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Forord
Modernisering av Dovrebanen sør for Lillehammer er en del av InterCity-satsingen på
Østlandet. I henhold til Nasjonal transportplan 2014–2023 skal det være sammenhengende
dobbeltspor sør for Hamar innen 2024, mens strekningen videre til Lillehammer skal
planlegges med sikte på ferdigstilling innen 2030.
Dette planprogrammet beskriver hvordan kommunedelplanarbeidet for strekningen Sørli–
Brumunddal skal gjennomføres: Hvilke utredningskorridorer, utredningstema og –metodikk
som skal legges til grunn for å ende opp med én trasekorridor til videre arbeid med
reguleringsplan. Jernbaneverket er tiltakshaver, og har utarbeidet forslaget til planprogram i
dialog med kommunene. Kommunene er planmyndighet, og skal fastsette planprogrammet.

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor
Sørli–Brumunddal lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.12.14 - 15.2.15. Det kom inn 122
merknader. I merknadsdokumentet er det redegjort for om disse tas til følge (med tilhørende
endring i forslaget til planprogram), tas til orientering, eller ikke tas til følge (med tilhørende
begrunnelse i merknadsdokumentet).

Det legges opp til at planprogrammet fastsettes i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner
den 17.06.15.

Jernbaneverket InterCity-prosjektet

Anne Siri Haugen
(sign)
Prosjektdirektør
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Sammendrag
Nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal på Dovrebanen er et investeringstiltak det skal
utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for. Jernbaneverket (tiltakshaver) har
utarbeidet planprogrammet for tiltaket i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner i Hedmark
fylke, i dialog med kommunene (planmyndighet). Planprogrammet bygger på de føringer som
er gitt i statlige vedtak og retningslinjer, samt overordnede planer på regionalt og kommunalt
nivå.
Planprogrammet består av en del A som er felles for de tre kommunene, der bakgrunn,
formål og forutsetninger for planleggingen beskrives. Fellesdelen inneholder også en
overordnet beskrivelse av utredningskorridorer og forkastede forslag. I tillegg omhandler
fellesdelen organisering og gjennomføring av planarbeidet, og en overordnet beskrivelse av
utredningstemaer og metodikk samt forholdet til miljø og risiko. Videre beskrives generelt et
opplegg for informasjon og medvirkning. For hver av de berørte kommunene er det en
separat del, med en mer detaljert tiltaksbeskrivelse og beskrivelse av lokale forhold, særlige
hensyn, planens innhold og avgrensning samt utredningsprogram.
Bakgrunn og formål
InterCity(IC)-området er definert som området langs jernbanestrekningene Oslo–
Lillehammer, Oslo–Halden og Oslo–Skien samt den fremtidige Ringeriksbanen. Områdene
kjennetegnes av en flerkjernet bystruktur med stort og vokende befolkningsgrunnlag og
stedvis tett arealbruk. Utbyggingen jernbanens infrastruktur og tilhørende tilbudsbedring i ICområdet skal bidra til utvikling av attraktive og konkurransedyktige regioner, for på den måten
å avlaste presset på hovedstadsområdet, og for å kunne møte de overordnede
målsettingene om å ta veksten i transportarbeidet kollektivt og med sykkel og gange.
Dobbeltsporet dimensjoneres for korte kjøretider, økt frekvens og høy pålitelighet, slik
målsettingen er på lengre sikt, jf. konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo–
Lillehammer (KVU IC).
Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sørli–Brumunddal er en oppfølging av Nasjonal
transportplan (NTP) 2014-23, der det fremgår at det skal være sammenhengende
dobbeltspor sør for Hamar i 2024 og planlegges med sikte på dobbeltspor videre til
Lillehammer innen 2030.
Kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli–Brumunddal skal avklare trasekorridor for
fremtidens Dovrebanen på strekningen. Planprogrammet beskriver hvordan
kommunedelplanarbeidet skal gjennomføres: Hvilke utredningskorridorer, utredningstema og
–metodikk som skal legges til grunn.
Endringer etter høringsperioden
Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor
Sørli–Brumunddal lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.12.14 - 15.2.15. Det kom inn 122
merknader. I merknadsdokumentet er det redegjort for om disse
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tas til følge, og derved har ført til endring i forslaget til planprogram
tas til orientering, eller
ikke tas til følge, med begrunnelse gitt i merknadsdokumentet.

Planprogrammet er endret som følge av merknadsbehandlingen på følgende hovedpunkter:






Antall utredningskorridorer gjennom Hamar er utvidet fra to til tre.
Utredningskorridoren er utvidet noe ved Jemli/Gaustad i Stange og mellom Jessnes
og Brumunddal i Ringsaker kommune
En overordnet medvirkningsplan er utarbeiet
Noen nye utredningstemaer er tatt inn
Metodikkbeskrivelsen for prissatte konsekvenser er supplert.

Utredningskorridorer
På strekningen fra Sørli til Åkersvika utredes dobbeltspor i én korridor, som er mer rettlinjet
enn dagens enkeltsporede bane og har varierende bredde. Mellom Jessnes og Brumunddal
er det også én utredningskorridor, som er lagt lengre fra Mjøsa og strandsonen enn dagens
enkeltsporede bane. Det forutsettes at Stange og i Brumunddal stasjoner beholder dagens
lokalisering. I Hamar kommune utredes tre korridorer:
Korridor 1 - Hamar vest (tidligere H1)
 Dagens stasjonslokalisering i Hamar
 Utredningskorridor på begge sider av dagens trasé mellom Åkersvika og Jessnes.
Innenfor utredningskorridoren rettes traseen stedvis ut, bl.a på bru eller fylling over
Hamarbukta, og i tunnel gjennom Furuberget
 Innenfor utredningskorridoren utredes en variant med tunnel fra Bryggeriet og videre
gjennom de vestre bydelene til Jessnes.
Korridor 2 - Hamar midt (tidligere H2)
 Stasjon i nærheten av Hamar rådhus
 Utredningskorridor fra Åkersvika gjennom Østbyen til Jessnes, ellers som Korridor 1
Korridor 3 - Hamar øst (tidligere H5)
 Stasjon ved Vikingskipet
 Utredningskorridor gjennom Disenområdet via Børstad og Tommelstadjordene til
Jessnes.
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Viktige lokale problemstillinger
Noen tema er pekt ut som spesielt viktige å kartlegge for arbeidet med trasesøk innenfor
utredningskorridoren(e), vurderingene av konsekvenser og evt behov for avbøtende tiltak
samt for sammenlikning av løsninger. I Stange og Ringsaker er hensynet til kultur- og
naturlandskapet som er spesielt viktig. Åkersvika, som ligger både i Stange og Hamar er et
viktig RAMSAR-område. Tilgjengelighet til stasjonene og knutepunktsutviking blir viktig for
både Stange, Hamar og Brumunddal. Hensynet til eksisterende bebyggelse og annen
infrastruktur er også viktig i samtlige kommuner. Det vil bli vektlagt å finne en god løsning
som reduserer barrierevirkning og fremmer friluftsinteressene langs Mjøsa.
Krav til og sammenlikning mellom aktuelle trasekorridorer
Gjennom arbeidet med kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning og tekniske
planer skal man finne frem til den mest optimale trasekorridoren innenfor hver av
utredningskorridorene. For strekningen gjennom Hamar, der det er tre utredningskorridorer,
skal man videre finne den mest optimale trasekorridoren av de tre.
Krav og sammenlikningsgrunnlag:


Sikker og kapasitetssterk jernbane, med kurvatur for høy nok hastighet til å oppfylle
anbefalte reisetidsmål

Hensyn og sammenlikningsgrunnlag:





Sentral stasjonslokasjon, med nærhet til arbeidsplasser, servicefunksjoner, utdanningsog kulturinstitusjoner, boliger mv.
Trygge og tilgjengelige stasjoner tilrettelagt for byliv og aktivitet, som er gode å drifte for
Jernbaneverket og togoperatørene.
Lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader.
Prissatte og ikke-pirssatte konsekvenser

Fremdrift
For å sikre fremdrift i henhold til NTP 2014-23 samt innspill til arbeidet med NTP 2018-27
forutsettes høyt tempo i planprosessen.
Jernbaneverket baserer fremdriften på følgende overordnede plan:



Offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning i alle tre kommuner
sommeren 2016.
Vedtak av kommunedelplan med konsekvensutredning i alle tre kommuner høsten
2016.
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A.1 Bakgrunn og formål
A.1.1 Om InterCityprosjektet
InterCity(IC)-området er definert som området langs jernbanestrekningene Oslo–
Lillehammer, Oslo–Halden og Oslo–Skien samt den fremtidige Ringeriksbanen. Områdene
kjennetegnes av en flerkjernet bystruktur med stort befolkningsgrunnlag og stedvis tett
arealbruk. Økt kapasitet og kvalitet i transporttilbudet er en viktig forutsetning for en positiv
regional og lokal utvikling. Utbygging av infrastruktur for jernbane i IC-området skal bidra til
utvikling av attraktive og konkurransedyktige regioner, for på den måten å avlaste presset på
hovedstadsområdet.
Dobbeltsporet dimensjoneres for korte kjøretider, høye frekvenser og høy pålitelighet, slik
målsettingen er på lengre sikt, jf. konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo–
Lillehammer (KVU IC).

A.1.2 InterCity i Nasjonal transportplan
Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014–2023 (NTP) ble lagt fram 12. april
2013 og behandlet i Stortinget 18. juni 2013. InterCityutbyggingen omtales slik:
«Regjeringen har som mål å bygge ut IC-strekningene med dobbeltspor til Tønsberg,
Seut/Fredrikstad og Hamar innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 ferdigstilles de
parsellene som er nødvendige for bl.a. å kunne realisere halvtimesavganger til og fra Skien
og Sarpsborg og for økt godskapasitet på Østfold- og Dovrebanen. Regjeringen legger i
utgangspunktet til grunn at videre planlegging av InterCity-strekningene til Halden,
Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Videre utbygging vil bli vurdert opp
mot andre tiltak, eksempelvis på lokaltogstrekningene rundt Oslo eller de andre store
byområdene.»
Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sørli–Brumunddal er en oppfølging av NTP. I
Jernbaneverkets handlingsprogram framgår det at planleggingen fram til Hamar skal skje i
første del av planperioden, 2014–2017, og bygges ut i andre del av planperioden, 2018–
2023. Mellom Hamar og Lillehammer skal en egnet parsell for dobbeltsporutbygging
identifiseres, med det mål å øke strekningskapasiteten for godstog. Denne parsellen
planlegges bygget innen 2026 og skal inngå som en del av det fremtidige dobbeltsporet
mellom Hamar og Lillehammer. Av helhetshensyn planlegges hele strekningen Sørli–
Brumunddal under ett, selv om bestilling av dobbeltspor innen 2024 stopper på Hamar.
Videre inndeling i utbyggingsetapper vil avhenge av korridorvalg gjennom Hamar. Dette
ønskes løftet inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-27.

A.1.3 Formålet med planarbeidet
Kommunedelplanen for dobbeltsporet Sørli–Brumunddal skal avklare hvor den fremtidige
Dovrebanen skal gå på strekningen Sørli–Brumunddal.
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A.1.4 Formålet med planprogrammet
Planprogrammet beskriver nærmere hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hvilke
alternativer som skal utredes og hvilke utredninger som må gjøres for å skaffe et godt nok
beslutningsgrunnlag for valg av korridor og alternativ.
Etter Forskrift om konsekvensutredning § 5 skal planprogrammet:







klargjøre formålet med planarbeidet
redegjøre for rammer og premisser avklart gjennom overordnet plan
beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert
beskrive antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder valg av metode
være tilpasset omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de problemstillinger
planarbeidet er ment å omfatte
beskrive opplegg for informasjon og medvirkning

A.1.5 Formelt grunnlag for planleggingen
Planleggingen av det nye dobbeltsporet på strekningen skjer med hjemmel i plan- og
bygningsloven (PBL). Selve planleggingen gjennomføres som en kommunedelplan der
arbeidet organiseres og gjennomføres etter PBL kapittel 4 og 11.
Tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter PBL § 4-2. Forskrift om konsekvensutredninger
av 26. juni 2009 legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen. Tiltakene kommer
inn under forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.
Planprogrammet berører kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Hvem som er
planmyndighet, gjennomgås i kapittel 5.1. Programmet er utarbeidet av tiltakshaver
Jernbaneverket i dialog med nevnte kommuner.

