konsekvenser i anleggsperioden

Alle alternativer vil gi omfattende virkninger i anleggsfasen som vil strekke seg over flere år.
Konsekvenser av varig karakter er vurdert som mer utslagsgivende enn konsekvenser av midlertidig
karakter. Dette innebærer at negative virkninger i anleggsfasen er tillagt mindre betydning enn
virkninger i driftsfasen i vurderingen og rangeringen av alternativene..
For fagtema friluftsliv og byliv vil vest-alternativet samlet sett gi større negativ konsekvens i
anleggsperioden, sammenlignet med øst-alternativene. De største verdiene knyttet til fagtemaet ligger
sentralt i Hamar i områder rundt og i Hamarbukta, og disse blir direkte eller indirekte påvirket i
anleggsperioden, ved bygging av stasjonsområdet, kulvert og tunnel. Avstengte områder, driving av
spunt, tunnelpåhugg, massehåndtering og anleggstrafikk vil påvirke nærmiljøet negativt i vesentlig
grad.
I øst-alternativene vil særlig etablering av broer, tunnelpåhugg, midlertidig stenging av veger med stor
trafikk, massehåndtering og anleggstrafikk skape større utfordringer og negativ påvirkning til
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omkringliggende nærmiljø. Stenging av gårdsvegene på Børstad og arbeider langs strandsonen i
Åkersvika vil i særlig grad påvirke mulighetene for rekreasjon i disse områdene negativt.
For fagtema naturmangfold vil både funksjonsområder for fugl (mudderbanker), viktige områder for fisk
og andre ferskvannsorganismer og viktige naturtypelokaliteter blir berørt av anleggsarbeidet i
Åkersvika. Midlertidig beslag i form av anleggsveger vil gi langvarige negative konsekvenser for
verdifulle mudderbanker i området, ikke minst i alternativ øst der det må etablere slike anleggsveger
fram til hver av de 8 brupilarene sør for Vikingskipet.
Gravearbeider, utfyllinger og brubygging vil føre til suspendering av finstoff og organisk materiale der
Åkersvika og Flagstadelva krysses. Oppvirvling og spredning av bunnsedimenter vil gi en relativt
kortvarig negativ effekt på vannkvalitet lokalt og nedstrøms planområdet (også innover i deltaet ved
strøm- og vindforhold som fører slam innover). For ferskvannsorganismer og vannflora vil dette være
negativt på grunn av nedslamming, men også for disse forventes dette å ha midlertidig karakter. Også
for fisk vil økt finstoffmengde med bla. høye nikkelverdier i vannet over en lengre periode være negativt.
Anleggsarbeidet vil føre til forstyrrelser av rastende fugl i deltaet. Dette vil ha størst negativ betydning
under vårtrekket, da våtmarksfugl raster i området for å bygge opp fettreserver til et langt trekk mot
hekkeområdene. Hettemåke (rødlistet som sårbar) hekker på holmen mellom jernbanefyllinga og
Stangevegen. Arbeidet med jernbanen vil sannsynligvis føre til at denne hekkeplassen ikke vil bli
benyttet i anleggstida, eventuelt at hekking påbegynnes, men mislyktes på grunn av gjentatte
forstyrrelser.
Når det gjelder fisk er det periodene i forbindelse med de omfattende gytevandringene om våren
(begynnelsen av mai til midten av juni), og gytevandringene til ørret opp i elvene om høsten (fra midten
av august og ut september) som er mest kritisk. I disse periodene vil anleggsarbeid som forstyrrer eller
hindrer vandringene, gi negative effekter.
Midlertidig arealbeslag vil også få negative konsekvenser i andre deler av tiltaksområdet, og særlig
tilknyttet åkerholmene med slåttemark på Børstad og Tommelstad.
Det vil være midlertidig arealbeslag av dyrket mark ved begge øst-alternativene. En forventet stor
midlertidig påvirkning fra anleggsgjennomføring på grunn av behov for areal i forbindelse med
tunneldriving og riggområder forsterker den negative påvirkningen ut over det permanente beslaget.
Midlertidig arealbeslag på fulldyrka jord er beregnet til omkring 100 dekar for alternativ øst A og
omkring 75 dekar for alternativ øst C.
For fagtemaet landskapsbilde er det tiltaket slik det etableres i driftsfasen som er relevant. For kulturarv
vil påvirkning i anleggsperioden innebære permanent endring av situasjonen. Det vil si at alle inngrep i
kulturlandskap, -miljø og kulturminner er irreversible, og skal omtales under driftsfasen. Det er vurdert
at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner ved Børstad og i
Hamarbukta. Denne risikoen tar en med seg til neste planfase, der en vil utføre arkeologiske
registreringer i henhold til Kulturminneloven § 9.
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Videre utvikling av alternativer gjennom avbøtende tiltak

Det ligger et potensial i å forbedre alle alternativene ved å iverksette foreslåtte avbøtende tiltak og
kompensasjonsprosjekter som skal følges opp i videre planfaser. Ingen avbøtende tiltak vil endre
rangeringen av alternativene.
Det anses at potensialet for å forbedre tiltaket gjennom avbøtende tiltak er noe større for
østalternativene enn for alternativ vest. Dette henger sammen med verdien og potensialet i områdene
som berøres. I vest er det mange byrelaterte verdier, men lite potensial til å endre den overordnede
negative virkningen av kulvertløsningen i Hamarbukta. I øst er det noen muligheter for å begrense
fjernvirkningen av tiltaket på Børstad. Ved Vikingskipet er de byrelaterte verdiene små, men flere
muligheter for å forbedre den store sammenhengen tiltaket inngår i.
Verdier for naturmangfold i Åkersvika naturreservat vil bli forringet uansett hvilket alternativ som velges,
men mest for østalternativene. Fordi den negative virkningen er størst i øst, er det også flere muligheter
for avbøtende tiltak for disse alternativene. Avbøtende tiltak er av restaurerende og kompenserende art,
og eventuelt nye våtmarksarealer andre steder. Det finnes også tiltak som kan iverksettes i
anleggsfasen for å begrense omfanget og den negative påvirkningen.

7.2.4

Rangering av hovedalternativer

Basert på en samlet vurdering blir alternativene rangert på følgende måte for ikke-prissatte
konsekvenser, fra best til dårligst:
1: Alternativ øst C
2: Alternativ øst A
3: Alternativ vest
Enkelte varianter kan endre den samlede vurderingen for enkelte fagtemaer, men det er ingen varianter
som bidrar til å endre rangeringen til hovedalternativene.

7.2.5

Rangering med varianter

Alternativ vest
For alternativ vest er det ingen av variantene som vurderes å gjøre alternativet bedre i et tverrfaglig
perspektiv. Variantene «Jernbanemuseet uten sportilknytning» og «Flytte driftsbase» gir noe positiv
virkning for landskapsbilde, men øvrige fagtemaer vurderer disse å gi negativ eller ubetydelig virkning
som trekker den samlede vurderingen ned.
Alternativ vest vurderes å være best uten varianter.

Alternativ øst A og øst C
For alternativ øst A og øst C er det utredet varianter som både gir negativ og positiv virkning.
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Varianten «Flytte driftsbase» vurderes som positiv for landskapsbilde og noe positiv for friluftsliv og
byliv og naturmangfold. Det vurderes imidlertid negativt for kulturarv. Samlet vurderes varianten å gi
positiv virkning. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til ny lokalisering av driftsbase dersom denne flyttes.
Det bør derfor gjøres mer detaljerte vurderinger før varianten eventuelt besluttes.
Varianten «Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør» vurderes til ubetydelig til noe positivt for kulturarv,
men svært negativt for landskapsbilde. For landskapsbilde vil den positive konsekvensen i delområdet
Sentrum – Hamarbukta reduseres som følge av varianten, men den påvirker ikke rangering for verken
fagtemaet eller den tverrfaglige sammenstillingen. Samlet vurderes varianten å gi svært negativ
virkning. «Jernbanemuseet uten sportilknytning» vurderes noe positivt for landskapsbilde og noe
negativt for friluftsliv og byliv og naturmangfold. Samlet vurderes varianten å gi noe negativ virkning.
Ettersom variantene er ulike løsninger på samme situasjon er de ikke kompatible, og «Sportilgang til
Jernbanemuseet fra sør» vurderes som dårligst av disse to variantene.
Varianten «Fleksibel stasjonsløsning» vurderes som negativ for samtlige fagtema med unntak av
kulturarv. Mest negativ er virkningen for naturmangfold fordi varianten vil endre den samlede
konsekvensgraden for fagtemaet negativt. Varianten vil gjennom dette kunne endre samlet
konsekvensgrad for alternativ øst A og øst C i mer negativ retning, men ikke endre rangeringen. Samlet
vurderes varianten å gi svært negativ virkning.
Varianten «Stangevegen under jernbanen» vurderes som negativ for samtlige fagtema med unntak av
kulturarv, og mest negativ for naturmangfold. Samlet vurderes varianten å gi negativ virkning.
Alternativ øst A og øst C vurderes å være best med variant «Flytte driftsbase».
Alternativ øst A og øst C vurderes å være dårligst med variant «Fleksibel stasjonsløsning»,
«Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør» og «Stangevegen under jernbanen».

7.3

Avbøtende tiltak

7.3.1

Alternativ vest

Stort vannspeil med historisk forankret utforming
• Vannspeilet bør ha store dimensjoner for å gi tilstrekkelig visuell virkning til å prege overgangen
mellom kvartalsstrukturen og vannflaten, og for at Gammelhusbukta kan gi grunnlag for
opplevelse av stedsidentitet for Hamars befolkning.
• Strandlinjen til vannspeilet som anlegges bør beskrive landområdenes opprinnelige møte med
Mjøsa. Endelig utforming av området og av strandlinjen bør bestemmes i samråd med
antikvariske myndigheter.
• Det bør avsettes tilstrekkelig arealer til grønnstruktur som har en formålsrettet utforming og som
setter Strandgateparken i funksjonell og visuell sammenheng med Koigen og grøntbeltet videre
nordover langs Mjøsstranda. Park mellom kvartalsstrukturen og vannspeil vil danne et byrom
som vil være historisk forankret.
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Det bør trolig sikres gjennomstrømming mellom vannspeil og Mjøsa også i perioder der Mjøsa
har laveste regulerte vannstand for å opprettholde god vannkvalitet i bassenget. Dette er ikke
hittil løst i prosjektet. Hvis vestalternativet videreføres må det videre arbeidet finne løsninger
både teknisk og planmessige som sikrer god vannkvalitet med historiske føringer for strandlinja
og et program for arealene og vannspeilet som gir kvaliteter for byen.