A.1.6 Vurdering av utredningsplikten
I henhold til Forskrift om konsekvensutredning vedlegg I, pkt. 29 i, jfr. § 2f, skal jernbanelinjer
for langdistansetrafikk med en investeringskostnad på mer enn 500 millioner NOK
konsekvensutredes. Utredningsplikten tilsier derfor at det er nødvendig å utarbeide
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Sørli–Brumunddal.
Den nye traseen for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal vil, uansett trasealternativ, gå
gjennom uregulerte områder og berøre gjeldende reguleringsplaner med annet
arealbruksformål. Forholdet til omgivelsene må avklares gjennom en konsekvensutredning.
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A.2 Forutsetninger for planleggingen
A.2.1 Konseptvalgutredning for InterCity-strekningen Oslo–Lillehammer
(KVU IC)
KVU IC anbefalte nytt dobbeltspor fra sentrum til sentrum i byene, med underbygning
hovedsakelig dimensjonert for 250 km/t og med forbikjøringsspor for godstog. Denne
anbefalingen legges til grunn for det videre arbeidet. Banestrekningen kan inngå som en del
av eventuelle fremtidige høyhastighetsbaner mellom de største norske byene. Trafikk på
eksisterende bane legges ned.

Dovrebanen Oslo–Lillehammer
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A.2.2 Mål og rammer fra KVU IC
Arbeidet med konseptvalgutredningen for InterCity1 omtalte de gjeldende målene for
prosjektet som følger.
Samfunnsmål


IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter boog arbeidsområdene godt sammen.

Effektmål





Pålitelig togtilbud, minst 95 % av alle persontog kommer frem i rett tid (forsinkelser
mindre enn 3:59 minutter)
Kort reisetid, 1 times kjøretid mellom Oslo og Hamar og 1,5 times kjøretid mellom
Oslo og Lillehammer
Høy kapasitet og frekvens, kapasitet og frekvens til å dekke den framtidige
etterspørsel etter personreiser og godstransport

Utbygging av dobbeltspor i InterCityområdet skal bidra til at veksten i persontrafikken kan tas
med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utbyggingen skal knytte byene på Østlandet tettere
sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden skal bli betydelig kortere
og forstørre hovedstadsregionen. Målet er å skape bærekraftige og konkurransedyktige
regioner, som kan avlaste presset på hovedstaden.
For å få størst mulig samfunnsnytte igjen for investeringene, samt oppnå de overordnede
målsetningene om at veksten i transportarbeidet skal tas kollektivt og med sykkel og gange,
forutsettes det at IC-satsingen følges opp av andre parter med løsninger som støtter opp
under hovedlinjene i kollektivsatsingen. Eksempler på slik oppfølging er fortetting av
arbeidsplasser og boliger rundt stasjonene, samt utvikling av knutepunkter og tilbringertilbud.
Dette krever et godt samarbeid mellom Jernbaneverket og andre aktører med virkemidler.
Suksesskriterier
For å nå målene definerte KVU IC følgende suksesskriterier for IC-satsingen:




sentral stasjonslokalisering og utvikling rundt stasjonene
nytt tilbud; kort reisetid, høy frekvens/kapasitet, god pålitelighet
forutsigbarhet i rammebetingelser og finansiering

A.2.3 Mulighetsstudiet Sørli - Brumunddal
Etter gjennomført KVU IC Oslo–Lillehammer og høyhastighetsutredning Oslo – Trondheim
ble det igangsatt en mulighetsstudie for å se nærmere på trasealternativer på strekningen
Sørli–Brumunddal. Noen av alternativene i KVU IC stammet fra Høyhastighetsutredningen
(2012), der en del av oppdraget var å utrede traseer som gjorde det mulig å kjøre gjennom

1

Jernbaneverket (2012) Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo–
Lillehammer.
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Hamar i svært høy hastighet. Andre alternativ kom opp gjennom idéverksted arrangert i
forbindelse med mulighetsstudiet. Dette resulterte i et bredt utvalg av ideer og forslag, hvorav
de beste ble skissert og vurdert i mulighetsstudien. Særlig løsningene gjennom Hamar ble
inngående diskutert, og hele fem alternative stasjonslokasjoner ble vurdert. Mulighetsstudien
anbefalte å gå videre med to av disse alternativene, se nærmere omtale om dette i kapittel
A.3.3.

A.2.4 Nasjonale føringer
A.2.4.1 Arealbruk og transport
Blant mange nasjonale mål og føringer som berører areal- og transportutvikling, er følgende
normative behov identifisert som særlig viktige og relevante for transportkorridoren Oslo –
Lillehammer.
Miljø og klima
Det er behov for å begrense klimagassutslipp og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges
internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Det er også behov for at mer av person- og
godstransporten overføres fra vei til jernbane2.
Regional utvikling
En stor del av befolkningsveksten i Norge forventes å komme i storbyregionene. For å
avlaste presset på hovedstadsområdet er det ønskelig å styrke næringslivet i regionene
rundt Oslo, slik at noe av befolkningsveksten kan skje der. IC-utbyggingen skal støtte opp
under dette ved å etablere en mulighet for et effektivt transporttilbud med kort reisetid.
Redusert avstandsulempe mellom stasjonsbyene i Innlandet gjør at disse styrkes som ett
felles arbeidsmarked, samtidig som de inngår i det felles arbeidsmarkedet rundt Oslo.
Samordnet areal- og transportutvikling
Det skal planlegges for kompakte by- og tettsteder med hovedvekt på kollektive løsninger.
Det er behov for en arealutvikling som demper etterspørselen etter biltransport og som
legger til rette for effektiv og attraktiv kollektivbetjening.
Statlige planretningslinjer for boligareal- og transportplanlegging (26.9.2014) legger vesentlig
vekt på fortetting og transformasjon omkring knutepunktene.
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2014/Statligeplanretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging.html?id=768003)
Trafikksikkerhet
Antall drepte og hardt skadde i transportsystemet skal reduseres. Utbygging av ICstrekningene skal bidra til 0-visjonen gjennom overføring fra vei til bane (som har lavere
ulykkesrisiko).

2

Meld. St. 26(2012-2013) Nasjonal transportplan 2014–2023, punkt 1.3
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A.2.4.2 Nasjonale miljømål
I Nasjonale forventinger til regional og kommunalplanlegging T-14973 oppsummerer
regjeringen hvilke områder som skal ha fokus slik at planleggingen på best mulig måte bidrar
til et mer bærekraftig samfunn. De er delt i seks områder som på en, eller flere måter vil
berøre denne planleggingen.







klima og energi
by og tettstedsutviklingen
samferdsel og infrastruktur
verdiskapning og næringsutvikling
natur, kulturmiljø og landskap
helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

A.2.5 Regionale planer
A.2.5.1 Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen–Mjøsbyene (2002)
Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner har i samarbeid med Statens vegvesen og
Jernbaneverket utarbeidet fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen–Mjøsbyene.
Fordi transportveksten generelt sett ventes å fortsette, er det viktig for landet og for regionen
å bygge ut sikkerheten og kapasiteten i transportkorridoren Gardermoen–Mjøsbyene.
Underveis betjener den nasjonale transportkorridoren befolkningskonsentrasjonen i
Mjøsregionen med ca. 200 000 innbyggere.
For Mjøsbyenes del er det viktig å få utnyttet de positive ringvirkningene av lokaliseringen av
hovedflyplassen på Gardermoen. Gjennom kommunikasjonsutbyggingen nordover fra
flyplassen til Mjøsbyene blir det mulig å få tatt ut mer av dette potensialet.
Anbefalingene for jernbane i Fylkesdelplanen er fulgt opp i KVU IC og NTP.
A.2.5.2 Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i
Hamarregionen (2009)
SMAT-planen omfatter 6 by- og tettstedsområder og 2 næringsområder i kommunene
Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. Intensjonen med SMAT har vært at planlegging og
gjennomføring innen areal- og transportutvikling bidrar til en årlig befolkningsvekst i regionen
minst lik landsgjennomsnittet, samt at hovedprinsippene for arealbruken i regionens fire
kommuner i perioden fra 2008 til 2030 blir nedfelt.
Utgangspunktet for SMAT-planarbeidet var å finne fram til rimelige avveininger mellom byog tettstedsutvikling og vern av noe av landets beste åkerjord. Videre skal utvikling av by- og
tettstedsbebyggelsen i regionen skje på en mest mulig bærekraftig måte. Dette har resultert i
utforming av to prinsipper. Det første er at lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det gir
opphav til minst mulig transport. Det andre er at lokalisering av ny aktivitet foretas på
3

Miljøverndepartementet (2011) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497
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lokaliteter som støtter opp om eksisterende tettsteder heller enn som etablering av nye
tettstedsdannelser.
A.2.5.3 Regional planstrategi 2012–2015
Fylkeskommunens mål om 220 000 innbyggere i Hedmark i 2020 er forankret i regional
planstrategi. Det ligger i dette at Hamarregionen må ta et vesentlig ansvar for å få til den
befolkningsveksten som er målsettingen. Planstrategien sier:
«Hedmark fylke ønsker gjennom samarbeid å bedre tilgjengeligheten for innbyggere og
næringsliv gjennom hovedutviklingsområdet infrastruktur. Videre er det påpekt at utbygging
av jernbanen er sentralt for å skape regionforstørring.»
A.2.5.4 Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer (2005)
Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer setter fokus på de rike
kulturminneverdiene i Hedmark, og planens grunntanke er følgende:
«Planen trekker opp mål og strategier for arbeidet med kulturminnevernet i Hedmark, gir en
oversikt over prioriterte tema, viser til status og utfordringer i arbeidet, lister opp virkemidler,
gir retningslinjer for forvaltningen av kulturminner i Hedmark, og viser et handlingsprogram
for arbeidet. Planen har ikke til hensikt å gi en fullstendig oversikt over verdifulle kulturminner
i Hedmark, men framhever en del viktige kategorier og innsatsfelt. Det er også foretatt en
avgrensning blant annet på grunnlag av forvaltningsansvar og faglig tilknytning.»