Unngå utvikling med bebyggelsesvolumer mellom Strandgata og jernbanelinje
• Fremtidige planer om ny bebyggelse sør for Strandgata bør ikke videreføres. Denne
bebyggelsen vil skygge for de historiske bygningene, og gjøre de mindre lesbare i bylandskapet
og er ikke forenelig med kulturminneverdiene til kvartalsbebyggelsen eller Hamar stasjon. Det
vil også hindre innsyn til de eksisterende bygningene fra Mjøsa. Det er vurdert at det heller ikke
er gunstig med lavere «paviljong»-bebyggelse, da det vil bryte med kvartalsstrukturen, og gjøre
den mindre lesbar. I tillegg bryter bebyggelse i dette området med den landskapelige
karakteren skapt av overgangen mellom bystrukturen og landskapsrommet i Hamarbukta.
• Vannspeilet bør videreføres frem til reisetorget som etableres ved Hamar stasjon, slik at denne
plassen vil inngå i et karaktersterkt byrom med gode solforhold. Kvartalsstrukturens
karakteristiske møte med Hamarbukta vil således gjøres umiddelbart tilgjengelig for reisende
ved ankomst til Hamar stasjon. (Tiltaket forutsetter at det ikke tilrettelegges for bebyggelse jf.
punkt over.)

Endring av veiføring og forbedring av forbindelser
• Krysningen av jernbanekulvert bør gjøres med gode gang- og sykkelvei forbindelser for å knytte
sentrum tettere sammen med båthavn og øvrige arealer på Tjuvholmen. En eventuell
vegkryssing over kulverttaket er visuelt og strukturelt uheldig for bybildet. Å føre Enggata lavt
omkring kulvertåpningen vurderes derfor som et avbøtende tiltak (i kombinasjon med vannspeil
frem mot reisetorget jf. punkt over). Vangsvegen vil på denne måten ende i Hamarbukta og
synsbildet ved ankomst ned mot Mjøsa vil i noe grad preges av reetablert vannspeil som
forgrunn til kulverten, og i mindre grad preges av veiflater og konstruksjoner enn hva alternativ
vest nå legger opp til. For å videreføre prinsipper i Røyem og Pedersens byplaner bør gateløp
som leder mot Hamarbukta avsluttes i vannspeilet. Eventuelt andre løsninger for atkomst med
bil mellom Hamar sentrum og Tjuvholmen bør undersøkes før endelig grep reguleres.
• Dersom Vangsvegen opprettholdes som løsning bør det sikres ferdselsmulighet langs vegen
Brygga, over eller under forlengelsen av Vangsvegen. Vangsvegen på bru i stedet for fylling
opp til kulverttak vil gi positiv virkning og øke kvaliteten på områdene i forhold til opplevelse og
bruksmuligheter.
• Forbindelsen til Tjuvholmen og Espern som skal føres over kulvert bør ha standard som kjørbar
gangvei som benyttes til drift og i unntakssituasjoner. Dette vil begrense dimensjonering av
dekke, gi bedre tilgjengelighet for gående og syklende, begrense biltrafikken forbi reisetorg og
park, samt gi mindre asfalterte flater som vil prege området visuelt.
• Det bør etableres flere krysningsmuligheter på tvers av sporområdet. Forbindelsene må
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tilfredsstille krav til universell utforming og dagens forventninger og krav til standard.
• Lokalisering av Skibladnerbrygga bør studeres for å oppnå god tilkomst.

Utforming og programmering av grøntområder
• Fyllingen mot Mjøsa på utsiden av kulverten bør utformes med buktende strandlinje og
beplantes slik kvaliteter langs Mjøsstranda videreføres. Høy vegetasjon og terrengformasjoner
bør unngås for å begrense den visuelle barrierevirkningen som kulvert og fylling skaper både
for utsyn fra sentrum mot Mjøsa og innsyn fra Mjøsa mot Strandgateparken og fasadene langs
Strandgata.
• Fyllingen mot vannspeilet bør ha en mer rettlinjet karakter, slik at den tydelig fremstår som
tilført element.
• Alle fyllinger, inkludert innsiden av kulvert og Strandsonen, bør tilrettelegges og programmeres
for varierte aktiviteter og til opphold, samt sikre fysisk tilgang til bukta og Mjøsa.
• Flomtiltak bør integreres i planlegging av øvrig byutvikling/tiltak og gis en formålsrettet utforming
som minimerer barrierevirkningene.
• Aktiviteter i og omkring Hamarbukta bør opprettholdes. Vannspeilet bør gjøres så dyp som
mulig for å tilrettelegge for bruk av små båter i vannspeilet, med funksjonell forbindelse til
Mjøsa. Båthavn og plasser i båthavner som går tapt, erstattes med plasser i annen sentral
beliggenhet.

Arealbeslag i Ramsarområdet, naturmangfolds- og naturressursverdier
• Tilsvingen fra sør til Rørosbanen bør erstattes med et ventespor inne på Hamar stasjon, og
på den måten gå ned til to spor over Åkersvika og redusere arealbeslaget i verneområdet og
inngrep i Jernbanevika. Dette vil gi noe mindre areal til byaktiviteter, men økningen av
barrierevirkning er begrenset forutsatt at sporet legges langs med øvrige spor.
• Reetablering av gruntvannsområde. Resterende deler av den gamle jernbanefyllinga bør
fjernes når det nye anlegget står ferdig. Dette arealet kan på sikt bli et viktig gruntvannsområde
igjen.
• Bygge med støttemurer i varianten Stangevegen under ny bane. Med tre støttemurer på til
sammen 2400 m2 vil arealbeslaget bli lik hovedalternativet og ikke gi noen økningen i negativ
konsekvens for varianten.
• Fyllingsutslaget over hele Åkersvika begrenses med bruk av spunt (til under 1:1,5) med begge
hovedalternativene.
• Erstatning av eventuelle tapte brønner i tunneltraséer negative konsekvenser knyttet til de
brønnene som ikke lenger vil fungere etter anleggsgjennomføring. Hvis alle brønner erstattes,
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kan konsekvensgraden reduseres til ubetydelig i delområde Hamar vest.
• De to eikene på Høyensalodden bør skjermes under anleggsarbeidet for å forsøke å bevare
trærne (utvalgt naturtype).

7.3.2

Alternativ øst A og øst C

Utvikling av Rørosbanens trasé
• Rørosbanens trasé bør anvendes til funksjonell gang- og sykkelvei med parkmessig
opparbeidede sidearealer. Dette vil danne en struktur som setter stasjonsområdet i
forbindelse med Espern i vest. I tillegg vil en slik opparbeidelse danne en landskapelig
overgang mellom stasjonsområdet med fremtidig byutvikling og de etablerte delene av byen
nord for linja. En slik buffer vil redusere den visuelle påvirkningen på kulturmiljøene Briskebyen
og Disen
• Rørosbanetraséen har historisk verdi, og gjenbruk av denne vil videreføre Rørosbanen som
historisk spor og landskapstrekk. I tillegg vil den være identitetsskapende for en
transformasjon av området rundt en jernbanestasjon i øst, med tilhørende byutvikling.
Forbedrede forbindelser
• Det sikres med minimum to gode og brede passasjer under nytt stasjonsområde. Disse
forbindelsene må bygge videre på tilliggende bydelenes strukturer og muligheter og sørge for å
gi stasjonen en forankring på et nytt sted i byen. Denne delen av byen har ikke hatt god kontakt
med Åkersvika og nye gode forbindelser er avbøtende tiltak for friluftsliv, idrett og rekreasjon.
Ferdselsvegene bygges slik at de møter krav til universell utforming og er i henhold til dagens
forventninger til standard.
• Under ny jernbanebro og Stangebrua bør det etableres en «boardwalk» for sammenhengende
forbindelse langs strandkanten i Åkersvika. Det etableres god og attraktiv gang- og
sykkelforbindelse i strandsonen fra Disenstranda til Espern, under jernbanebrua og Stangebrua.
• Det bør bygges krysningsmulighet av dobbeltspor mellom Disen og strandsonen mot
Flagstadelva, slik at bruk av samlingssted med benker, båtutsett og brygge kan opprettholdes.
• Gangforbindelse mellom Stangevegen og Disenstrandvegen, forbi bussdepotet, bør reetableres.
• Fiskeplass ved Stangbrua bør reetableres, sammen med tilkomst til plassen.
Føringer for bebyggelse og knutepunkt
• Det bør legges føringer for utformingen og dimensjonene til fremtidig bygningsmasse, for å
sikre at Vikingskipet forblir et arkitektonisk landemerke, samt ivareta en overordnet visuell
forbindelse mellom Åkersvika og Briskebyen. Utforming og eventuell oppfylling i
stasjonsområdet bør underbygge tilgrensende landform i vest, som stasjonsområdet er en
forlengelse av. Dette kan gjøres ved å følge traséen til Rørosbanens lett buede form.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

288 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

• Plassering av Åkersvikavegen bør studeres nærmere i forhold til ny bygningsstruktur, dets
innhold og atkomstmuligheter. Åkersvikvegen bør utformes som gate med grunn til opphold og
trygg ferdsel for alle (byliv).
• Første utbyggingstrinn for byutvikling bør legges til knutepunktets nærområder.
• Arenatorget og områder umiddelbart nærliggende knutepunktet, samt områdene knyttet til OLhallen, utvikles slik at arealet blir mer attraktiv for opphold og byliv.
Grønnstruktur
• Det bør sikres sammenhengende grønnstruktur på nordøstsiden av Stangebrua/Stangevegen
for å begrense visuell dominans av stasjonsområdet sett fra sør og vest. Samtidig bør det sikres
enkelte åpninger som sørger for at stasjonsområdet står i en visuell sammenheng med
omgivelsene i vest.

Åkersvika og Flagstadelva
• Bru mellom eksisterende fylling og fyllinga sør for Vikingskipet bygges med boring av
ferdigstøpte pilarer fra lekter. Dette vil redusere midlertid beslag med langvarige negative
virkninger i Åkersvika betydelig.
• Resterende deler av den gamle jernbanefyllinga i Åkersvika bør fjernes når det nye anlegget står
ferdig. Dette arealet kan på sikt bli et viktig gruntvannsområde igjen.
• Nye bruer over Flagstadelva foreslås også bygd med ferdigstøpte pilarer, som gir minst negativ
påvirkning både i anleggs- og driftsfasen.
• Bru over Flagstadelva og gammelt banelegeme på Midtstranda bør fjernes, og det bør restaurere
våtmark i dette området.
• Fyllingsutslaget over hele Åkersvika begrenses med bruk av spunt (til under 1:1,5).
• Det bør etableres skjøtselsplan ved utvikling av grøntarealet langs Åkersvika, knyttet til planen
som rekkefølgeplan. I tillegg bør det utarbeides et dokument som samler alle avbøtende tiltak
som er relevante å videreføre i miljøoppfølgingsplaner etc.
• Med variant Stangevegen under ny bane foreslås det å bygge med støttemurer i Åkersvika (til
sammen 2400 m2), noe som gjør varianten lik hovedalternativet når det gjelder arealbeslag i
reservatet. Varianten vil med et slikt tiltak ikke lenger få et halvt trinn mer negativ konsekvens
enn hovedalternativet.
Børstad
• Bruk av støttemurer langs skjæringer ved Børstad/Tommelstad kan redusere tap av
jordbruksareal og åkerholmer med slåttemark ved at skjæringsutslaget blir mindre.
• Driftsveg bør legges på østsida av sporet gjennom Børstad.
Hamarbukta
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• Den frigitte strandsonen i Hamarbukta bør ha en formålsrettet utforming som underbygger den
opprinnelige strandlinjen som Hamar by ble anlagt mot. Dette innebærer at eksisterende
parkeringsplass på fylling bør fjernes for å gjenskape en strandlinje tilnærmet byens
opprinnelige møte med Mjøsa i Hamarbukta i tråd med Røyem-Pedersen-planen. Det bør også
avsettes tilstrekkelig arealer til park nordvest for Hamarbukta som har en formålsrettet utforming
og som settes i funksjonell og visuell sammenheng med Koigen og grøntbeltet videre langs
Mjøsstranda.

7.3.3

Alternativ øst A:
Nytt dobbeltspor bør legges i overdekket kulvert/lokk i siste del av traséen gjennom Børstad
før tunnelpåhugget ved Tommelstad. Dette tiltaket har stor betydning for alle de ikke-prissatte
fagtemaene.

7.3.4

Alternativ øst C:
Forskyve traseen så langt mot øst ved Tommelstad som det er mulig i forhold til tekniske
begrensninger og andre nødvendige hensyn i dette området. Begge åkerholmene med
automatisk fredede kulturminner og planten dragehode som ligger innenfor anleggsbeltet må
merkes med sperrebånd før anleggsarbeidet starter, og permanent driftsveg langs jernbanen
må legges på østsida av traseen. Med vertikal mur mot den østre åkerholmen i stedet for
skrånende skjæring kan arealinngrep på lokaliteten reduseres betydelig, muligens helt.
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Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper. Når landskapsbildet
vurderes i en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se og forstå et område på ut ifra gitte
faglige kriterier.
Åkersvika, Mjøsstranda og Børstad er områder som tillegges stor verdi, og Sentrum – Hamarbukta stor
til middels verdi for fagtemaet. I Åkersvika, på Børstad og langs Mjøsstranda er naturens kretsløp og
landformen spesielt sterke karaktertrekk gjennom markante vegetasjonsinnslag og vannflatens møte
med landområdene som synliggjør disse trekkene. Kulturlandskapet på Børstad har variert, bølgende
og åpen landform med gårdsveier og far som skaper et variert forløp.
Sentrum – Hamarbukta står svært sentralt i vurderingen av landskapsbilde. Kvartalsstrukturen i
sentrum er registrert i Riksantikvarens NB-register. Kvartalene knytter Hamarbukta og Mjøsas
landskapsrom visuelt til byen gjennom en gatestruktur som er henvendt mot vannet. Med dette danner
vannflata i Hamarbukta gulvet i bylandskapets viktigste rom og samspillet mellom bystruktur og Mjøsa
blir tydelig. Kvartalsstrukturen og en gjennomgående avslutning av bebyggelsen mot Strandgata
rammer inn og forsterker Strandgateparken og Hamarbuktas landskapsrom. I tillegg er strandlinja
stedvis synlig. Hamarbukta og Mjøsa med omland i samspill med bystrukturen preger Hamars
landskapsbilde i den forstand at disse visuelle og romlige kvalitetene er nærværende og særpreger
forståelsen av det overordnede landskapet. Dagens situasjon har også elementer og strukturer som
ikke underbygger sammenhengen mellom bylandskapet og vannflaten. Utfyllinger i bukta som bryter
med den opprinnelige landformen og eksisterende jernbanelinje som er lagt i den opprinnelige
strandsonen og bidrar til en barrierevirkning. Linjeføringen og dimensjonen til det eksisterende
jernbaneanlegget er samtidig underordnet landskapet den går gjennom. Området omkring Vikingskipet,
som tillegges liten verdi, har stor skala og svake landskapelige karaktertrekk. Derfor har det også
potensial for tilpasning av elementer med betydelig dimensjoner.
Alternativet i vest innebærer etablering av dobbeltspor som krysser Hamarbukta i en kulvert som er
delvis åpen og delvis dekket med fylling. Tiltaket bryter med strandlinja og Hamarbuktas landform både
vertikalt og horisontalt, og den visuelle forbindelsen mellom Mjøsa med omland reduseres. Dermed
svekkes det karakterdannende samspillet mellom landskapsrom, vannflate, landform og
bebyggelsesstruktur. Det resterende vannspeilet i Hamarbukta vil ikke kunne forklare de store
landskapelige sammenhengene på en tilstrekkelig god måte. I vurderingen av landskapsbildet forstås
tiltaket forbi Hamarbukta derfor å svekke Hamars mest betydningsfulle karaktertrekk.
Alternativ øst A og øst C omfatter derimot fjerning av dagens jernbaneanlegg gjennom store deler av
byen. På denne måten skapes sammenhengende landoverflate og visuelle forbindelser på tvers av
tidligere trasé. Forbi Hamarbukta er dette av stor betydning fordi endringen her forsterker det
karakterdannende samspillet mellom Mjøsas landskapsrom og bebyggelsesstruktur på en måte som
preger den overordnede forståelsen av bylandskapet.
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Etablering av stasjonsområde ved Vikingskipet i alternativ øst A og C anses som noe positivt for denne
delen av Hamar. Dette henger sammen med endringer som følge av at tiltaket ikke svekker
eksisterende verdier på grunn av områdets befatning. Samtidig forankres den store fyllingsflaten ved
Vikingskipet tydeligere til omgivelsene gjennom nye veistrukturer. Der traséen passerer Disen i
overgangen mot den dyrkede marken på Børstad, oppstår en situasjon der tiltakets dimensjoner bryter
med småhusbebyggelsens skala og skaper en barrierevirkning mot indre deler av Åkersvika.
For alternativ øst A innebærer føringen av linjen gjennom kulturlandskapet på Børstad en oppdeling av
landskapsrommet og brudd med verdifulle visuelle strukturer i området som gårdsveier, åkerholmer og
alléer. Dette svekker verdifulle landskapelige karaktertrekk i området, men fjernvirkningen er begrenset.
Alternativ øst C vurderes tilsvarende som alternativ øst A i delene av Hamar som henvender seg mot
Mjøsa, ved Disen og Vikingskipet. I Børstadområdet skiller de to alternativene seg imidlertid kraftig fra
hverandre. Sørvest for Børstad gård føres linja raskt inn i tunnel. Alternativ øst C gir dermed et
vesentlig mindre brudd i landoverflaten, og den negative virkningen av traséen gjennom det verdifulle
Børstadområdet er middels stor.
I vurderingen av landskapsbilde i Hamar tillegges den visuelle sammenhengen med Mjøsa, som
utgangspunkt for Hamars viktigste karaktertrekk, særlig vekt. Dermed vurderes alternativ øst C til å gi
liten positiv konsekvens, alternativ øst A til å gi liten positiv til ubetydelig konsekvens og alternativ vest
å gi stor til middels negativ konsekvens.
Viktige avbøtende tiltak:
I vestalternativet bør vannspeilet ha store dimensjoner for at den visuelle virkningen av
landskapsrommet skal kunne prege landskapsbildet i overgangen mellom kvartalsstrukturen og
Hamarbukta. Strandlinjen som anlegges bør underbygge landformen og bystrukturen og klarlegge
landområdenes opprinnelige møte med Mjøsa. Vannspeilet bør anlegges helt frem til reisetorget i øst,
slik at denne plassen vil inngå i et karaktersterkt byrom. Kvartalsstrukturens karakteristiske møte med
Hamarbukta vil dermed gjøres umiddelbart tilgjengelig for reisende ved ankomst til Hamar stasjon.
Løsningen forutsetter at krysningen av kulverten løses i forlengelsen av Enggata og på en lav høyde
omkring kulverten.
I østalternativet bør Rørosbanens trasé anvendes som parkmessig opparbeidet gang- og sykkelsone.
Dette vil danne en struktur som setter stasjonsområdet i forbindelse med Espern i vest gjennom en
sammenhengende landoverflate. I tillegg bør utforming og eventuell oppfylling av området rundt
Vikingskipet underbygge tilgrensende landform i vest, for eksempel ved å følge traséen til Rørosbanens
lett buede form som også indikerer den opprinnelige strandlinjen i området. Det bør også legges
føringer for utformingen og dimensjonene til fremtidig bygningsmasse, for å sikre at Vikingskipet forblir
et arkitektonisk landemerke. Ved øst A bør nytt dobbeltspor legges i overdekket kulvert så langt mot sør
uten at nytt terreng bryter med eksisterende landoverflate.
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Friluftsliv og byliv