A.2.6 Prosjektspesifikke planleggingsforutsetninger
A.2.6.1 Felles planforutsetninger for InterCitystrekningene
Planlegging i regi av IC-prosjektet skal følge et prinsipp om at mest mulig skal gjøres kun én
gang og helhetlig for IC-strekningene. Det er utarbeidet tre dokument, som vil gi føringer for
den videre planleggingen av strekningen Sørli–Brumunddal. Arbeidet med disse er per tid
ikke fullført og oppdateringer vil måtte påregnes.
Konseptdokument beskriver et helhetlig konsept bestående av togtilbud og infrastruktur på
InterCitystrekningene. Konseptdokumentet bygger på mål og forutsetninger for person- og
godstrafikk, og definerer dimensjonerende hastighet, krav til infrastruktur og togmateriell. I
konseptdokumentet defineres tilbudskonsept (togtilbud/ruteplan, stoppmønster og
trafikkformer), infrastrukturmodell og vedlikeholdsstrategi. Konseptdokumentet skal bidra til
helhetlige og standardiserte løsninger som ivaretar koblingen mellom planlagt togtilbud og
krav til infrastruktur, og sikrer at infrastrukturen er godt tilrettelagt for drift og vedlikehold med
tilstrekkelig hensettingskapasitet.
Teknisk designbasis er en teknologisk strategi som skal gi føringer for teknologiske
valg/løsninger for systemene som danner jernbanen. Teknisk designbasis skal forenkle
beslutningsprosessene der teknisk regelverk enten beskriver flere alternative løsninger eller
ikke er dekkende, og gjelde for samtlige IC-strekninger.
InterCitystrekningene skal dimensjoneres for 250 km/t der dette ikke innebærer vesentlig
merkostnad sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. For en hastighet på 250 km/t skal
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radiusen for horisontalkurvaturen normalt ikke være krappere enn 3400m (minimum 2900m)
og fall og stigning skal normalt ikke være større enn 12,5 ‰. For stasjoner hvor alle tog
stopper vil det tillates krappere kurver. Her optimaliseres sporgeometrien i forhold til
akselerasjon og nedbremsing for togene samt hastighet for eventuelt gjennomgående tog
(f.eks godstog). På strekningen Sørli- Brumunddal vil det i tillegg til stasjoner med
passasjerutveksling tilrettelegges for at passasjertog skal ha mulighet for forbikjøring av
saktegående godstog.
Planveileder for byområder og knutepunkter skal legges til grunn ved valg av
planløsninger. Veilederen beskriver IC-prosjektets tilnærming til stasjonsprosjektene, hvilken
samarbeidsprosess det skal legges til rette for og hvilke planfaglige prinsipper som skal
legges til grunn for at stasjonene skal bli utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling. Se for
øvrig: http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/26151/Gjennomfoeringsplan%20IC%20%20delporsjekt%20Planveileder%20for%20byomr%c3%a5der%20og%20knutepunkter.pdf
A.2.6.2 Overordnet parkeringsstrategi for Jernbaneverket
Jernbaneverket har en overordnet parkeringsstrategi. Et viktig formål med strategien er at
parkering vurderes helhetlig for en banestrekning. Strategien skal konkretiseres for alle
stasjonene på InterCitystrekningen. Dette arbeidet er igangsatt og vil gi føringer til arbeidet
med denne kommunedelplanen. Det vil være naturlig å se de tre stasjonene Stange, Hamar
og Brumunddal i sammenheng, slik at dimensjonering av parkeringstilbudet tilpasses de ulike
rollene disse spiller i sitt nærområde.
A.2.6.3 Plan- og utredningsoppgaver for jernbane med grensesnitt mot planarbeidet
Utredning hensetting Østlandet
Økt togtilbud medfører økt behov for areal til drift og vedlikehold. Jernbaneverket
gjennomfører en utredning om omfang og behov for parkering av tog, verksted og base for
drift og vedlikehold av persontogmateriell i Østlandsområdet. Utredningen planlegges
ferdigstilt i 2015 og vil definere arealbehov og anbefale lokalisering for disse funksjonene.
Dersom noe av dette er aktuelt på strekningen Sørli–Brumunddal, vurderes det trukket inn i
planarbeidet.
Omformerstasjon i Hamar-området
Tangen omformerstasjon vil i forbindelse med bygging av dobbeltspor Kleverud–Sørli bli lagt
ned, og må erstattes. Jernbaneverket har vurdert lokalisering på strekningen og anbefalt at
omformerstasjon lokaliseres til Hamar/Ringsaker-området. Videre er det gjort vurderinger av
egnet byggetomt i nærheten av kraftkabler. I den forbindelse har prosjektet foreløpig kommet
frem til to mulige alternativer i Ringsaker kommune, nær Jessnes.
Forholdet til plassering av omformerstasjon med hensyn til dagens jernbane og framtidig
dobbeltspor må avklares i planarbeidet.
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A.2.6.4 Landsverneplan for jernbanen
Deler av Hamar stasjon er fredet etter kulturminneloven, detter gjelder følgende objekter:
-

Restaurant-bygning med interiør fredet i 2007.
Rørosbanens lokstall og Dovrebanens ringstall m/svingskive og tilhørende
sporområde, verkstedbygning, presenningsverksted, lagerbygg og to traverser med
tilhørende sporområde fredet i 2012. Fredningsforskriften av 27.11.2012 lister i detalj
hvilke objekter som er omfattet av fredningen og hva fredningen innebærer.

A.2.7 Andre statlige planforutsetninger
A.2.7.1 NVE 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar
De klimatiske endringene gjør at det er økt fare for flom i vassdragene. Det kan medføre økte
erosjon, masseavlagring og isgang. Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er
det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et
fremtidig klima. NVE’s retningslinje 2/2011 «Flaum og skred i arealplanar» skal derfor legges
til grunn for planlegging av nytt dobbelspor.
Se for øvrig: http://www.nve.no/arealplan

Jernbaneverket
6.5.2015

24

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker

A.3 Beskrivelse av utredningskorridorer
A.3.1 Alternativer som skal utredes i kommunedelplanen
Med bakgrunn i overordnede mål og rammer for InterCity-satsingen, (se A.2.2.), vil
Jernbaneverket utrede hovedalternativene korridor 1 Hamar vest (tidligere H1), korridor 2
Hamar midt (tidligere H2) med stasjon mellom Hamar rådhus og CC Stadion og korridor 3
Hamar øst (tidligere H5). Disse følger i hovedsak samme utredningskorridor i Stange
kommune og Ringsaker kommune, men går i tre ulike utredningskorridorer gjennom Hamar
kommune. I tillegg skal arealbruk langs dagens trasé utredes.
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A.3.1.1 Stange kommune
Fra Sørli til Stange planlegges nytt dobbeltspor i samme korridor som dagens jernbane.
Antall spor på Stange stasjon, 2, 3 eller 4, vil bli avklart gjennom arbeidet med
konseptdokumentet. Videre fra Stange stasjon til Åkersvika vurderes korridoren i en rettere
linje enn dagens spor. Som følge av mulig konflikt med flerbrukshall ved Ottestad
ungdomsskole og kryssing av boligområde ved Skoleveien, vises en bred korridor i dette
området. Det skal ses på flere mulige tekniske traseløsninger, deriblant fjelltunnel eller
kulvert gjennom området ved Skolevegen. Over Åkersvika starter utredningskorridoren nær
dagens spor, og øker i bredde for å gi mulighet til ny trasé i retning Vikingskipet.
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A.3.1.2 Hamar kommune
Gjennom Hamar kommune legges tre alternative korridorer til grunn.




Korridor 1 - Hamar Vest med dagens stasjonsplassering og enten tunnel eller
dagløsning gjennom de vestre bydeler i Hamar
Korridor 2 - Hamar Midt med stasjon mellom Hamar rådhus og CC stadion og tunnel
derfra forbi Furuberget
Korridor 3 - Hamar Øst med stasjon ved Vikingskipet

Det presiseres at det ikke er gjort kostnadsvurderinger, verken for korridor 1 Hamar vest med
tunnel eller korridor 2 Hamar midt løsning med stasjon mellom Hamar rådhus og CC
Stadion. Korridor 2 er en omarbeidet trasé av alternativet omtalt som H2.

Korridor 1 Hamar Vest med dagens stasjonsplassering
Traséen går omtrent i samme korridor som dagens bane, men med noe kurveutretting. Over
Åkersvika vil det i tillegg til en utvidelse av dagens jernbanefylling også vurderes løsninger
på bru/viadukt. Stasjonen lokaliseres i samme område som dagens stasjon. Nordvest for
Hamar stasjon er korridoren bred nok til å vurdere forskjellige alternative traséer. Dette gir
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rom for å vurdere flere løsninger over Hamarbukta. Gjennom Hamar vest vurderes både
trasé i dagen og alternativt en tunnel. I begge alternativene forutsettes tunnel gjennom
Furuberget.
Antall spor på Hamar stasjon vurderes i sammenheng med eventuell tilsving for Dovrebanen
sør og Rørosbanen.
Korridor 2 Hamar Midt med stasjon mellom Hamar rådhus og CC-stadion
På bakgrunn av høringsuttalelsene har Jernbaneverket undersøkt om alternativet omtalt som
H2 kan realiseres med en noe justert trasé og med stasjon mellom Hamar rådhus og CC
Stadion. Gjennom arbeidet er det godtgjort at dette sannsynligvis, til tross for flere
utfordringer, kan realiseres. Jernbaneverket foreslår derfor å innlemme en justert versjon av
alternativ H2, kalt korridor 2 Hamar Midt, i planprogrammet og utreder dette på samme måte
som alternativene korridor 1 Hamar Vest og korridor 3 Hamar Øst.
Etter Åkersvika vil korridoren gå fra Espern-området og gjennom bydelen Østbyen. Ny
stasjon vil bli utredet i området mellom kjøpesenteret CC-stadion og Hamar rådhus. Videre
går traseen i tunnel under boligbebyggelsen nordover, og komme ut i samme område som
korridor 1 Hamar Vest og korridor 3 Hamar Øst ved Jessnes. Traseen vil i prinsippet følge
forslaget til “Aksjonsgruppa for jernbanefri strandsone”.
Antall spor på Hamar stasjon vurderes i kombinasjon med tilsving for Rørosbanen og
Dovrebanen nord.
Korridor 3 Hamar Øst med stasjon ved Vikingskipet
Korridor 3 Hamar Øst følger samme korridor som korridor 1 Hamar Vest frem til Åkersvika.
Ny trasé svinger nordover Åkersvika, over Disenstranda og videre gjennom Disenområdet,
Børstad-/Tommelstadjordene og under flyplassen mot Furuberget. Høyde på trasé over
Åkersvika frem til Disen, inkludert stasjonsområde ved Vikingskipet skal utredes nærmere.
Plassering av stasjonsområde og trasé gjennom Disen optimaliseres ut i fra hvilke alternativ
som gir det beste resultatet for jernbanen og Disen-området samlet sett. Det forutsettes
tunnel fra Tommelstad til Furuberget. I området ved kommunegrensen samles korridorene
igjen til en felles korridor.
Antall spor på Hamar stasjon vurderes i kombinasjon med tilsving for Rørosbanen og
Dovrebanen nord.
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A.3.1.3 Ringsaker kommune
Gjennom Jessnes-området legges korridoren noe opp i åsen, lenger bort fra Mjøsa enn
dagens spor. Korridoren er forholdsvis bred, og er også utvidet noe, slik at konflikt med
boligområdene på Jessnes kan forsøkes minimert. Inn mot Brumunddal sentrum følger
korridoren i samme område som dagens spor. Antall spor på Brumunddal stasjon, 2, 3 eller
4, vil bli avklart gjennom arbeidet med konseptdokumentet.

Jernbaneverket
6.5.2015

29

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker

A.3.2 Forslag som er vurdert og som ikke skal være med videre i
kommunedelplanarbeidet
Fra arbeidet med mulighetsstudien Sørli–Brumunddal ble det ikke anbefalt å videreføre
trasealternativene H3, H4, H6 og H7.

H3 – trasé i bakkant av Åkersvika og stasjon på Vang/Ridabu
H3 kan få god kurvatur og kan redusere konflikten med Åkersvika. Etablering av Hamar
stasjon på Vang/Ridabu bryter imidlertid med det viktige suksesskriteriet om sentral
stasjonslokalisering, se kapittel A 3.2, pkt. 2. Ettersom alle tog skal stoppe på Hamar, vil
heller ikke den gode kurvaturen gi noen fordel.
H4 – trasé øst for Åkersvika og stasjon ytterst på Tjuvholmen
H4 kan få god kurvatur og kan redusere konflikten med Åkersvika, men andre negative sider
overskygger de positive. Stasjon på Tjuvholmen vil bli forholdsvis usentralt, med få
utviklingsmuligheter tett på stasjonen. Konsekvenser for landskapsbilde, miljø,
anleggsgjennomføring, knutepunktsfunksjoner og tilgjengelighet som følge av omfattende
utfylling i Mjøsa ved Tjuvholmen vil være negativt, se kapittel A 3.2 pkt. 2 og 4.
H6 – trasé fra Sandvika øst for Åkersvika og stasjon ved Vikingskipet, videre nord langs E6
H6 vil gå tvers gjennom og få store konsekvenser for eksisterende boligområder i Sandvika
og utgjøre en ny barrière i bebyggelsen, samt visuelt mot Mjøsa, og er derfor vurdert som en
dårligere løsning enn anbefalt utredningskorridor gjennom Ottestad.
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Mellom Hamar og Brumunddal følger traseen en korridor nær E6. Dette fører til en høy
tunnelandel og dertil høye kostnader. Deler av denne tunnelen vil gå gjennom kjente
forekomster av alunskifer, som øker risikoen for betydelige kostnadsoverskridelser. I tillegg
blir det konflikt med både eksisterende boligområder i Brumunddal og planlagte
næringsområder i Nydal.
H7 – trasé langs dagens spor gjennom Ottestad
H7 følger en trasé langs dagens spor gjennom Sandvika. Dette vil føre til en redusert
hastighet for togene på denne strekningen, se kapittel A 3.2 pkt. 1. I tillegg vil dette
alternativet opprettholde den barrieren dagens bane utgjør gjennom boligområdet i Sandvika.

A.3.3 Referansealternativ
0-alternativet skal defineres og beskrives som et sammenligningsgrunnlag for de andre
alternativene.
0-alternativet representerer dagens situasjon i planområdet og den utvikling som forventes
framover i planområdet i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak. 0- alternativet
består av dagens jernbanelinje i planområdet uten investeringer, men med vanlig vedlikehold
slik at funksjonen opprettholdes som i dag, med samme togtilbud. Investeringstiltak på veg
og bane som står i Nasjonal transportplan inngår i 0-alternativet dvs sammenhengende
dobbeltspor mellom Oslo og Sørli, og sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til
Brumunddal.

A.3.4 Begrepsforklaringer
Utredningskorridor
En utredningskorridor er området som er gjenstand for trasevurdering og
konsekvensutredning. Med en utredningskorridor menes et bånd gjennom landskapet, hvor
ny trasé for dobbeltspor skal vurderes. Bredden på dette båndet varierer, noe som
gjenspeiler hvor åpne valgmulighetene er. Smal utredningskorridor gir lite valgfrihet, mens en
bred utredningskorridor åpner for flere løsninger. Utredningskorridorene vises med rød farge
i kartene under. På strekningen hvor det vurderes tunnel er det benyttet en mindre tett
skravur enn der trasé vil kunne gå i dagen. De fleste steder er korridorbredden mellom 100
og 200 meter. Det vil i hver korridor utredes flere trasevarianter, hvor arbeidet med teknisk
hovedplan og tilhørende konsekvensutredning skal gi grunnlag for valg av alternativ.
Trasé/trasekorridor
Hensikten med kommunedelplan vil være å vedta trasekorridor for nytt dobbeltspor. Denne
er utgangspunkt for neste fase i planleggingen, som er detalj- og reguleringsplan.
Trasekorridoren vil være smalere enn utredningskorridoren, anslagsvis 50–100 m bred.
Kommunedelplan vil også slå fast en del forutsetninger for videre planarbeid. Dette kan blant
annet være om sporet på deler av strekningen skal legges på bru/viadukt eller i
tunnel/kulvert. Således vil de overordnede grepene for nytt dobbeltspor avklares og
fastlegges. Endelig regulert areal til jernbaneformål vil være avhengig av stedlige forhold, for
eksempel om jernbanen ligger i skjæring, på fylling eller går på bro. Regulert område vil
derfor variere i bredde, fra et minimum på ca. 15 m og oppover.
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Planområde
Planområdet er det geografiske området fra Sørli, via Stangebyen og Hamar sentrum, til
Brumunddal som kommuneplanen vil omfatte.
Influensområde
Utbygging av dobbeltsporet kan påvirke et langt større område enn det planområdet eller
utredningskorridoren viser. Dette kalles influensområde. Området varierer avhengig av
hvilket tema man utreder, eksempelvis passasjertall, støy eller miljømessige konsekvenser.
Det skal gjøres beregninger og vurderinger i hele det relevante influensområdet til de
forskjellige temaene dette planprogrammet beskriver.
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A.4 Utredningstemaer og metodikk
A.4.1 Viktige problemstillinger
Kommunedelplanarbeidet har som formål å finne fram til det alternativet som best møter de
overordnede målene for tiltaket på kort og lang sikt, og som balanserer andre hensyn. Det
vises til mål og suksesskriterier slik de er omtalt i innledende kapitel A.2.2.
Følgende vurderinger anses å være de viktigste i kommunedelplanprosessen.




















At løsningene tilfredsstiller kravene til nytt dobbeltspor og stasjoner med hensyn til
hastighet, kapasitet og jernbanetekniske krav, byggbarhet, samt forventede
investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader
Potensial for knutepunktsutvikling
Stasjonslokaliseringens effekt for byutvikling på kort og lang sikt
Stasjonslokaliseringens betydning for det totale transportarbeidet; med tog og andre
kollektive transportmidler, sykkel, gange og bil
Dagens og fremtidig reisemønster lokalt
Utbyggings- og fortettingspotensial nær stasjonene, samt analyse av sannsynlig
vekstpotensial over tid
Visuell og støymessig påvirkning fra banen igjennom bebygde områder
Omfang av bebyggelse som må rives
Konsekvenser for kulturmiljø og kulturminner
Konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv
Konsekvenser for nærmiljø
Konsekvenser for landskap, i stor og liten skala
Konsekvenser for landbruk og matjordressurser
Risiko og sårbarhet
o Grunnforhold/områdestabilitet
o Flom
o Grunnforurensning
o Trafikksikkerhet
Plassering av rigg- og anleggsområder, massedeponier
Anleggstrafikk og annen trafikkavvikling i anleggsperioden
Gjennomførbarhet

Måloppnåelse og målkonfliktene skal belyses på en systematisk måte. De kommunevise
kapitlene belyser dette mer inngående.

A.4.1.1 Krav og hensyn som stilles ved sammenlikning av traséalternativer.
Gjennom det utredningsarbeidet som skal gjøres i kommunedelplanprosessen skal man først
finne den mest optimale trasekorridoren innenfor hver av utredningskorridorene. Deretter
skal de tre traséene i Hamar sammenliknes for å komme frem til den trasekorridoren som
vedtas i kommunedelplanen. Dette skal gjøres gjennom en sammenlikning av traséene
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basert på de prissatte og ikke prissatte konsekvensene, sammen med Jernbaneverkets krav
og hensyn til det nye dobbeltsporet.
Foreslåtte trasekorridorer må tilfredsstille dette kravet:


Sikker og kapasitetssterk jernbane, med kurvatur for høy nok hastighet til å oppfylle
anbefalte reisetidsmål

Foreslåtte trasekorridorer må ivareta disse hensynene:




Sentral stasjonslokasjon, med nærhet til arbeidsplasser, servicefunksjoner,
utdannings- og kulturinstitusjoner, boliger mv
Trygge og tilgjengelige stasjoner, tilrettelagt for byliv og aktivitet, samt gode å drifte
for Jernbaneverket og togoperatørene
Lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader

A.4.2 Metode
Følgende metoder skal benyttes, med vekt på beslutningsrelevante forskjeller mellom
alternativene:











Den samfunnsøkonomiske analysen (Prissatte og ikke-prissatte konsekvenser) skal
analyseres, sammenstilles og presenteres i henhold til prinsipper gitt i
Jernbaneverkets metodehåndbok JD205 Samfunnsøkonomiske analyser for
jernbanen eller Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser .
Der konflikter avdekkes i konsekvensutredningen skal teknisk hovedplan forsøkes
endret, slik at konflikten løses eller reduseres. I den grad det ikke er mulig å løse
konflikten, skal avbøtende tiltak utredes og beskrives.
Lokale og regionale virkninger (bosetting, arbeidsmarked m.m.) utredes med
utgangspunkt i prinsipper gitt av håndbok V712. I tillegg benyttes enkel
scenariometodikk, som beslutningsscenarier eller FutureMapping for å beskrive
utviklingsmulighetene.
Det skal utredes konsekvenser for både drifts- og anleggsfasen. Negative
konsekvenser i anleggsfasen forsøkes redusert gjennom teknisk hovedplan. Der
dette ikke er mulig skal avbøtende tiltak beskrives.
Det skal lages teknisk hovedplan for de ulike alternativene. Den tekniske
hovedplanen skal beskrive jernbanetekniske løsninger.
Det skal utarbeides digitale 3D-modeller og visualiseringer for alternativene som
vurderes.

Teknisk hovedplan og konsekvensutredning utarbeides parallelt og i iterasjon: Der konflikter
avdekkes i konsekvensutredningen, skal det søkes etter alternative løsninger som gir færre
eller mindre omfattende konflikter i teknisk hovedplan. Når dette ikke er mulig skal det jobbes
med avbøtende tiltak. Nye løsninger og/eller avbøtende tiltak innarbeides i kommunedelplan.
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Konseptvalgutredningen er behandlet i Nasjonal transportplan 2014–2023, der det gis
føringer om at dobbeltsporet på strekningen Sørli–Hamar skal bygges innen 2024 og at det
skal planlegges for videreføring til Lillehammer innen 2030. Utbyggingsstrategien for ICstrekningene utdyper tilnærmingene til bestillingen i NTP. Fordi KVU er ferdig behandlet
finnes det ikke et reelt 0-alternativ. For både de prissatte og de ikke prissatte konsekvensene
er det derfor de beslutningsrelevante forskjellene mellom de ulike alternativene det er
vesentlig å analysere.

A.4.3 Samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
Det skal foretas en systematisk sammenstilling av de prissatte og ikke-prissatte
konsekvensene. Sammenstillingene skal gi en kvalitativ redegjørelse for de samlede
fordelene og ulempene som det vurderte tiltaket vil gi for samfunnet. Drøftingen skal ta
utgangspunkt i den samlede virkningen av hele korridoren. Spesielt utslagsgivende
problemområder skal fremheves og begrunnes. Konsekvenser ved tiltaket som ikke er en del
av den samfunnsøkonomiske analysen, skal behandles i andre deler av prosessen.