Under fagtemaet friluftsliv og byliv vurderes folks bruk og opplevelse av et gitt landskap. Det er både
det urbane og rurale landskapet som undersøkes og det er fokus på opphold og fysisk aktivitet. Temaet
omhandler den ikke-kommersielle delen av friluftsliv og byliv.
Alternativ vest er vurdert til samlet å gi ubetydelig konsekvens til influensområdet knyttet til fagtemaet.
De største verdiene for fagtemaet ligger sentralt og sørvest i Hamar og er knyttet aktiviteter og
kvaliteter i byrom i Kvadraturen, Strandgateparken, strandsonen og Hamarbukta, der sammenhengen
mellom disse verdiene og områdene er vesentlig for opplevelsen av byen. Sammenhengene gir byen
identitet som by ved Mjøsa. Sentralt i byen gir dagens jernbane noe fysisk og visuell barrierevirkning,
men det er korte avstander mellom verdiene og relativt gode ferdselsårer for myke trafikanter på tvers
av banen. Alternativ Vest vil påvirke verdiene knyttet til fagtemaet både positivt og negativt.
Delområder vest og nordvest i Hamar får samlet en positiv påvirkning. Grunnen til dette er hovedsakelig
at bane i dagløsning opphører forbi disse områdene og spor, og til dels fylling, fjernes. Jernbanen som
barriere mellom områder i vestre bydeler opphører eller reduseres. I tillegg vil lydbildet i denne delen av
byen for en stor del bedres. Delområder vest og nordvest i Hamar har generelt høye verdier knyttet til
fagtemaet. Som resultat av påvirkningsgrad og de høye verdiene, blir de positive konsekvensene her
relativt store.
Delområder som samlet sett får negativ påvirkning fra alternativet, er Mjøsa/ Åkersvika, samt sentrale
og søndre delområder. Kvalitetene og verdiene knyttet til Hamarbukta og arealer sentrert rundt bukta,
er store og sterkt knyttet opplevelsen av og til identiteten til Hamar. Denne identiteten vil bli negativt
påvirket ved det nye, utfylte terrenget langs dagens strandsone og av høyden på del av tiltaket. Enkelte
aktiviteter knyttet til fagtemaet, som bidrar til et variert spekter av aktiviteter i sentrale deler av byen, vil
opphøre som følger av tiltaket eller flyttes til mindre sentrale områder. Båthavn med landanlegg i indre
del av bukta flyttes til Tjuvholmen. Skibladnerbrygga flyttes til forlengelse av Vangsvegen. Ferdselsårer
mellom Kvadraturen og Espern/Tjuvholmen blir brutt og nye forbindelser er vurdert til å bli noe mindre
brukervennlige, sammenlignet med referansealternativet, primært på grunn av høydeforskjeller,
avstander og plassmangel. Det bygges kulvert med universell utforming under spor øst for
jernbanestasjonen, som primært vil gi tilkomst til plattformene. Kulverten vil ikke bli en fullverdig
forbindelse for syklende, på grunn av plassmangel som vil gi tilnærmet nitti graders vinkler mellom
kulvert og rampe. Kulverten gir bedret forbindelse mellom Østbyen og Espern. Forbindelsen mellom
Kvadraturen og Tjuvholmen vurderes til å bli noe forringet, på grunn av økt lengde og større
høydeforskjeller, sett i forhold til referansealternativet, og dette er negativt særlig for sårbare
brukergrupper, som eldre og barnefamilier med små barn. Områder sentralt i Hamar har generelt en
høy verdi for fagtemaet. På grunn av dette, blir de negative konsekvensene for delområdene sentralt og
omkring Hamarbukta tydelige.
Alternativ Øst A er vurdert til å gi liten positiv konsekvens. Verdier knyttet til fagtemaet er betydelig
mindre i sør og øst, sammenlignet med verdier sentralt og vest i Hamar, og er i stor grad knyttet til
rekreasjonsområder og friluftsliv som kan tilpasses tiltaket eller kompenseres for.
I sørlige og sørøstlige deler av Hamar er det få eller mangelfulle kvaliteter knyttet til fagtemaet og som
følger av dette blir de negative konsekvensene av tiltaket relativt lave i her, mens områder i øst/nordøst
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får noe større negativ konsekvens av tiltaket. Arealbeslag som følger at tiltaket, rammer særlig
kvaliteter knyttet til strandsonen og friområde øst for Stangebrua, boligmiljø på Disen, strandsonen ved
utløpet av Flagstadelva og vinterbruk av jordene på Børstad. Banen vil skape en betydelig barriere på
Disen mot Flagstadelva og på Børstadjordet, der viktige ferdselsårer påvirkes negativt.
Sentrale og vestre deler av Hamar, får en samlet positiv påvirkning av tiltaket Øst A, hovedsakelig fordi
jernbanen flyttes. Dermed reduseres en barriere og areal frigjøres. Sammenhenger mellom
Hamarbukta, kvaliteter i strandsonen og byområder sentrert rundt bukta forsterkes. Delområder sentralt
og vest i Hamar har generelt en høyere verdi for fagtemaet, enn områder i sør og øst av byen. På
grunn av dette blir de positive konsekvensene i vest tydelige.
Tiltaket i alternativ øst A vil for enkelte sentrale bydeler gi gå- og sykkelavstander til og fra nytt
stasjonsområde, som trolig vil gjøre at en andel av dagens myke trafikanter knyttet til stasjonen, vil
velge annen transportform. Dette er vurdert til å ha mindre betydning for fagtemaet, som omhandler
den rekreative og ikke-kommersielle delen av bylivet.
Alternativ Øst C er stort sett vurdert som alternativ Øst A, men er vurdert til middels positiv konsekvens.
Alternativet gir færre negative konsekvenser i østre bydeler, fordi banen dykkes inn i tunnel på et
tidligere punkt på Børstadjordet, sammenlignet med alternativ Øst A. Dette gjør at kvalitetene knyttet til
gårdsvegene, og til jordet om vinteren, i større grad opprettholdes.
I anleggsperioden vil vest-alternativet samlet gi større negativ konsekvens til verdier knyttet til
fagtemaet, sammenlignet med øst-alternativene. De største verdiene knyttet til fagtemaet ligger sentralt
i Hamar i områder rundt og i Hamarbukta, og disse blir direkte eller indirekte påvirket i anleggsperioden,
ved bygging av stasjonsområdet, kulvert og tunnel. Avstengte områder, driving av spunt, tunnelpåhugg,
massehåndtering og anleggstrafikk vil påvirke nærmiljøet negativt i vesentlig grad. I øst-alternativet vil
særlig etablering av broer, tunnelpåhugg, midlertidig stenging av veger med stor trafikk og økt trafikk
langs Vangsvegen, massehåndtering og anleggstrafikk skape større utfordringer og negativ påvirkning
til omkringliggende nærmiljø. Stenging av gårdsvegene på Børstad og arbeider langs strandsonen i
Åkersvika vil i særlig grad påvirke mulighetene for rekreasjon i disse områdene negativt.
Anleggsperioden er anslått til å bli lengre ved valg av vest-alternativet, sammenlignet med østalternativene.
Rangering med argumentasjon
Alternativene rangeres som følger
1. Alternativ Øst C
2. Alternativ Øst A
3. Alternativ Vest

Rangeringen begrunnes hovedsakelig med at de største verdiene for fagtemaet ligger sentralt og
sørvest i Hamar og fordi det er langt færre kvaliteter knyttet til fagtemaet i sørøstre deler av byen i
dag. Verdiene i sentrale deler er i stor grad knyttet til sammenhengen mellom Hamarbukta,
strandsonen og Kvadraturen, som er vesentlig for identiteten til byen og dens innbyggere.
Alternativene i øst gir positiv påvirkning til verdier i sentrale og vestre deler av Hamar, mens
alternativ vest gir noe mer negativ påvirkning til de samme verdiene. Øst C er klart bedre enn Øst
A, fordi denne gir vesentlig mindre inngrep øver Børstadjordet.
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9.1.3 Naturmangfold
Viktige verdier
InterCity-strekningen er planlagt gjennom by- og kulturlandskapsområder og våtmarker, der
skogområdene er konsentrert til arealer hvor jernbanen er planlagt i tunnel. De største naturverdiene er
knyttet til 1) våtmarksmiljøer i Ramsarområdet Åkersvika naturreservat, 2) kalkskog og åpen kalkmark
innenfor og inntil Furuberget naturreservat og 3) kulturlandskapslokaliteter ved Børstad og Tommelstad.
Foruten de to nevnte naturvernområdene er det kartlagt 37 lokaliteter med forvaltningsprioriterte
naturtyper etter DN-håndbok 13, 6 viktige viltområder, én viktig ferskvannslokalitet, 18
enkeltforekomster av rødlistearter og to viktige landskapsøkologiske funksjonsområder. Det er gjort
over 120 funn av 60 rødlistearter utenom virveldyr i utredningsområdet – hvorav 7 sterkt truete arter og
21 sårbare arter. Det er registrert 8 forekomster av slåttemark og én forekomst av hul eik; utvalgte
naturtyper i henhold til naturmangfoldloven. Av prioriterte arter etter loven er planten dragehode funnet
på 4 åkerholmer ved Børstad og Tommelstad.

Alternativ vest
Generelt fører begge alternativene til skadelige inngrep i viktige naturtyper i Åkersvika naturreservat, og
Ramsarområdets funksjoner for rastende våtmarksfugl, fisk og andre ferskvannsorganismer blir også
negativt påvirket samt at den samlete belastningen på Åkersvika som helhetlig økosystem øker. De
ulike alternativene gjennom Hamar gir ulikt arealbeslag og påvirkning i Åkersvika naturreservat. Alle
alternativene medfører minst middels negativ påvirkning for verneområdet.
Alternativ vest gir inngrep i viktige næringsområder for våtmarksfugl i Åkersvika naturreservat i
tilknytning til eksisterende trase samt nedbygging av et areal i Jernbanevika med en rødlistet
vannplante, men alternativ vest er utvilsomt det minst negative for Ramsarområdet. Permanent
arealbeslag er beregnet til 26,8 daa, og kvaliteten på dette er dårligere enn areal som blir beslaglagt i
østalternativene. Utenom verneområdet er det av størst betydning at en forekomst av den utvalgte
naturtypen hule eiker (to trær) etter alt å dømme vil gå tapt på Høyensalodden.
Samlet er konsekvensen av alternativet for naturmangfoldtemaet vurdert til middels negativ.

Alternativ øst
Begge østalternativene gir et permanent arealbeslag på 28,3 daa (inkludert nytt spor til driftsbasen på
Espern) i Åkersvika naturreservat, og det er snakk om arealer med noe høyere kvalitet enn i alternativ
vest, bl.a. flommarkskog og mudderbanker. I tillegg innebærer østalternativene beslag i områder uten
vesentlige inngrep i dag (mellom dagens trase og Stangevegen).
Øst A berører også to åkerholmer med gjengroende slåttemark og den prioriterte arten dragehode på
Tommelstad. Potensielt forekomstareal og deler av artens økologiske funksjonsområder her vil gå tapt,
men selve forekomstene kan berges med skjerming av lokalitetene i anleggsperioden. Samlet vurderes
konsekvensen for naturmangfoldtemaet av alternativ øst A å være stor negativ.
Med øst C vil det være mulig med eksisterende planer å bevare åkerholmene ved Børstad med
slåttemark og dragehode. Arealbeslaget og konsekvensene for Åkersvika naturreservat er den samme
som i øst A. Alternativet vurderes å gi middels til stor negativ konsekvens for naturmangfold.
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Varianten med fleksibel stasjonsløsning gir det klart største permanente arealbeslaget i Åkersvika
naturreservat (40,2 daa), og det er derfor også vurdert som mest negativ for temaet, med en økning til
stor til meget stor negativ konsekvens for øst A og stor negativ konsekvens for øst C. Også
varianten med Stangevegen under ny bane vil gi tilsvarende økning i negativ konsekvens pga. et
vesentlig større arealbeslag i Åkersvika enn hovedalternativet.
Opprettholdelse av driftsbase på Espern innebærer at restene av eksisterende jernbanefylling ikke kan
tilbakeføres til gruntvannsområder/mudderbanker. Konsekvensen av eventuell flytting av driftsbase vil
derfor trolig være positiv for temaet, men er i noen grad avhengig av ny lokalisering (som ikke er
avklart).