A.4.4 Lokal og regional utvikling
A.4.4.1 Lokal utvikling
Dagens situasjon
Det er i dag utstrakt grad av næringsliv og boliger nær dagens stasjoner. Potensialet for
videre vekst, transformasjon og utvikling av arealene er imidlertid stort.
Antatte problemstillinger
Stasjonslokalisering vil påvirke etterspørsel etter boliger og arealer for næring i
nærområdene til stasjonene. Nærhet til stasjon, spesielt innenfor gang- og sykkelavstand, vil
styrke et områdes attraktivitet.
Utredningsbehov
Det gjøres en vurdering av disse mulighetene for hvert alternativ med bakgrunn i
kommunenes planer. Antall bosatte og arbeidsplasser i nærområdene angis. Potensiale for
fortetting og nyetablering nær stasjonene registreres og vurderes. Etterbruk av eksisterende
trasé og stasjonsområde vurderes.
Metode
Enkel scenariometodikk, som beslutningsscenarier eller FutureMapping, benyttes for å
beskrive utviklingsmulighetene.
A.4.4.2 Regional utvikling Hamar- og Mjøsregionen
Dagens situasjon
Dovrebanen betjener et område hvor byene og tettstedene ligger noe mer spredt enn på de
andre IC-strekningene. Deler av strekningen er i pendlingsavstand til Osloregionen, samtidig
som de korte avstandene mellom byene gir en viss reiseaktivitet mellom byene og
tettstedene. I et byutviklingsperspektiv kan jernbanestasjonen være en sentral drivkraft,
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avhengig av lokalisering, utforming, tilgjengelighet mv. En gjennomgang av byene og
tettstedene langs Dovrebanen viser at utbyggingsplaner i stor grad er knyttet til jernbanen.
Et generelt trekk ved dagens stasjonsområder er at de i liten grad fungerer som motor for
utvikling av omkringliggende arealer. Mange års usikkerhet rundt framtidig satsing på
Dovrebanen kan ha medvirket til at man ikke ser en større fornying og fortetting av
stasjonsnære arealer.
Byene og tettstedene langs Dovrebanen har store forskjeller i egenskaper og
karakteristikker. Stedsidentiteten er sammensatt, men bygger gjerne på en blanding av
fysiske egenskaper, historikk, oppfatninger om stedet og befolknings- og
næringssammensetning.
Basert på forutsetningene på det enkelte sted, ser man at byene og tettstedene i ulik grad
utvikler roller som fungerer i samspill med regionen for øvrig. Med rollen som
fylkeshovedstad, har Hamar fordeler med hensyn til lokalisering av statlige og regionale
arbeidsplasser. For flere av byene og tettstedene er også kommunikasjon sentralt for stedets
historie og utvikling, og oppfattes som en betydelig ressurs og motor for
samfunnsutviklingen. Jernbanen og E6 er kommunikasjonsforbindelser alle byene og
tettstedene får nytte av. Jernbanens betydning for byene og rolle som identitetsgiver er
svekket de siste tiårene, som følge av nye reisevaner og relativt lite satsing på jernbanen
som transportform i forhold til for eksempel vei. Modernisering av Dovrebanen, i kombinasjon
med arealbruk, er derfor avgjørende for jernbanens betydning i Mjøsbyene, både for
miljøvennlig transport og som premissgiver for stedsidentitet og byutvikling.
Utredningsbehov
Vurdering av hvordan alternativene påvirker regional utvikling, konsentrasjon i bysentra og
de ulike satsingsområdene i fylket, vil være sentrale tema.
Betydningen av stasjonslokalisering for samfunnsutviklingen i nabokommunene inkl. utvikling
av knutepunkt og kollektivtransportløsninger for nabokommunene skal også vurderes.
I dette inngår også byutviklingspotensiale, parkeringsbehov og transportandeler/trafikantnytte
knyttet til de forskjellige stasjonslokaliseringene.
Metode
Enkel scenariometodikk, som beslutningsscenarier eller FutureMapping, benyttes for å
beskrive utviklingsmulighetene.
For beregning av transportandeler / trafikantnytte benyttes håndbok V712
I tillegg vises det til Planveileder for byområder og knutepunkter4.

4

Jernbaneverket (2013) Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt:
Planveileder for byområder og knutepunkter.
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A.4.4.3 Regional utvikling i IC-området
Dagens situasjon
Konseptvalgutredningene for Østfoldbanen, Dovrebanen og Vestfoldbanen redegjør for
hvordan konseptene ivaretar samfunnsmålene og dermed den regionale utviklingen.
Antatte problemstillinger
De ulike alternativene vil trolig ikke ha vesentlig betydning for den regionale utvikling i ICområdet, men alternativenes konsekvenser bør likevel undersøkes. Det gjelder blant annet
reisetid.
Utredningsbehov
Det skal tydeliggjøres eventuelle beslutningsrelevante forskjeller i konsekvensene for
regional utvikling i IC-området av parsellens alternativer.
Metode
Beskrivelse av potensiell utvikling i Hamarregionen.

A.4.5 Drøfting av måloppnåelse
Viktige prosjektspesifikke mål for tiltaket drøftes med tanke på måloppnåelse og
målkonflikter. Dette vil trolig være en verbal beskrivelse av alternativenes egenskaper.

A.4.6 Oppsummering
Til slutt oppsummeres grunnlaget for og resultatet av beregninger, analyser og vurderinger
med forslag til anbefalinger for valg av alternativ.
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A.5 Plantype, planprosess og fremdrift
A.5.1 Planprosess og planmyndighet
A.5.1.1 Plantype
Det skal gjennomføres kommunedelplan med konsekvensutredning for hele planområdet.
Det vil være behov for å se planen helhetlig i alle de tre kommunene. Samtidig vil det mange
steder være behov for felles overordnede plangrep i samarbeid med kommune og andre
statlige etater. Dette gjelder knutepunktutvikling rundt stasjonene, adkomster til stasjonene,
lokal kollektivtrafikk, innfartsparkering, kryssende veger med mer. I Hamar vil det være
behov for å ta et valg mellom alternative korridorer for ny jernbane, men også i Stange og
Ringsaker er de overordnede grepene av en slik karakter at det er behov for avklaringer på
kommunedelplannivå.
A.5.1.2 Siling av trasékoridorer under arbeidet med kommunedelplan og KU
Dersom det under arbeidet med de forskjellige trasekorridorene dukker opp faktorer som
tilsier at et trasekorridoren er vanskelig eller umulig å realisere, eller at det ikke oppfyller de
krav og hensyn som Jernbaneverket har satt til fremtidig dobbeltspor, vil Jernbaneverket i
samråd med de berørte kommunene, gjennom politiske vedtak, sile bort trasekorridorer før
utarbeidelse av forslag til kommunedelplanen. Dette er fordi det vil føre til unødig ressursbruk
å konsekvensutrede fullt ut trasekorridorer som er urealistiske. Eventuell siling før behandling
av kommunedelplan skal dokumenteres i en silingsrapport som vil ligge som vedlegg til
kommunedelplanen.
A.5.1.2 Planprosess

Planprogram

Kommunedelplan
med KU

Reguleringsplan

Byggeplan
KS2

Reguleringsplan

Grunnerverv

Gjennomføring
Felles planprogram og kommunedelplan for de tre kommunene, men med mulighet for egne
reguleringsplaner i hver kommune.
Fastsatt planprogram legges til grunn for utarbeidelse av forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning. Dette sendes på høring og legges ut offentlig ettersyn i minimum 6
uker (PBL § 11-13) før vedtak.
A.5.1.3 Planmyndighet
Det er lagt til grunn at kommunene er planmyndighet og at politisk behandling av
planprogram og kommunedelplan samordnes i de tre kommunene. Jernbaneverket som
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tiltakshaver utarbeider planforslaget med kommunene som planmyndighet. I denne saken
foreslås felles planprogram og kommunedelplan, men egne reguleringsplaner i de berørte
kommunene. Kommunedelplanen tilrettelegges for kommunevise vedtak, gitt at kommunene
er planmyndighet.

A.5.2 Fremdriftsplan
Fase 1: Planprogram

Ansvarlig

Forventet fremdrift

I henhold til PBL § 4.1 legger JBV forslag til
planprogram ut til offentlig ettersyn, og det
varsles oppstart av planarbeid for
strekningen Sørlie–Brumunddal

JBV

8. desember

10 ukers høringsperiode (inkl. jul og nyttår)
med annonsering mandag 8. desember og
høringsfrist søndag 15. februar

JBV

8. desember 2014 til 15.
februar 2015

Lanseringsmøte om planprogrammet

JBV

8. desember 2014

Offentlige informasjonsmøter i de tre
kommunene i høringsperioden

JBV/
kommunene

Uke 3–4, 12.–23. januar

Bearbeiding av innkomne merknader til
planprogrammet, og ev. justeringer av
planprogrammet.

JBV/
kommunene

16. februar til 6. mars
2015

Oversendelse av planprogrammet til
planmyndighetene for fastsettelse

JBV

6. mai 2015

Stange, Hamar og Ringsaker kommuner
fastsetter planprogrammet etter behandling i
formannskap/planutvalg og kommunestyret.

Kommunene

Juni 2015

Fase 2: Kommunedelplan med
konsekvensutredning
Konsekvensutredning av aktuelle
alternativer.

Start april 2015

Forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning legges ut til offentlig
ettersyn, samtidig som det søkes
dispensasjon fra verneforskrift for Åkersvika
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naturreservat for framføring av dobbeltsporet.
Kommunene vedtar kommunedelplanen i
kommunestyrene

Høsten 2016

Fase 3: Reguleringsplan
Varsling og oppstart av planarbeidet.
Reguleringsarbeid for delstrekninger i
Stange, hvor det bare er én aktuell
trasekorridor, kan evt starte opp før vedtak
av kommunedelplan for Sørli-Brumunddal for
å holde framdriften.

Høsten 2016

A.5.3 Forberedelse av utbyggingen – miljø og risiko
A.5.3.1 Miljøprogram
Miljøledelse i Jernbaneverket:
Med referanse til internkontrollforskriften stiller Jernbaneverket krav til systematisk
oppfølging av ytre miljø i alle faser av prosjektets livsløp. Miljøstyring av prosjekter bygges
inn i øvrig kvalitetsstyringssystem og skal følge anerkjente prinsipper for arbeid med
miljøstyring (NS-EN ISO 14001). Miljøstyringen skal være risikobasert, det vil si utledet av
risikovurderinger og miljøkonsekvensanalyser/-utredninger.
For å sikre en systematisk oppfølging av internkontrollforskriften utarbeides et miljøprogram
og miljøoppfølgingsplaner i tråd med Norsk standard for ytre miljø for bygg-, anleggs-, og
eiendomsnæringen (NS 3466:2009).
Miljøprogram:
Miljøprogrammet skal utarbeides på et strategisk overordnet nivå som fastsetter miljømålene
for prosjektet. Miljømålene skal fastsettes for hele prosjektets livsløp, altså for planlegging,
bygging, drift og vedlikehold. Miljøprogrammet skal danne grunnlag for valg av tiltak og
følges opp i miljøoppfølgingsplanene. Miljøprogrammet skal utarbeides tidligst mulig i
prosjektets livsløp og skal revideres når ny kunnskap om miljøpåvirkning framkommer,
minimum ved avslutning av hver prosjektfase.
Miljøprogrammet skal inneholde vurdering av prosjektets virkning på naturmangfold,
forurensing, ressursbruk og kulturminner. Vurderingene skal danne grunnlag for miljømålene.
Utgangspunkt for vurderingene skal være statlig og kommunal miljøpolitikk, jernbaneverkets
miljøpolitikk og konsekvensutredningen for prosjektet.
Miljøprogrammet og konsekvensutredningen legger grunnlaget for utarbeidelse av
miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen.
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Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP)
Miljøoppfølgingsplanen skal håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsperioden og skal
utarbeides i samråd med berørte myndigheter. Problemstillinger som blir identifisert gjennom
prosjekteringsarbeidet skal følges opp med konkrete tiltak og virkemidler for å ivareta
miljøhensyn. Miljøoppfølgingsplanen angir de tiltak Jernbaneverket vil benytte for å
gjennomføre prosjektet i henhold til de mål som er satt for miljøoppfølging.
Planen skal bidra til å redusere den usikkerheten som berørte opplever i tilknytning til
anleggsfasen og legges til grunn i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltaket.
Detaljert opplegg for informasjon til omgivelsene vil bli utarbeidet i perioden fram mot
anleggsstart.
Miljøbudsjett/regnskap:
For å beregne klimagassutslipp fra prosjektet skal det gjøres en livsløpsvurdering.
Livsløpsvurderingen skal omfatte transport, produksjon og bruk av materialer, bygging, drift
og vedlikehold. Resultatet skal angis i:



Endring i klimagassutslipp fra transportarbeidet per år
Totale klimagassutslipp for prosjektets livsløp

Miljøbudsjettet skal detaljeres for hver prosjektfase for å muliggjøre miljøvennlige valg av
løsninger og materialer og danne grunnlag for krav i kontrakter med entreprenør. I
byggefasen dokumenteres dette gjennom et miljøregnskap.
A.5.3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Plan- og bygningsloven § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) setter krav om at risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet. I
denne sammenhengen vil ROS-analysen ha fokus på om arealene langs de ulike
trasekorridorene er egnet til det aktuelle dobbeltsporet, og om et dobbeltspor kan medføre
eventuelle endringer i risikobildet:
1. Hva i omgivelsene kan true prosjektet og hvordan?
2. Hva i prosjektet kan true omgivelsene og hvordan?
Analysen gjøres tidlig i planprosessen og skal ta for seg både anleggsfasen og driftsfasen.
I det første perspektivet vil naturbaserte hendelser som ekstremvær, flom, skred, skogbrann
o.l. ved siden av potensielle store ulykker i omgivelsene bli identifisert, kartfestet og
analysert. I det andre perspektivet vil hendelser i forbindelse med anleggsarbeidet bli vurdert,
men også potensielle hendelser langs det ferdige sporet.
Identifiseringen av uønskede hendelser, analysen av sannsynlighet og konsekvens gjøres av
en analysegruppe sammensatt av fageksperter og lokalkjente personer med erfaring fra slikt
arbeid.
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Konsekvensene av identifiserte, uønskede hendelser kan ha betydning for liv/helse,
natur/miljø, materielle verdier/infrastruktur, samfunnsviktige funksjoner (inkl.
naturressurser/landbruk)) og framkommelighet langs jernbanesporet og langs veger i
nærområdet. Dersom risikoen – som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens av en
hendelse, er uakseptabel høy skal det vurderes om alternativet skal skrinlegges eller om
risikoreduserende tiltak skal iverksettes. ROS-analysen skal derfor gjennomføres som en del
av planprosessen.
Informasjon som innhentes i forbindelse med konsekvensutredningen vil være viktig
bakgrunnsinformasjon i denne ROS-analysen.

A.5.4 Informasjon og medvirkning
A5.4.1 Plan- og utredningsarbeidet
Kommunedelplanen for dobbeltsporet Sørli–Brumunddal vil være et plan- og utredningsarbeid med målkonflikter og stort engasjement. Kommunene Stange, Hamar og Ringsaker
regionale myndigheter og regionalt planforum er trukket inn i arbeidet med planprogrammet.
A.5.4.2 Samhandling, medvirkning og informasjon for kommuneplanprosessen
Jernbaneverket ønsker et nært samarbeid med kommunene og regionale aktører i planarbeidet. Det gjelder spesielt Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, Fylkesmannen i
Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og andre regionale myndigheter. Til
dette skal det opprettes en egen samarbeidsgruppe.

Medvirkningsplan som viser et forslag til parter og hvordan disse vil bli involvert i prosessen. Planen er
ikke uttømmende.
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Regionalt planforum skal benyttes dersom det er hensiktsmessig. Orientering i formelle
møter i kommunene og fylkeskommunen vil bli gjennomført i den grad det ønskes. Det
samme gjelder samhandlingsarenaer som Jernbaneforum Dovrebanen sør. Åpne
seminar/arbeidsmøter skal også brukes for å sikre bred forankring i viktige faser. Forslag er
lagt inn i utkast til framdrift.
Videre ønsker Jernbaneverket aktiv medvirkning fra samfunnet for øvrig. Det gjelder
interessegrupper, næringsliv, institusjoner, lag, foreninger, grunneiere og andre som er
engasjert i lokaliseringen av dobbeltsporet.
Jernbaneverket ønsker å legge til rette for en åpen dialog i møte med alle interesserte.
Informasjon om planarbeidet vil kontinuerlig bli lagt ut på Jernbaneverkets hjemmesider.
I tillegg skal det vurderes:







egne møter for interessegrupper/bydeler/velforeninger
”Jernbanedager” hvor Jernbaneverket og kommunen er lett tilgjengelige for
informasjon og spørsmål
oppslagstavler ulike steder (jernbanestasjonene, sentrum, kjøpesenter o.l.) med
kortfattet informasjon, henvisning til hvor man kan finne mer informasjon og ev.
bokser for å levere spørsmål og innspill
informasjonsbrosjyrer
Visualisering av stasjonsområder/knutepunkter ved hjelp av fysisk modell for å
supplere digitale modeller

A5.4.3 Høring
Høring og offentlig ettersyn vil bli annonsert i lokale aviser, samt på nettsidene til
Jernbaneverket (www.jernbaneverket.no/InterCity) og kommunene.
Plandokumentene vil også være tilgjengelige på kommunenes og Jernbaneverkets hjemmesider. I tillegg vil Jernbaneverket sende ut brev til berørte myndigheter og organisasjoner.
Kommunedelplan
Jernbaneverkets medarbeidere vil være tilgjengelig i kommunene på gitte tidspunkt i
planperioden. Dette for å kunne besvare spørsmål og gi informasjon til berørte og andre
interesserte.
Det vil også bli avholdt egne offentlige informasjonsmøter i de tre kommunene sammen med
kommuneadministrasjonen.
Jernbaneverkets medarbeidere ønsker også å være tilgjengelige i hver de tre kommunene et
par arbeidsdager i løpet av høringsperioden, for å kunne besvare spørsmål og gi informasjon
til berørte og andre interesserte.
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Del B – Stånge kommune
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B.1. Beskrivelse av tiltaket i Stange kommune
B.1.1 Utredningskorridor gjennom Stange kommune
Trasé for dobbeltspor er avklart gjennom vedtatt kommunedelplan sør for Sørli. Planområdet
starter på Sørli, og inkluderer avgreining til Sørli tømmerterminal og mulig driftsbase.
Mellom Sørli og Stangebyen går utredningskorridoren gjennom jordbrukslandskap hvor
landbruk og kulturlandskap dominerer på vestsiden, mens det på østsiden også grenser mot
skog og friluftsområder. Korridoren vil berøre husklynger ved eksisterende jernbaneovergang
for vegen til Tallbergroa, Kløvstad og Hushagen, og vil også komme nær gårdstun.
I Stangebyen er det trangt for framføring av dobbeltspor og eventuelt forbikjøringsspor med
tilhørende knutepunkts- og stasjonsfasiliteter. Dette gir utfordringer, samtidig som nytt
togtilbud gir muligheter og nye føringer for sentrums- og tettstedutvikling Stangebyen som
knutepunkt har arealer og et godt potensial for fortetting og videreutvikling med høy kvalitet.
Utvidelsen tar utgangspunkt i eksisterende trasé og går langs Jernbanegata og forbi
boligbebyggelse.
På østsiden ligger Stange videregående skole og Stangehallen med idrettsbaner nær
traseen. Felleskjøpets store siloer er et markant landemerke på Stange og inngår i et større
næringsområde. Sentrumsfunksjonene i Stangebyen ligger i hovedsak på vestsiden. Dagens
stasjon har fasiliteter på begge sider av jernbanens to spor med parkering, buss og taxi, og
er forbundet med undergang. Hovedinnfartsvegen til Stangebyen, via en stor rundkjøring,
ligger under og langs jernbanen nord for stasjonen og vil bli berørt. Videre passerer
korridoren den nordlige delen av sentrum, før den går ut i åpent kulturlandskap.
Gjennom jordbrukslandskapet i Stange vestbygd rettes utredningskorridoren ut i forhold til
eksisterende bane fram mot Ottestad stasjon hvor den kan gå i eksisterende spor. Dette
kulturlandskapet er preget av landbruk, med flotte gårdstun som inneholder en rekke
kulturminner, og er i kraft av disse samlede kvalitetene utpekt som prioritert
kulturlandskapsområde (www.naturbase.no). Gjennom Ottestad og Bekkelaget går
korridoren gjennom jordbruksområder og nær gårdstun, flere skoler og ny flerbrukshall, og
dessuten boligområder i Skolevegen. Her er utredningskorridoren bred og det skal vurderes
kulvert/tunnel. Ottestad oppfattes som en del av Hamar stortettsted med betydelig
befolkningsvekst og press på arealene. Hensyn til nærmiljøer med boliger og
rekreasjonsområder, samt arealer til videre utvikling, skal være temaer i videre utredning og
planarbeid.
Alle korridorene krysser Åkersvika på samme sted som eksisterende jernbane og over i
Hamar kommune. Det legges i beskrivelsen til grunn at utvidelsen i hovedsak kommer på
østsiden av dagens jernbane.
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B.1.2 Gjennomføring av tiltaket
Ved bygging av nytt dobbeltspor vil det oppstå behov for arealer også utenfor det ferdige
anlegget: Til rigg- og anleggsområder i tilknytning til selve jernbaneanlegget, midlertidige og
permanente vegomlegginger, midlertidige og permanente deponiområder for masser.
Midlertidige anlegg skal identifiseres og omtales i forbindelse med kommunedelplanen, og de
skal vises med bestemmelsesområde for midlertidig anleggsområde på reguleringsplannivå.
I forbindelse med byggingen vil det i perioder kunne bli omfattende anleggstrafikk til og fra
anleggsstedene. Denne trafikken må organiseres slik at konfliktene med nærmiljø og
friluftsliv blir minst mulig.
Togtrafikken skal så langt det er mulig opprettholdes i anleggsperioden. Dette må tas til
hensyn i trasesøk for begge alternativ. Konsekvenser for trafikkavvikling i byggeperioden
skal synliggjøres.
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B.2 Dagens situasjon og planstatus i berørte områder
Delkapittelet er basert på innspill fra kommunen.

B.2.1 Dagens arealbruk









Jordbruk: Det er jordbruksområder med høy landbruksverdi (kornproduksjon og
grønnsaker). Jordbruksarealene er flate og sammenhengende med gode driftsforhold
med hensyn til arrondering og topografi. Foreslåtte konsept vil gi driftsmessige
ulemper for gårdsbrukene da en del jordbruksarealer blir liggende klemt mellom
dagens linje og ny linje. Mens andre driftsenheter vil oppleve å få delt opp sine
arealer.
Kulturlandskapet: Nord for Stangebyen vil banen gå gjennom et variert og vakkert
kulturlandskap. Fjerning av dagens banetrasé vil oppleves positivt ved arrondering av
driftsenheter.
Nærmiljø: Boligområder i Stangebyen, på Ottestad og Bekkelaget vil bli berørt.
Næringsbygg nord for Stange stasjon vil bli berørt.
Kultur- og naturmiljøer: Mellom Stangebyen og Bekkelaget kan banen komme i
konflikt med finnes flere bevaringsverdige kultur- og naturmiljøer.
Friluftsliv: Turstier og andre gangforbindelser som krysser traseen må opprettholdes,
da disse knytter mye benyttede rekreasjonsområder sammen.
Tettsteder: Stangebyen er kommunesenteret.

B.2.2 Planstatus
B.2.2.1 Gjeldede kommuneplan
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Kommunedelplan Ottestad, 2011

Kommuneplanens arealdel, 2005–2016, ble vedtatt i 2006. Kommuneplanen med tilhørende
dokumenter finnes på kommunens hjemmeside
http://www.stange.kommune.no/category8002.html
Revisjon av kommuneplanen påbegynnes 2015.
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B.2.2.2 Gjeldede reguleringsplaner
Dobbeltsportraseen berører primært reguleringsplaner i Stangebyen, Ottestad og
Bekkelaget. Landbruksområdene er uregulerte.
B.2.2.3 Pågående planprosesser
Pågående planarbeider som kommer i berøring med alternative hovedtraseer for jernbanen
er:
 Revisjon av kommuneplanens arealdel starter 2015
 Sentrumsplan Stange starter 2016, med påbegynt stedsanalyse og mulighetsstudier.

B.2.3 Særlig sårbare områder
B.2.3.1 Naturmangfold
Se http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase



Viltkorridorer
Områder registrert i naturdatabasen: hele Stange vestbygd som helhetlig
kulturlandskap, naturbeitemark (Skjerden østre og vestre), Fjetrebekken, dammer
(Åsterud lille, Jembli, Gaustad nordre) såkalte småbiotoper som åkerholmer med
sjelden og verdifull vegetasjon (Gaustad søndre, Arstad).