Konsekvenser I anleggsperioden
I Åkersvika vil både funksjonsområder for fugl (mudderbanker), viktige områder for fisk og andre
ferskvannsorganismer og viktige naturtypelokaliteter blir berørt av anleggsarbeidet. Midlertidig beslag i
form av anleggsveger vil gi langvarige negative konsekvenser for verdifulle mudderbanker i området,
ikke minst i østalternativene/-variantene der det må etablere slike anleggsveger fram til hver av de 8
brupilarene.
Gravearbeider, utfyllinger og brubygging vil føre til suspendering av finstoff og organisk materiale der
Åkersvika og Flakstadelva krysses. Oppvirvling og spredning av bunnsedimenter vil gi en relativt
kortvarig negativ effekt på vannkvalitet lokalt og nedstrøms planområdet (også innover i deltaet ved
strøm- og vindforhold som fører slam innover). For ferskvannsorganismer og vannflora vil dette være
negativt på grunn av nedslamming, men også for disse forventes dette å ha midlertidig karakter. Også
for fisk vil økt finstoffmengde med bla. høye nikkelverdier i vannet over en lengre periode være negativt.
Anleggsarbeidet vil føre til forstyrrelser av rastende fugl i deltaet. Dette vil ha størst negativ betydning
under vårtrekket, da våtmarksfugl raster i området for å bygge opp fettreserver til et langt trekk mot
hekkeområdene. Hettemåke (rødlistet som sårbar) hekker på holmen mellom jernbanefyllinga og
Stangevegen. Arbeidet med jernbanen vil sannsynligvis føre til at denne hekkeplassen ikke vil bli
benyttet i anleggstida, eventuelt at hekking påbegynnes, men mislyktes på grunn av gjentatte
forstyrrelser.
Når det gjelder fisk er det periodene i forbindelse med de omfattende gytevandringene om våren
(begynnelsen av mai til midten av juni), og gytevandringene til ørret opp i elvene om høsten (fra midten
av august og ut september) som er mest kritisk. I disse periodene vil anleggsarbeid som forstyrrer eller
hindrer vandringene, gi negative effekter.
Midlertidig arealbeslag vil også få negative konsekvenser i andre deler av tiltaksområdet, og særlig
tilknyttet åkerholmene med slåttemark og dragehode på Tommelstad i alternativ øst A.

Rangering av alternativer
Sentralt i rangeringen av alternativene gjennom Hamar kommune står påvirkningen på Ramsarområdet Åkersvika naturreservat. Alle alternativene gir betydelige negative konsekvenser for
verneområdet, men med alternativ vest blir arealbeslaget noe mindre, og det er mindre verdifulle
arealer som går tapt. Alternativ øst A gir de største negative påvirkningene på naturmangfold både i
Åkersvika naturreservat og for andre naturverdier i planområdet. Øst A gir arealbeslag av den utvalgte
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naturtypen slåttemark og tap av økologisk funksjonsområde for den prioriterte arten dragehode ved
Tommelstad, mens øst C bare får små negative konsekvenser i dette området. Varianten med fleksibel
stasjonsløsning i alternativ øst gir størst arealbeslag (40,2 daa) og beslag av mest verdifullt
våtmarksareal i Åkersvika naturreservat, og alternativ øst A med denne løsningen kommer dårligst ut
når det gjelder naturmangfoldtemaet. Varianten med Stangevegen under banen i østalternativene gir
større arealbeslag i Ramsarområdet (39,1 daa) og kommer klart dårligere ut for temaet enn
hovedalternativet i øst.
Rangering: 1. Vest
2. Øst C
3. Øst A

Avbøtende og kompenserende tiltak
I Åkersvika er det viktigste avbøtende tiltaket i alternativ vest å erstatte tilsvingen fra sør til Rørosbanen
med et ventespor inne på Hamar stasjon, og på den måten redusere arealbeslaget i verneområdet. Bru
over hele Åkersvika er ikke mulig som avbøtende tiltak på grunn av tekniske krav til lokalisering av
sporveksel. I østalternativene foreslås det at brua sør for Vikingskipet bygges med ferdigstøpte pilarer
for å minimere skadelige midlertidige inngrep i verneområdet, og med varianten Stangevegen under ny
bane foreslås det å bygge støttemurer som reduserer arealbeslaget til tilsvarende hovedalternativet.
Uansett alternativ anbefales det å fjerne resterende deler av den gamle fyllinga sør for Espern når det
nye anlegget står ferdig. Dette arealet kan på sikt bli et viktig gruntvannsområde igjen. Med alternativ
øst vil et viktig avbøtende tiltak være å fjerne bru over Flagstadelva og gammelt banelegeme på
Midtstranda og restaurere våtmark i dette området.
I tilknytning til reguleringsplanfasen vil det bli utarbeidet en kompensasjonsplan for Åkersvika
naturreservat. Dette skal gjennomføres som Bane NORs pilotprosjekt for fysisk/økologisk
kompensasjon, i nært samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet. Konsekvensutredningen foreslår å
utvide Åkersvika naturreservat mot vest, samt å inkludere et lite areal i Sandvika med rikstarr-sump.
Utenom arealkompensasjon foreslås det også å etablere hekkeholmer for vannfugl, restaurere våtmark
i Tokstadvika og ved Espern og øke høyden på eksisterende holmer for å bedre ungeproduksjonen for
truete arter som makrellterne og hettemåke i deltaet samt å legge ei kraftlinje over Flakstadelvdeltaet i
bakken for å kompensere for økt kollisjonsrisiko for vannfugl på grunn av flere kjøreledninger på ny
jernbane over Åkersvika.
Det skal også utarbeides en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for bygge- og anleggsfasen i prosjektet.
I miljøoppfølgingsplanen er det spesielt viktig å legge inn krav om merking av alle verdifulle forekomster
innenfor og i kanten av anleggsområdet før anleggsstart, samt å implementere både generelle og
spesielle avbøtende og kompenserende tiltak. Dokumentet må også omfatte en plan for overvåking og
etterundersøkelser knyttet til prosjektet. Særlig viktig er det å utføre overvåking under anleggsarbeidet
og de første driftsårene i Åkersvika, med hovedvekt på hekkende og rastende våtmarksfugl.
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Kulturarv

Kulturminner er, ifølge kulturminneloven «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Med kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. To eller flere
kulturminner kan defineres som kulturmiljø. Kulturlandskap er brukt i betydningen større områder der
landskapet og kulturminnene danner en enhet og sammenheng.

Alternativ vest
Overordnet vurdering av tiltaket i dette alternativet er at dette vil få størst fysiske inngrep i kulturmiljø.
Det kan være mer utfordringer med å tilpasse tiltaket inne i selve bykjernen enn ny stasjon ved
Vikingskipet både i anleggs- og driftsfasen, men en vil samtidig ha en god mulighet til å tilpasse dagens
arealer i randen av de registrerte kulturmiljøene slik at en vil ivaretar den historiske konteksten og
lesbarheten ved å fjerne spor på fylling og reetablere grøntdraget mellom kvadraturen og Hamarbukta.
Å sikre fortsatt naturlig vanntilførsel fra Mjøsa vil være med på å opprettholde kontakt med Mjøsa og
utsyn mot Mjøsa for bebyggelsen i sentrum. Tiltaket vil også opprettholde driften ved Hamar stasjon og
dermed opprettholde kulturmiljøets bruks- og opplevelsesverdi.
Det er noe potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner (eldre enn 100 år) under vann i
Hamarbukta, som spor etter kaifundamenter, båtvrak og tapt gods.

Varianter av alternativ vest
• Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata): Varianten vil få større negativ konsekvens
for kulturmiljøene Hamar sentrum (KM 9) og jernbanestasjonen (KM 8) enn hovedalternativet,
da det øker barrierevirkningen i bylandskapet, og forringer sammenhengen mellom de
registrerte kulturmiljøene her.
• Kort lokk (til forlengelsen av Håkons gate og mulig bru i forlengelse av Vangsvegen): Varianten
vil få noe mindre barrierevirkninger enn hovedalternativet mellom stasjonen (KM 8) og Hamar
sentrum (KM 9) over Hamarbukta/nytt vannspeil, men med en eventuell brukonstruksjon som
forlengelse av Vangsvegen kan brua ha noe mer negativ omfang på utsynet fra Vangsvegen
mot Hamarbukta og eventuelt Mjøsa.
• Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør: Variant tilkomst driftsbase fra sør for museet via spor øst
for Hamarbukta. Varianten medfører at det må opprettes et ytterligere nytt spor parallelt med
dobbeltsporet forbi Storhamar (KM 10). Dette medfører at flere bygninger må rives her, samt at
en trolig vil berøre den fredete middelalderbygrunnen. Varianten forutsetter opprettholdelse av
dagens spor fra Espern og videre frem til Jernbanemuseet. Null-situasjonen videreføres med
bane på fylling ved Strandgateparken, om enn noe lavere enn dagens fylling. Dette er ikke store
nye inngrep her, men mengden av det samlete vest-tiltaket med nevnte sportilgang ved
Hamarbukta/Hamar sentrum vil bli dominerende. Kulturmiljøet Hamar sentrum vil miste mye av
sin lesbarhet og kontekst. Det er positivt at det opprettholdes kobling mellom Hamar stasjon og
driftsbasen på Espern.
• Jernbanemuseet uten sportilknytning: Varianten er vurdert til å ikke få innvirkning på registrerte
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kulturmiljø ut over hovedalternativet.
• Flytte driftsbase: Varianten er vurdert til å være dårligere enn hovedalternativet. Flytting av
driftsbase vil medføre at konteksten til Espern og Jernbanetomta (KM 6) vil bli svært forringet.
Miljøet med høy nasjonal kulturhistorisk verdi vil miste bruksverdi og opplevelsesverdi. Dette vil
også ha negativ betydning for den overordnete lesbarheten av bylandskapet og
sammenhengen mellom miljøene jernbanestasjonen (KM 8) og Espern og Jernbanetomta (KM
6).

Alternativ Øst A
Alternativet medfører at det etableres ny togstasjon ved Vikingskipet, med en lenger dagstrekning
delvis på fylling ved Børstad jordet . Alternativet vil således få fysisk innvirkning på kulturlandskapet på
Børstad. Det vil også få visuelle virkninger på kulturmiljø med villabebyggelse på Disen, Briskebyen og
Vikingskipet. Størst visuelle virkninger vil det få på Børstadjordet der det vil skape barriere mellom de
registrerte miljøene på Tommelstad, Børstad og Disen.
Det er potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner på Børstadjordet.
Alternativet forutsetter også at dagens jernbanevirksomhet ved dagens stasjonsområde i Hamar
sentrum opphører, men at driftsbasen på Espern opprettholdes.

Alternativ øst C
Alternativet medfører at det etableres ny togstasjon ved Vikingskipet, med en kortere dagstrekning og
kulvert ved Børstadjordet. Alternativet vil gå dypere i terrenget enn alternativ øst A, og vil gå tidligere
ned i tunnel i fast fjell. Dette gjør at alternativet i mindre grad vil få fysiske og visuelle påvirkninger på
kulturmiljøene Tommelstad og Børstad. Det vil også sikre sammenhengene i kulturlandskapet.
. Alternativet forutsetter at dagens jernbanevirksomhet ved dagens stasjonsområde i Hamar sentrum
opphører, men at driftsbasen på Espern opprettholdes.
Varianter for alternativ øst A og C
• Fleksibel stasjonsløsning: En fleks-løsning for stasjonen er vurdert å ha samme omfang og
konsekvens som hovedalternativene.
• Flytte driftsbase: Varianten er vurdert til å være dårligere enn begge hovedalternativene i øst.
Flytting av driftsbase vil medføre at konteksten til Espern og Jernbanetomta (KM 6) vil bli svært
forringet. Miljøet med høy nasjonal kulturhistorisk verdi vil miste bruksverdi og opplevelsesverdi.
Dette vil også ha negativ betydning for den overordnete lesbarheten av bylandskapet og
sammenhengen mellom miljøene jernbanestasjonen (KM 8) og Espern og Jernbanetomta (KM
6).
• Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør: Varianten forutsetter opprettholdelse av null-situasjonen
med spor på fylling langs Strandgateparken/Hamarbukta. Det er positivt at det opprettholdes
kobling mellom Hamar stasjon og driftsbasen på Espern. Varianten er vurdert til å få svakt
mindre negativ konsekvens i forhold til hovedalternativene øst A og C.
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• Jernbanemuseet uten sportilknytning: Varianten er vurdert til å ikke få innvirkning på registrerte
kulturmiljø ut over tiltakene i hovedalternativet.
• Stangevegen under jernbanen: Varianten er vurdert til å ikke få innvirkning på registrerte
kulturmiljø ut over tiltakene i hovedalternativet.
Avbøtende tiltak
Viktigste avbøtende tiltak for alternativ Vest vil være å sikre at vannflaten i Hamarbukta får dimensjoner
for at den visuelle virkningen av landskapsrommet skal kunne prege bylandskapet og kulturmiljøene
Hamar sentrum og Hamar stasjon. Sammen med en grønnstruktur mellom kvartalsstrukturen og
vannspeil vil det danne et byrom som vil være historisk forankret i Pedersen-planen, og som vil gi
identitet til Hamar sentrum. Samtidig bør eksisterende parkeringsplass på fylling fjernes for å gjenskape
en strandlinje tilnærmet byens opprinnelige møte med Mjøsa i Hamarbukta i henhold til Historiske
byplaner.
For alternativ øst A vil det viktigste avbøtende tiltaket være å legge nytt dobbeltspor i overdekket
kulvert/lokk i siste del av traséen gjennom Børstad før tunnelpåhugget ved Tommelstad for å redusere
bruddet i kulturlandskapet. Det er ellers felles avbøtendetiltak for begge alternativene i øst ved det nye
stasjonsområde. En bør «gjenbruke» Rørosbane-traséen som gang- og sykkelveg. Dette vil være
identitetsskapende for transformasjonsområdet, samt vil skape en buffer mellom det nye tiltaket og de
historiske bydelene, og gjøre at den visuelle virkningen for tiltaket vil minimeres. Det bør også etableres
et grøntområde på sidene av gang- og sykkelveien.
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Naturresurser

Tabell 9-1. Arealbeslag (dekar)

Alt.
Vest
Øst A
Øst C

Permanent arealbeslag (Dekar)
Midlertidig arealbeslag (Dekar)
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
Produktiv skog
Produktiv skog
Dyrkbar jord
Fulldyrka jord
0
0
0
0
0
0
73
0
6
103
6
13
5
76
8
24
0
0

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.
Konsekvenser for naturressurser vurderes ut fra samfunnets interesser og behov for å ha
ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtiden.
I denne utredningen er det lagt vekt på deltemaene landbruk (jord- og skogbruk), vannressurser
(overflate- og grunnvann) og georessurser (mineraler og løsmasser).
Alternativ vest medfører få konflikter med naturressurser. Utredningen viser noe negativ påvirkning for
vannforekomsten i Åkersvika og Mjøsa, og noe berøring av grunnvannsbrønner/energibrønner.
Alternativ vest medfører ikke beslag av jordbruksarealer.
Alternativ øst A gir stor negativ påvirkning på jordbruksarealene ved Børstad/Tommelstad. Stor
forventet midlertidig påvirkning fra anleggsgjennomføring på grunn av behov for areal i forbindelse med
tunneldriving og riggområder forsterker den negative påvirkningen ut over det permanente beslaget.
Alternativ øst A medfører beslag av ca. 73 dekar fulldyrka jordbruksareal.
I alternativ øst C vil jordbruksarealene ved Børstad blir negativt berørt gjennom arealbeslag. Det
permanente arealbeslaget er ikke veldig stort, men området ventes å bli ytterligere negativt påvirket på
grunn av behov for anleggsområder til tunneldriving og riggområder. Alternativ øst C medfører beslag
av ca. 24 dekar fulldyrka jordbruksareal.
De ulike variantene som blir utredet innenfor de ulike alternativene vil medføre ubetydelige endringer
eller påvirkning på naturressurser utover konsekvensene av selve hovedalternativet.
Alternativ vest vurderes som beste alternativ for fagtema naturressurser, etterfulgt av alternativ øst C,
mens alternativ øst A er vurdert som dårligst og med mest konflikt med fagtemaet.
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Andre vedlegg

Vedlegg naturmangfold
Tabell 1. Forekomst av rødlistearter i utredningsområdet for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal i Stange, Hamar og
Ringsaker kommuner. Når det gjelder fugl er kun hekkeforekomster tatt med i oversikten. Kilde: A= Artskart, F= felt 2015
(Miljøfaglig Utredning), PM = personlig meddelelse (se tekst for detaljer). Bare aktuelle og intakte forekomster er tatt
med.
Art

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

Funn

Funnsteder (kilde)

Nyctalus noctula

VU

1

Makrellterne

Sterna hirundo

EN

Hekker enkelte år på utfyllinga ved
Espern (PM)

Vipe

Vanellus vanellus

EN

Mulig hekking ved Børstad på 2000-tallet
(A)

Sanglerke

Alauda arvensis

VU

Hekker spredt i kulturlandskapet (A)

Hettemåke

Chroicocephalus
philadelphia

VU

Stor koloni holmen utenfor Tokstadvika i
Stange, for øvrig fåtallig på tak Espern
(PM) og i Hamar sentrum (PM)

Rosenfink

Carpodacus erythrinus

VU

Mulig hekking Åkersvika (A) og
Furuberget (A)

Hønsehauk

Accipiter gentilis

NT

Hekking Furuberget (PM)

Dverglo

Charadrius dubius

NT

Åkersvika (A,F)

Kornkråke

Corvus frugilegus

NT

Sandvika (A)

Pattedyr
Storflaggermus

Flakstadelvdeltaet/Midtstranda (Isaksen
2007)

Fugl

Taksvale

Delichon urbicum

NT

Hekker spredt i kulturlandskapet (A,F)

Gulspurv

Emberiza citrinella

NT

Hekker vanlig i kulturlandskapet (A,F)

Sivspurv

Emberiza schoeniclus

NT

Hekker vanlig i Åkersvika

Lerkefalk

Falco subbuteo

NT

Furuberget (PM)

Fiskemåke

Larus canus

NT

Espern (PM), Hamar sentrum (PM)

Tyrkerdue

Streptopelia decaocto

NT

Hekker spredt i Hamar (A)

Stær

Sturnus vulgaris

NT

Hekker spredt i skogholt og
kulturlandskap i området (A)

Sum

15 arter

Amfibier og krypdyr
Storsalamander

NT

4

Påvist i 4 dammer Furuberget (Strand
2009)

Opatrum riparium

EN

1

Furuberget NR (A)

Potamogeton pusillus

EN

1

Veslemjøsa (A)

Takfaks

Anisantha tectorum

EN

1

Hamar stasjon (A)

Vollmarikåpe

Alchemilla subglobosa

VU

1

AMECO Hamar (A)

Insekter
Karplanter
Granntjernaks
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Rødlistestatus

Funn

Funnsteder (kilde)

Carex bergrothii

VU

1

Furuberget nord (myr) (A)

Jemtlandsstarr

Carex jemtlandica

VU

1

Furuberget nord (myr) (A,F)

Firling

Crassula aquatica

VU

5

Veslemjøsa (F), Tjuvholmen (A),
Vikingskipet SV-1 (F), Midtstranda (A, F),
Disenstranda nord (F)

Dragehode

Dracocephalum
ruyschiana

VU

4

Børstad SV (A,F), Tommelstad SØ (A,F),
Tommelstad øst (F), Tommelstad (F)

Ask

Fraxinus excelsior

VU

Kranstusenblad

Myriophyllum
verticillatum

VU

3

En rekke forekomster/funn (A,F)
Midtstranda (A,F), Elvsholmen NV (F),
Disenstranda nord (F)

Trollnype

Rosa pimpinellifolia

VU

1

Koigen (A) (trolig plantet)

Myrstjerneblom

Stellaria palustris

VU

1

Midtstranda (A,F)

Alm

Ulmus glabra

VU

Vasskrans

Zannichellia palustris

VU

2

Veslemjøsa (F), Midtstranda (A,F)

Smånøkkel

Androsace
septentrionalis

NT

2

Hamar stasjon NV (A), Hamar brygge (A)

Tuestarr

Carex cespitosa

NT

1

Disenstranda nord (F)

Enghaukeskjegg

Crepis praemorsa

NT

2

Hamar vannverk SØ (F), Furuberget
(A,F)

Korsevjeblom

Elatine hydropiper

NT

6

Jernbanevika (F), Veslemjøsa (F),
Vikingskipet SV-1 (F), Midtstranda (F),
Midtstranda vest (F), Disenstranda nord
(A,F)

Trefelt evjeblom

Elatine hydropiper

NT

4

Midtstranda (A,F), Midtstranda vest (F),
Elvsholmen NV (F), Disenstranda nord
(F)

Nordlig evjeblom

Elatine orthosperma

NT

1

Disenstranda nord (A)

Snau vaniljerot

Monotropa hypopitys
hypophegea

NT

2

Furuberget (A,F), Furuberget NV-1 (F)

Krattsoleie

Ranunculus
polyanthemos

NT

12

Furuberget (A), Hamar vannverk SØ (F),
Hamar vannverk NV-2 (A), Børstad sør
(F), Børstad SV (F), Børstad-Kluke (F),
Kluke sør (F), Kluke NV (F), Tommelstad
SØ (F), Tommelstad NØ (F), Tommelstad
NV (A,F), Tommelstad nord (F)

Smalfrøstjerne

Thalictrum simplex
simplex

NT

2

Børstad vest (F), Tommelstad (F)

Mandelpil

Salix triandra

NT

11

Hamar stasjon (A), Vikingskipet SV-1 (F),
-2 (A,F), -3 og -4 (F), -5 og -6 (A,F),
Vikingskipet NØ-1 og -2 (A), Midtstranda
(F), Elvsholmen NV (F)

Grønn busthirse

Setaria viridis

NT

2

Østregate (A), Hamar sentrum (A)

Nikkesmelle

Silene nutans

NT

2

Sum

25 arter

En rekke forekomster/funn (A,F)