B.2.3.2 Åkersvika naturreservat
Dagens bane går på fylling og bro gjennom Åkersvika naturreservat. Dagens bane
beslaglegger ca. 12 daa gjennom Åkersvika naturreservat.
Foreslåtte traséalternativer berører Åkersvika naturreservat som også har et internasjonalt
vern som Ramsar-område (vernet våtmarksområde).
For ytterligere utdypende tekst, se pkt. C.2.2.2 i del Hamar.
B.2.3.3 Nærmiljø og friluftsliv






Frilufts- og rekreasjonsområder i og nær tettstedene
Ottestadstien og driftsveger i landbruksområdene
Muligheter for kryssing av jernbanen for å komme til rekreasjonsområder, særlig i
Stangebyen, men også Ottestad
Jordene er også et mye brukt friområde vinterstid med oppkjørte skiløyper
Pilegrimsleden
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B.2.3.4 Kulturminner og kulturmiljø

Utsnitt temakart som viser deler av planområde,
(http://intranett.hedmarkenkart.no/map.aspx?Knr=0403 )
Det er stor tetthet av automatisk fredede kulturminner i hele Stange vestbygd og vedlagte
kartutsnitt viser registreringer i områder som er undersøkt eller tilfeldige funn. Dette er et
uttrykk for tettheten av forekomster heller enn et utfyllende bilde, og gir en antydning om
behovet for arkeologiske undersøkelser jf. undersøkelsesplikten.
Kulturmiljøer: Se nedenfor Kulturlandskapet i Vestbygda.
B.2.3.5 Kulturlandskap
Kulturlandskapet i Stange vestbygd er karakterisert av stor tidsdybde, store
sammenhengende arealer med typisk karakter av storskala jordbrukslandskap,
storgårdmiljøer med bebyggelse, alleer, tun og hageanlegg, automatisk fredede kulturminner
(bl.a. gravhauger), og nyere tids kulturminner, og med Mjøsa som kulisse. Dette må også
vurderes som landskapsbilde og i sammenheng med kulturminner. De nevnte fredede
bygningene og bygdeborgen som omtales i teksten nedenfor, ligger utenfor planområdet.
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Kartutsnitt fra:
http://geocortex.dirnat.no/silverlightvie
wer/?Viewer=Naturbase
Tekst fra:
http://faktaark.naturbase.no/kulturland
skap?id=KF00000134&srid=32633
Stange Vestbygd er et storskala, flatt
jordbrukslandskap beliggende mot Mjøsa.
Berggrunnen er sammensatt av
kambrosilurske bergarter med kalkstein og
skifer. Løsmassen er et
sammenhengende dekke av morene. Det
ligger en markert høyderygg (kalkrygg)
ved Ottestad kirke. Området er et stort og
aktivt jordbruksområde med åkre, enger
og beiter. Landskapet er åpent med
varierende innslag av randsoner,
åkerholmer, dammer, eldre beiteområder
og beitehager. Markvegetasjonen er
grasdominert de fleste steder, men
urtedominert i enkelte områder, spesielt
ved beiteenger, knauser, tørrbakker,
urterike kanter og buskkanter.
Storgårdstunene dominerer med innslag
av husmannsplasser innimellom (flere av
den restaurert). Freda bygninger på
Ringnes, Hverven og Stange prestegård.
Kulturminner ellers er bl.a. gravhauger,
bygdeborg, rydningsrøyser, dyrkingsspor,
stier, veger, gutuer, steingard, skigard og
åkerkanter.

B.2.3.6 Naturressurser
Området domineres av høyproduktive landbruksarealer.
Det er ikke kjente forekomster av stein eller mineralressurser innenfor planområdet.
Hele området rundt utredningskorridoren drenerer til Mjøsa, som er drikkevannskilde for alle
kommunene rundt Mjøsa.
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B.3 Særlige forhold som det må tas hensyn til i planleggingen
Delkapittelet er basert på innspill fra kommunen.

B.3.1 Arealutvikling i Stangebyen
Stange har potensial for fortetting, styrking av bymessige strukturer og styrking av
knutepunktsfunksjoner. Stasjonsnære områder kan transformeres. Disse endringene må skje
i samspill med utbygging av dobbeltsporet og stasjonsfasiliteter. Ivaretakelse av
fellesområder, rekreasjonsområder og grøntstruktur må vies spesiell oppmerksomhet,
deriblant idrettsanleggene i tilknytning til Stange videregående skole og Stangehallen. Gode
og trygge gangforbindelser må ivaretas og styrkes, både mellom boligområder, sentrum og til
jernbanestasjonen, og også til friområder og sammenhengende naturområder for rekreasjon.
Barrierevirkningen av jernbanen må søkes redusert.
Vegsystemer i tilknytning til Stangebyen må vurderes som del av knutepunktutviklingen og
kan ha betydning for arealbruken.

B.3.2 Stange stasjon









Atkomstveg til stasjonens øst- og vestside. Eksisterende atkomst østside går
gjennom næringsområde og kan ikke videreføres. Tilgjengelighet og vegnettet rundt
stasjonen må vurderes ut fra endret situasjon og kapasitet.
Sykkelparkering med tilstrekkelig gode og trygge fasiliteter
Kollektivtrafikk for øvrig: vurdere fortsatt løsning for busser og taxi
Forbindelse under jernbane finnes i dag. Må utvides på østsiden og tilpasses
løsninger for øvrig.
Stasjonsbygningen: vurdere funksjon i framtidig stasjonsanlegg eller øvrig
knutepunktutvikling
Utforming, fasiliteter og design jf. designbase
Parkering: Eksisterende parkeringsplass på østsiden vil sannsynligvis i all hovedsak
gå med til stasjons- og sporanlegg. Det finnes tilgjengelige arealer noe lenger sør, og
begrenset parkering på vestsiden kan trolig bestå. Parkeringskapasiteten
dimensjoneres i tråd med Jernbaneverkets parkeringsstrategi, og må ses i
sammenheng med tilbringertilbudet for øvrig og i samarbeid med de andre aktørene.

B.3.3 Lokalt veisystem
Mange lokalveier og fylkesveier krysser i dag jernbanen med både underganger og
bruløsninger. Det samme gjelder private veier og driftsveier til jordbruket. Løsninger for disse
må vurderes både for anleggsperiode og permanent.
Vegsystemet i Stange sentrum er utfordrende som det er i dag, blant annet med fv. 222
gjennom sentrum og atkomstveg til jernbanestasjonens hovedparkering som går gjennom
Vaterland næringsområde. Jernbanen deler i dag sentrum og dette kan bli forsterket med
dobbeltspor, eventuelt 4 spor, samt parkeringsarealer og atkomstveg. Utvikling av
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vegsystemene må innlemmes i den totale sentrumsutviklingen, der Jernbaneverket bør ha et
spesielt ansvar for atkomstvegen til stasjonen for alle typer trafikanter.
Kryssing av fv. 193 Gubberudvegen, Skolevegen og Sandvikavegen i Ottestad må også
løses.
Spesiell oppmerksomhet må også vies Ottestadstien (se forøvrig B.2.2.3 Nærmiljø og
friluftsliv).

B.3.4 Skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner
Som det framkommer i oversikten nedenfor, er det flere barnehager og skoler som blir mer
eller mindre berørt. Konsekvensene for disse i anleggsperioden og ved ferdig utbygd
dobbeltspor må vurderes så tidlig som mulig. Det kan for flere av de nevnte skolene være
aktuelt med midlertidig flytting av virksomheten under anleggsperioden. Atkomst og
framkommelighet til skolene og barnehagene må også vurderes.
Barnehagelæringsverkstedet rett sør for Stange stasjon langs Jernbanegata blir ikke berørt
av selve breddeutvidelsen, men eventuelt av endrede vegløsninger og kan bli belastet i
anleggsfasen.
Stange videregående skole blir ikke direkte berørt av utvidelse, men kan bli belastet i
anleggsfase. Arealer avsatt til skoleformål i tilknytning til skolebygningene (eventuell
utvidelse) og idrettsanlegg kan bli berørt av selve breddeutvidelsen til dobbeltsporet,
eventuelt forbikjøringsspor eller anlegg i tilknytning til stasjonsfasiliteter.
Stange barneskole, vest for fv. 222 ved innkjøringen til Stange, blir ikke direkte berørt av
utvidelse, men kan bli belastet i anleggsfase.
Kausvol gardsbarnehage (gnr/bnr 60/1) har atkomst under eksisterende jernbane. Ny trasé
kommer vest for gården og ser ut til å kunne komme mellom barnehagen og dens viktigste
naturområde. Gardsbarnehagen vil bli berørt i anleggsperiode og med ferdig jernbane.
Arstad barneskole og Ottestad ungdomsskole, sammen med Ottestad flerbrukshall som er
ferdig prosjektert med byggestart høsten 2014, ligger innenfor utredningskorridoren. Skolene
og hallen forventes ikke å bli direkte berørt av traseen, men må tas spesielt hensyn til i
planlegging og også i anleggsperioden. Konsekvenser må vurderes tidlig.
Steinerskolen med barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående trinn, ligger nær
utredningskorridoren like før jernbanen krysser Sandvikavegen og går ut på bru over
Åkersvika. Også de vil bli berørt i anleggsperioden. Konsekvenser må vurderes tidlig.

B.3.5. Andre kommunespesifikke tema
Landbruk
Det er behov for en egen faglig konsekvensutredning for jordbruk, der en del aktuelle temaer
er som følger.


Begrense arealinngrep i god matjord
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Eventuell tilbakeføring av jernbanegrunn til landbruk, dersom gammel trasé frigis
Driftsveier med hensiktsmessige over-/underganger i anleggsperiode og permanent
fase
Husdyrhold; hvordan påvirkes husdyr av anleggsarbeid, driftsavbrudd og avbøtende
alternativer, spesielt beite, må utredes
Redusere inngrep i naturlige og bygde vannsystemer (naturlige bekker, grøfter,
dammer, naturlig drenering, vanningsdammer og vanningssystemer), gjenopprette
berørte systemer
Minimere skadeomfang (bl.a. strukturskader i jorda) av anleggsveger og deponier
Erstatningsjord og makeskifte i størst mulig grad (strategiske oppkjøp)
Vurdere gjenbruk og flytting av masser, samt planering og oppfylling i tilknytning til
dobbeltsporet for å minimere skader og ulemper og for å opprettholde mest mulig
dyrkingsareal
Nøyaktig registrering og dokumentasjon før tiltak for bedre å gjenopprette eller
kompensere for negative konsekvenser
Landskapsbilde og kulturlandskap

De aktuelle traséene som skal utredes går gjennom høyproduktive jordbruksarealer, og det
skal utarbeides et eget dokument (plan) som beskriver avbøting av evt. ulemper, restaurering
og evt. kompensering av tapte verdier for jordbruket. Dette arbeidet skal gjennomføres i nært
samarbeid med Hedmarken Landbrukskontor og Fylkesmannen i Hedmark og evt. andre
interessenter.

Annen næringsvirksomhet
Næringsområdet på Vaterland (østsiden av Stange stasjon) vil bli berørt og avklaringer med
virksomheter der må gjøres tidligst mulig. Dette området kan også bli berørt av endret
veiføring og knutepunktutvikling og vil også omfattes av sentrumsplan for Stangebyen.
Alunskifer
Det er forekomster av alunskifer innenfor planområdet som må kartlegges og tas hensyn til
ved trasevalg og ved fjerning av slik masse, da den blir sterkt forurensende i kontakt med
vann og luft.
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Nedlagt jernbanetrasé
Store deler av dobbeltsporet nord for Stange stasjon, skal legges i ny trasé, dermed blir
eksisterende bane nedlagt i tråd med anbefalt konsept i KVU.
Generelt kan kommunen være interessert i gjenbruk til gang- og sykkelveg eller fjerning av
alt jernbaneanlegg for å stille grunnen til disposisjon til annen arealbruk. Det er klare
forventninger om tilbakeføring til jordbruksformål grunnet både behovet for landbruksarealer,
makeskifte, reduksjon av barrierer og landskapsbilde i Stange vestbygd.
Temaet må omtales og vurderes på faglig.
Åkersvika naturreservat – Ramsar-område
For alternativene som krysser Åkersvika naturreservat, kreves dispensasjon fra
vernebestemmelsene. Siden dette er et Ramsar-område med spesielle verdier for trekkfugl
vil vernemyndighetene være spesielt strenge med å gi dispensasjon eller å endre grensene
for reservatet. Fylkesmannen i Hedmark har i høringsuttalelsen til forslag til planprogram
uttrykt klart at tiltakshaver må søke å unngå traseer som berører Åkersvika og ved valg av
løsning må evt. skader og ulemper for naturverdiene i reservatet gjøres minst mulig.
Tiltakshaver vil i planarbeidet tilstrebe dette, og det vil bli lagt opp til en egen prosess der
fylkesmannen og evt andre interessenter inviteres til å delta for å finne optimale løsninger
etter prinsippene i figuren under, der prioriteringen går ovenfra og nedover slik at
kompensering er siste utvei.