Furuberget vest (A), Tommelstad NØ (F)
71+ lokalitetsfunn

Moser
Stjernegittermose

Amblystegium radicale

EN

1

Elvsholmen NV (A)

Stjertmose

Pterygoneurum ovatum

EN

1

Furuberget SV-3 (A)

Småklokkemose

Encalypta vulgaris

VU

1

Furuberget SV-3 (A)
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Art

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

Funn

Funnsteder (kilde)

Striglekrypmose

Hygroamblystegium
varium

NT

1

Tjuvholmen sør (A)

Vassgaffelmose

Riccia fluitans

NT

1

Midtstranda (A)

Kalksvamose

Trichostomum
crispulum

NT

1

Tjuvholmen sør (A)

Sum

6 arter

6 lokalitetsfunn

Sopp
Fiolkorallsopp

Ramaria fennica

EN

1

Furuberget (A,F)

Blekkstorpigg

Sarcodon
fuligineoviolaceus

EN

1

Furuberget (A)

Knippesmåfingersopp

Clavulinopsis
fusiformis

VU

1

Furuberget (A)

Trappepiggsopp

Climacodon
septentrionalis

VU

1

Børstad-Kluke (A)

Praktrødspore

Entoloma bloxamii

VU

1

Furuberget SV-2 (F)

Kragejordstjerne

Geastrum striatum

VU

1

Furuberget (F)

Pluggtraktsopp

Clitocybe alexandri

NT

1

Furuberget (A)

Barstrøslørsopp

Cortinarius fraudulosus

NT

1

Furuberget (A)

Tvillingslørsopp

Cortinarius metarius

NT

1

Furuberget (A)

Stor bananslørsopp

Cortinarius mussivus

NT

1

Furuberget (A,F)

Fagerrødspore

Entoloma queletii

NT

1

Furuberget SV-2 (F)

Rosenkjuke

Fomitopsis rosea

NT

1

Furuberget (A)

Småjordstjerne

Geastrum minimum

NT

1

Furuberget SV-2 (A)

Musserongvokssopp

Hygrocybe fornicata

NT

1

Tjuvholmen sør (F)

Rødskivevokssopp

Hygrocybe quieta

NT

1

Tjuvholmen sør (F)

Gul furuvokssopp

Hygrophorus gliocyclus

NT

1

Furuberget (A)

Vassbelteriske

Lactarius aquizonatus

NT

2

Furuberget (A), Hol gård vest (A)

Blek korallsopp

Ramaria pallida

NT

1

Furuberget (A,F)

Vrangstorpigg

Sarcodon lundellii

NT

1

Furuberget NV-1 (F)

Lakrismusserong

Tricholoma apium

NT

1

Furuberget (A)

Einerknorteskinn

Xylodon juniperi

NT

1

Furuberget (A)

-

Entoloma pseudoturci

DD

1

Tjuvholmen sør (F)

Sum

22 arter

23 lokalitetsfunn

Lav
Myntaskelav

Anema nummularium

VU

1

Furuberget SV-3 (A)

Kalkskiferlav

Lobothallia radiosa

VU

4

Furuberget vest (A), Furuberget SV-1 (F),
Furuberget SV-3 (A,F), Furuberget NV-3
(A,F)

Krittkalklav

Toninia candida

VU

8

Furuberget (A), Furuberget SV-1 (A),
Furuberget SV-2 (A,F), Furuberget SV-3
(A,F), Furuberget SV-4 (A,F), Furuberget
NV-1 (A,F), Furuberget NV-2 (A,F),
Furuberget NV-3 (A,F)
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Rødlistestatus

Funn

Funnsteder (kilde)

Thyrea confusa

VU

2

Furuberget SV-4 (A), Furuberget NV-3
(A)

Ulvelav

Letharia vulpina

NT

1

Furuberget (A) (mulig feilplassert funn)

Sum

5 arter

16 lokalitetsfunn

Kransalger
Barkløs småkrans

Chara braunii

VU

2

Midtstranda (A), Elvsholmen NV (F*)

TOTALSUM
77 arter
96+ funn (utenom virveldyr)
Tabell 2. Forekomst av forvaltningsprioriterte arter utenfor kartlagte naturtypelokaliteter og viltområder i
utredningsområdet for InterCity-strekningen i Hamar kommune. Uthevede forekomster ligger innenfor planområdet, de
øvrige i influensområdet.
Lok.
nr.

Lokalitetsnavn

Art (habitat)

Rødlistestatus

Reg.dato (kilde)

45

Tjuvholmen

Firling (mudderbank i bukt)

VU

3.9.2013 (Artskart)

46

AMECO/Hamar
stasjon

Vollmarikåpe (skrotemark rett sør
for jernbanen)

VU

19.6.1997 (Artskart)

47

Hamar stasjon

Mandelpil (sporområdet,
småplanter)

NT

28.8.2004 (Artskart)

48

Hamar stasjon

Takfaks (trolig plattformområdet)

EN

28.5.2017 (Artskart)

49

Brygga/Hamar st. NV
for

Smånøkkel (jernbanekant)

NT

15.8.2014/30.5.2013
(Artskart)

50

Hamar vannverk NV-2

Krattsoleie (jernbaneskråning)

NT

15.6.2013 (Artskart)

51

Jernbanevika

Korsevjeblom (mudderstrand)

NT

19.10.2015 (Felt IC-SB)

52

Østregate

Grønn busthirse (fortau/rabatt)

NT

12.8.2013 (Artskart)

53

Vikingskipet SV-2

Mandelpil (fylling)

NT

5.6.2015 (Felt IC-SB)

54

Vikingskipet SV-3

Mandelpil (fylling)

NT

5.6.2015 (Felt IC-SB)

55

Vikingskipet SV-4

Mandelpil (fylling)

NT

25.11.2015 (Felt IC-SB)

56

Vikingskipet SV-5

Mandelpil (fylling)

NT

25.11.2015 (Felt IC-SB)

57

Vikingskipet SV-6

Mandelpil (fylling)

NT

25.11.2015 (Felt IC-SB)

58

Vikingskipet NØ-1

Mandelpil (fylling)

NT

12.8.2014 (Artskart)

59

Vikingskipet NØ-2

Mandelpil (fylling)

NT

12.8.2014 (Artskart)

60

Kluke sør

Krattsoleie (kantsamfunn)

NT

26.6.2015 (Felt IC-SB)

61

Tommelstad NV

Krattsoleie (kantsamfunn)

NT

30.6.2015 (Felt IC-SB)

Tabell 3. Kjente forekomster av svartelistede planter i trusselkategoriene svært høy risiko (SE) og høy risiko (HI) i
utredningsområdet for InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Kilde: A =
Artskart (Artsdatabanken 2019), F = feltarbeid InterCity-prosjektet 2015.
Art
Platanlønn
Blåhegg

Vitenskapelig navn
Acer pseudoplatanus
Amelanchier spicata

Status
SE
SE

Ullborre
Vinterkarse
Blankmispel

Arctium tomentosum
Barbarea vulgaris
Cotoneaster lucidus

SE
SE
SE

Blomstermispel
Vasspest

Cotoneaster multiflorus
Elodea canadensis

SE
SE

Funnsteder (kilde)
Hamar stasjon (A), Dovrebanen, Storhamar (A)
Stangeveien V for Vikingskipet (A), Hamar stasjon
(A), Dovrebanen N for Hamar stasjon (A),
Dovrebanen, Storhamar (A), Furuberget (A)
Dovrebanen N for Hamar stasjon (A)
Hamar stasjon (A), Dovrebanen, Storhamar (A)
Stangeveien V for Vikingskipet (A), Hamar stasjon
(A), Dovrebanen, Storhamar (A), Furuberget (A)
Furuberget (A)
Åkersvika/Tokstadvika (F)
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Tromsøpalme

Vitenskapelig navn
Heracleum
mantegazzianum
Heracleum persicum

Status
SE

Kjempespringfrø
Blåleddved

Impatiens glandulifera
Lonicera caerulea

SE
SE

Hagelupin
Hvitsteinkløver

Lupinus polyphyllus
Melilotus albus

SE
SE

Sibirbergknapp
Berlinerpoppel
Rynkerose

Phedimus hybridus
Populus ×berolinensis
Rosa rugosa

SE
SE
SE

Kanadagullris

Solidago canadensis

SE

Svensk asal
Alpeasal
Alaskakornell

Sorbus intermedia
Sorbus mougeotii
Swida sericea

SE
SE
SE

Skogskjegg
Bladfaks
Sibirertebusk
Kjempesøtgras

Aruncus dioicus
Bromopsis inermis
Caragana arborescens
Glyceria maxima

HI
HI
HI
HI

Skjermleddved

Senecio inaequidens

HI

Tatarleddved

Lonicera tatarica

HI

Krypfredløs

HI

Fagerfredløs
Rødhyll

Lysimachia
nummularia
Lysimachia punctata
Sambucus racemosa

Klistersvineblom
Syrin

Senecio viscosus
Syringa vulgaris

HI
HI

SE

HI
HI
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Funnsteder (kilde)
Dovrebanen N for Hamar stasjon (A), Hamar
brygge (A), Furubergveien (A)
Stange stasjon (A), jernbaneundergang
v/Skappels gt. Hamar (A)
Furuberget (A), Disen Allé (A)
Hamar stasjon (A), Vikingskipet SV (A),
Furuberget (A)
Fv87 ved Hol (A), Fv222 ved Tommelstad (A)
Hamar stasjon (A), Stangeveien V for Vikingskipet
(A), Hamar brygge (A), Vikingskipet SV (A)
Hamar stasjon (A), Furuberget (A)
Hamar stasjon (A)
Stangeveien V for Vikingskipet (A), Hamar stasjon
(A), Hamar brygge (A), Strandveien, Hamar (A)
Stangeveien V for Vikingskipet (A), Hamar stasjon
(A), Dovrebanen N for Hamar stasjon (A),
Vikingskipet SV (A), Vikingskipet NØ (A),
Midtstranda V (A,F)
Furuberget (A)
Hamar stasjon (A)
Hamar stasjon (A), Dovrebanen N for Hamar
stasjon (A), Hamar brygge (A), Vikingskipet NØ
(A), Midtstranda V (A), Strandvik (A)
Park mellom basarbygget og Viktoriahaven (A)
Hamar stasjon (A), Vikingskipet SV (A)
Vegkant ved Dovrebanen, Storhamar (A)
Vikingskipet SV (A,F), Midtstranda V (A,F),
Disenstranda nord (A,F)
Stangeveien V for Vikingskipet (A), Vikingskipet
SV (A)
Park mellom Viktoriahaven og Basarbygget,
Hamar sentrum (A), Strandveien (A)
Midtstranda V (A,F), Disen øst (A,F)
Furuberget sør (F)
Dovrebanen v/Storhamar (A), Furuberget
(A), Disen nord (F)
Hamar stasjon (A), Hamar brygge (A)
Stangeveien V for Vikingskipet (A), Tommelstad
SØ (F)

Vedlegg naturmangfold: Nærmere beskrivelse av restaureringstiltak og andre kompenserende
tiltak
Etablering av holme på utfyllinga i Tokstadvika: I Tokstadvika er det en utfylling av nyere dato, og
strandlinja går på flyfoto fra 1968 langs Fv. 191 (www.norgeibilder.no). Det foreslås her å fjerne deler
av fyllinga og trekke strandlinja nærmere det som var situasjonen i 1968, men beholde ei stripe på 1520 m som vegetasjonsskjerm mellom gang- og sykkelvegen og våtmarksområdet. Terrenget skrås jevnt
fra naturlig innsjøbunn utenfor dagens fylling og inn til ny strandlinje, og det lages et par mindre, grunne
dammer hvor vann holdes igjen når vannstanden i Mjøsa går ned. I ytre del av det som er fylling i dag,
anlegges en ca. 80 m lang og 20 m bred hekkeholme (ved høyeste regulerte vannstand). Holmen bør
har relativt bratte kanter med steinplastring mellom kote 122,5 moh. og 124,0 moh. – både for å hindre

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Konsekvensutredning
ikke-prissatte fagtemaer

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

318 av 326
ICD-05-A-20044
00A
26.09.2019

erosjon og redusere risikoen for at reir blir tatt av flom (noe som vil skje dersom fuglene legger reir i en
svakt skrånende vannkant i denne sona). På toppen bør holmen ha en høyde på 125,5 moh. (dvs. 1,2
m lavere enn dagens fylling). Dette vil både gi hekke- og rastemuligheter for våtmarksfugl i dette
området på sikt. Arealet ligger i sin helhet innenfor Åkersvika naturreservat.

Figur 10-1 Vegetasjonen på fyllinga i Tokstadvika fungerer som en skjerm mot trafikk på gang- og sykkelvegen langs Fv.
191. I dette området foreslås det å gjenskape gruntvannsområder og bygge en hekkeholme i trygg høyde mht. flom. Det
beholdes en 15-20 m bred vegetasjonsskjerm inn mot gang- og sykkelvegen.

Tilsvarende utfylling finnes også ved Espern, hvor det tidligere var en liten holme med bla. hekking av
fiskemåke på 1970-tallet (Morten Brandsnes pers. medd. 13.1.2016). Men dette arealet er regulert til
boligbebyggelse (blokker), og det anses derfor ikke som realistisk å utføre restaureringstiltak her – selv
om det for øvrig ligger godt til rette for det. Utnyttelsen av arealet til boligblokker vil innebære ytterligere
forringelse av naturverdiene i Åkersvika pga. økt forstyrrelse av rastende vannfugl utenfor Espern (se
kap. 6.5.5 om samlet belastning).
Med en anleggsperiode over flere år som vil medføre forstyrrelser for vannfugl som forsøker hekking på
holmen utenfor Tokstadvika, er det viktig at det raskt etableres nye hekkemuligheter i reservatet. Derfor
er det viktig at dette eller det neste tiltaket igangsettes før anleggsstart.
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Figur 10-2 Utfyllinga i Tokstadvika med foreløpig avgrensning av foreslått hekkeholme og bevaring av vegetasjonsskjerm
mot gang- og sykkelvegen. Øvrig areal tilbakeføres til gruntvannsområder.

Heving av holme utenfor Kjonerudstranda: Nesten årlig forsøker makrellterne (EN) hekking på en liten
holme i bassenget mellom Vikingskipet og Kjonerudstranda. Paret lykkes svært sjelden å få unger på
vingene pga. at reir eller små unger blir tatt av flom. Hekkeforsøkene på holmen bidrar derfor til at den
allerede svært fåtallige hekkebestanden av makrellterne i Mjøsa ikke får tilstrekkelig ungeproduksjon til
å opprettholde populasjonsnivået. Det foreslås derfor at holmen utvides og heves. Arealet over HRV
anbefales å bli om lag 40 x 20 m (arealet begrenses til dette for å unngå inngrep i mudderbanker som
kan ha kvaliteter som næringssøksområde for ender eller vadefugl, eventuelt også som habitat for
sjeldne vannplanter), og i likhet med holmen i Tokstadvika foreslås det at den bygges med relativt
bratte kanter og steinplastring mellom kote 122,5 og 124,0 med tanke på å unngå erosjon og redusere
tap av egg og små unger i flomsituasjoner. På toppen bør holmen ha en høyde på ca. 125 moh. Det
kan være aktuelt å bruke masser lokalt, slik at det skapes små trau på mudderbankene som kan
motvirke uttørring. Det må gjøres en kartlegging av holmen og tilgrensende områder i 2016 for å
vurdere om tiltaket kommer i konflikt med naturtypeverdier.
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Figur 10-3 Den lille øya utenfor Kjonerudstranda som foreslås hevet og utvidet (jf. avgrenset areal med rødt) for å tjene
formål som hekkeholme for vannfugl i Åkersvika.

Sanering av luftledning over Flakstadelvdeltaet: Kraftlinjer og andre luftledninger utgjør en
kollisjonsrisiko for fugl. og ikke minst for vannfugl er dette en viktig dødsårsak. Antall kjøreledninger på
jernbanen over Åkersvika øker fra 1 til 3 med Inter-City-utbyggingen. Det foreslås at ei kraftlinje over
midtre deler av Flakstadelvdeltaet, som sannsynligvis tar en del vannfugl, legges ut i elva på den
aktuelle strekningen som en kompensasjon for dette. Luftledningen passerer over naturtyper med store
naturverdier, og tiltaket forutsetter at det er gjennomførbart å legge ledningen nedsenket i djupålen i
Flakstadelva rundt disse forekomstene (se figur 6-16). Ved passering av de sårbare naturtypene på
land foreslås det å benytte boreteknologi av samme type som nå benyttes for å passere gjennom
Totenvika naturreservat i Østre Toten med en avløpsledning (Sveen 2016).
Det går også ei kraftlinje over deltaet lenger nord, men denne går ikke i samme grad på tvers av
vannfuglenes fluktretning i området og foreslås derfor bare merket med fuglevarslere. Tiltaket foreslås
utført parallelt med E6-utbyggingen, slik at anleggsarbeid mellom Flakstadelva og masta på østsida av
E6 utføres samtidig med anleggsarbeid tilknyttet E6.
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Figur 10-4 Foreslått ny trase for kraftlinja (i bakken og i elva) som krysser midtre deler av Flakstadelvdeltaet.

Restaurering av Musettjernet i Stange: Musettjernet ligger vest for Vallset i Stange kommune og har
tidligere vært et viktig hekke- og rasteområde for våtmarksfugl. Gjengroing, særlig med tett takrørskog,
har de siste årene reduseet verdien av området som våtmarkslokalitet. En restaurering av tjernet, som
ligger i nærheten av flere andre viktige fugletjern, vil være et viktig bidrag til å kompensere for tapte
naturverdier i Åkersvika naturreservat i tilknytning til jernbaneutbyggingen.
Aktuelle kompensasjonsområder i tilknytning til Nordre Øyeren naturreservat:
Tabell 4. Aktuelle kompensasjonsarealer inntil Nordre Øyeren naturreservat.
Navn

Naturtype

Areal

Naturbase-ID

Prestestranda

Stor elveør

100 daa, hvorav ca. 21 daa landareal

BN00071142

Hovsevja

Kroksjøer, flomdammer og

5,8 daa

BN00071131

2,1 daa

BN00025047

meandrerende elveparti
Monsrudvika

Naturbeitemark
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Prestestranda:
Område langs Glomma inntil Nordre Øyeren NR i nord med elveør av finsand og eldre gråorheggeskog
innenfor, med en del død liggende og stående gråor. Utenfor elveøra er det mudderbunn med
pusleplantesamfunn og forekomst av en ubestemt kransalge (Nitella-art). På elveøra er det oppslag av
mandelpil (NT). Vannkantvegetasjonen består av vassrørkvein-kvasstarrbelter, mens det i ei evje øst i
området er fine sennegras-kvasstarr-sumper. Særlig pusleplantestranda med kransalger er viktig i
forhold til å kompensere for tilsvarende miljøer i Åkersvika. Se Naturbase (BN00071142 for nærmere
beskrivelse).

Figur 10-5 Utsnitt fra Naturbase (Miljødirektoratet 2019) som viser lokaliteten Prestestranda. Aktuelt kompensasjonsareal
er den nordre delen av lokaliteten (utenfor Nordre Øyeren naturreservat). Det vil da også være naturlig å trekke
vernegrensa lenger mot nord i Glomma og føre den inn til eksisterende nordgrense på vestbredden, se figur 10-6. Hele
vil da bli ca. 100 daa.
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Figur 10-6 Avgresning av foreslåtte kompensasjonsområder inntil nordre del av Nordre Øyeren naturreservat.

I samme område er det også aktuelt å vurdere den innerste delen av Hovsevja (5,8 daa) som ligger
utenfor verneområdet). Biofokus har kartlagt Hovsevja som en svært viktig (A) flomdam, med bla.
nikkebrønsle (VU), vassgaffelmose (NT) og barkløs småkrans (VU). På gråselje har seljepute (NT) blitt
registrert. Delen som ligger utenfor verneområdet har ingen registrerte rødlistearter, men er intakt og vil
således være et fint tilskudd til verneområdet. Se Naturbase (BN00071131 for nærmere beskrivelse).
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Figur 10-7 Utsnitt av Naturbase som viser lokaliteten Hovsevja (Miljødirektoratet 2019).

Monsrudvika: Innerst i Monsrudvika ligger ei naturbeitemark helt ned til Nordre Øyeren naturreservat.
Opplysninger i Naturbase (Miljødirektoratet 2019) tyder på at området beites av storfe. Intensjonen har
nok vært at vernegrensa skal følge strandlinja i dette området, men flere mindre arealer med vann
ligger utenfor. Området er foreløpig ikke nærmere undersøkt, men i Artskart ligger det inne
registreringer av en rødlistet beitemarksopp herfra. Beitede strender ned mot grunne innsjøbukter er
som regel interessante med tanke på pusleplantesamfunn, og det er trolig også en del fugl som
benytter området til næringssøk gjennom sommersesongen. I figur 10-9 er det vist en avgrensning av
et aktuelt kompensasjonsareal som både vil gi en mer naturlig avgrensning i denne delen av
verneområdet, samtidig som den tar med seg resterende vannarealer med mudderbanker (2,1 daa). Se
Naturbase (BN00025047) for nærmere beskrivelse.
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Figur 10-8 Utsnitt av Naturbase med naturbeitemarkslokaliteten Monsrudsvika (Miljødirektoratet 2019).
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Figur 10-9 Aktuelt kompensasjonsareal i indre del av Monsrudvika.
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