Unngå
Minimere/Avbøte
skader

Restaurere
Kompensere
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B.4 Planutforming
B.4.1 Planens innhold og avgrensing
B.4.1.1 Formålet med planarbeidet
Det skal utarbeides en teknisk hovedplan for alternativene, som beskrevet i fellesdelen.
Teknisk hovedplan vil sammen med konsekvensutredningen danne grunnlaget for
utarbeidelse av kommunedelplanen. Gjennom teknisk hovedplan og konsekvensutredningen
skaffes underlaget for å foreta det endelige valg av trasé for nytt dobbeltspor for Dovrebanen
i de berørte kommunene.
B.4.1.2 Grense for plan og utredningsområdet
Avgrensningen av planområdet vil følge den aktuelle traseen. En foreløpig avgrensing av
jernbanearealet vil fastlegges gjennom kommunedelplan. Mens den endelige avgrensningen
vil gjøres i reguleringsplan. For tunnelstrekninger er det også aktuelt å regulere nødvendig
volum.
Det skal foretas en konkret vurdering av hvor stort areal som skal avsettes for tverrslag,
riggområder, massedeponier samt atkomst- og rømningsveier.
Utredningsområdet og influensområdet for konsekvensutredningen er ikke nødvendigvis
sammenfallende. Influensområdet for de ulike utredningsoppgaver vil kunne omfatte større
eller mindre områder avhengig av tema. F.eks. vil Åkersvika naturreservat være et
influensområde som er mye større enn utredningsområdet for jernbanen gjennom Åkersvika,
B.4.1.3 Planformål
Det tas sikte på en disponering av nødvendige områder til hovedformål samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur, og underformålene bane, veg og parkeringsplasser (jf. PBL § 11.7),
samt midlertidige trafikkområder (anleggsområder).
B.4.1.4 Plantype
I Stange kommune vil det på hele traseen fra Sørli til Åkersvika benyttes kommunedelplan
som plantype. Bakgrunnen for dette valget er:






Samtidighet med planprosessene og plantypene i Hamar kommune og Ringsaker
kommune
Sentrum- og knutepunktsutvikling i Stangebyen må ses i sammenheng, og
strategiske valg vedrørende sentrumsutvikling og vegsystem bør tas på overordnet
nivå.
Ønske om å gjøre strategiske valg på et overordnet plannivå vedrørende valg av
hovedtrasé
Avklaringer gjennom kommunedelplanprosess gir en forutsigbar prosess for alle
parter, og reduserer sjansen for omkamper og derav forsinket fremdrift.
Samtidig vil konsekvensutredningen bli gjennomført på et detaljeringsnivå som tilsier
at det ikke må konsekvensutredes i påfølgende reguleringsplaner for banen.
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B.5 Forslag til utredningsprogram
I arbeidet med konsekvensutredningen er det viktig å legge vekt på problemstillinger som er
relevante for det aktuelle tiltaket og er viktig som beslutningsstøtte.
Konsekvensene av tiltaket skal normalt vurderes opp mot 0-alternativet, som beskriver en
fremtidig situasjon der tiltaket ikke er gjennomført. 0-alternativ er ikke aktuelt her, da KVU IC
med anbefalt konsept har vært gjennom KS1 og behandlet i NTP.
Det skal derimot defineres og beskrives et referansealternativ (0-alternativ) som et
sammenligningsgrunnlag for de andre alternativene.
Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet og den utvikling som
forventes framover i planområdet i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak.
Referansealternativet består av dagens jernbanelinje i planområdet uten investeringer men
med vanlig vedlikehold slik at funksjonen opprettholdes som i dag, med samme togtilbud.
Investeringstiltak på veg og bane som står i Nasjonal transportplan inngår i
referansealternativet dvs sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Sørli, og
sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til Brumunddal.
De prissatte konsekvenser skal utredes i tråd med metoden beskrevet i Jernbaneverkets
håndbok JD205.
I arbeidet med de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser legges til grunn. For hvert tema beskrives og vurderes
verdiene i området, omfang og konsekvens av tiltaket. Mulige avbøtende tiltak presenteres.
For enkelte tema er metodikken ytterligere beskrevet.
Beskrivelsene av konsekvensene illustreres med 3D-visualisering, skisser, bilder og
fotomontasjer der dette er hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden samt
midlertidige og varige deponiområder som er direkte relaterte til tiltaket skal inngå i
konsekvensutredningen. De forskjellige alternativene vil bli satt opp i en matrise, hvor de
ulike konsekvensene blir vektet slik at alternativene kan sammenliknes der det er relevant.
Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensvurderinger i
reguleringsplanfasen. Dette vil bli avklart gjennom planbehandlingen.
Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal kostnadsberegnes og tas inn som en del av
tiltaket.
Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dette skal
utarbeides og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig ettersyn. Denne vil også gå
nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet for oppfølgende
undersøkelser.
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B.5.1 Prissatte konsekvenser
STØYFORHOLD OG VIBRASJONER
Utredningstema
Endrede støyforhold pga.
ny trasé og nytt
trafikkbilde. Temaet
omhandler både luftbåren
støy, strukturstøy og
vibrasjoner.

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Dagens Dovrebane bidrar
med støybelastning i
Stange og Ottestad.

Det må foretas
støyberegninger både av
dagens situasjon for
Dovrebanen og av ny
situasjon med ICdobbeltsporet.
Beregningene skal
gjennomføres på et nivå
som gir grunnlag for å
vurdere behovet for og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

I tillegg berøres de
nærmeste gårdsbruk og
enkeltbygninger.
Det nye dobbeltsporet vil
delvis endre støybildet på
enkelte strekninger, da den
nye traseen får en annen
beliggenhet.
Det må også vurderes om
grunnforholdene i
traséområdet er slik at det
kan oppstå vibrasjonsstøy i
nærliggende boliger.

Metode
Utredningene og tiltakene
skal tilfredsstille kravene i
rundskriv T-1442.

Særlig må det beregnes
virkning av økt
godstransport på
Dovrebanen.
Det skal også gjøres en
vurdering av hvorvidt ICdobbeltsporet kan gi
vibrasjoner i nærliggende
bygninger. Eventuelt
omfang og avbøtende
tiltak må utredes.

TRANSPORT / TRAFIKANTNYTTE
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Transportandeler og
trafikantnytte

Det må synliggjøres hvilke
virkninger og konsekvenser
jernbanetiltaket har på
markedet for togtrafikk. I
tillegg må det synliggjøres
konsekvenser for øvrige
transportformer både
lokalt og regionalt.

Det skal redegjøres for
totalt transportarbeid,
reisemiddelfordeling, samt
trafikkbelastning på
vegnettet som følge av de
ulike alternativene. I tillegg
må det redegjøres for
trafikksituasjonen lokalt i
byområdene avhengig av
stasjonsplassering.

Transportkonsekvenser er i
tillegg viktig input til
nyttekostnadsanalysen
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NYTTE KOSTNASDSANALYSE (NKA)
Utredningstema

Nyttekostnadsanalyse

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

I henhold til
utredningsinstruksen skal
det redegjøres for
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet for alle
alternativene

Det skal beregnes

Trafikantnytte

Operatørnytte

Kostnader for det
offentlige

Samfunnet for øvrig

Samlet NN for hvert
alternativ

Beregningene gjøres i
henhold til Jernbaneverkets
metodehåndbok

KONSEKVENSER FOR EKSISTERENDE VEGNETT
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Atkomstveger til
stasjonene

Knutepunktsutvikling

Det skal gjøres vurderinger
knyttet til hvordan
dobbeltspor for jernbanen
vil kunne påvirke det
overordnede vegnettet i og
rundt byer/tettsteder.
I Hedmark er det tre viktige
knutepunkt i planområdet;
Stange, Hamar og
Brumunddal.
Det må vises hvordan det
skal tilrettelegges for økt
bruk av kollektivtransport,
sykling og gange til/fra
stasjonene. Dette bør ses i
sammenheng med
løsninger for innfartsparkering ved stasjonene.

Offentlig vegnett og
kryssingspunkter mellom
veg/bane.

Utredning – innhold og
omfang

Endringer av trasé for
jernbanen vil medføre
endringer og konsekvenser
for det offentlige vegnettet
og eksisterende kryssingspunkter mellom veg/bane.
Enkelte av de eksisterende
kryssingspunktene er
utfordrende, blant annet
med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Utredningen må belyse
konsekvensene for
eksisterende vegsystem,
gang- og sykkelveger,
kollektivsystem og
parkeringsplasser ved
stasjonene for å følge opp
under de effektmål som er
satt for KVU IC.

Det må utredes
konsekvensene for
vegnettet og de
eksisterende
kryssingspunktene.
Det må vises hvilke veger
som må legges om som
følge av IC-utbyggingen
Utredningen skal gjøres i
nært samarbeid med
Statens vegvesen og
kommunen
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GRUNNFORHOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Kartlegging av
grunnforhold for hele
anlegget. Spesielt med
tanke på setningsrisiko i
tettbygde strøk og ved
utredning av mulige
tunnelalternativ.

Tunneler kan virke som
”drensledning”. Eventuelle
tunnelstrekninger gjennom
kommunen kan gå under
bebygde områder, og kan
generelt virke drenerende
på områdene over.
Grunnforholdene er preget
av at området ligger under
marin grense med leireavsetninger. Drenering av
grunnen kan medføre
setninger og eventuelt
setningsskader på
bebyggelse.

Risikoomfang og aktuelle
tiltak er under utredning og
blir fremstilt i hovedplanen
og vil bli tatt inn i
kommunedelplanen/
reguleringsplanen.

Geoteknisk rapport legges
til grunn for beskrivelse av
avbøtende tiltak som
gjennomføres ved bygging
av tiltaket.

Skjæring i leire kan på
enkelte steder bli veldig
dype. Tiltak for å hindre
skader både på
omkringliggende
bebyggelse, omgivelser
generelt og vassdrag
spesielt må ha høy fokus i
byggeperioden.
Alunskiferforekomster må
kartlegges.

For en eventuell tunnel
legges det opp til høy gard
av tetthet i spesielt
sensitive områder.

Innhente data fra
kommunen og andre kilder.
Det må gjennomføres
geotekniske og geologiske
undersøkelser.

Det vil bli vurdert å sette
ned poretrykksmålere for å
vurdere poretrykk og ha
kontinuerlig
grunnvannsovervåkning.
Der tidligere gjennomførte
grunnundersøkelser
indikerer eller har påvist
alunskifer må dette
verifiseres når traseen er
nærmere fastlagt.
Det må settes i gang
ytterligere
grunnundersøkelser.

KOMMUNALTEKNISKE OG ANDRE ANLEGG
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Omfatter kommunalteknisk
infrastruktur under bakken.

Det finnes både vann- og
avløpsledninger som kan
eller vil bli direkte berørt av
tiltaket.

Berørte vann- og avløpsledninger må kartlegges og
avbøtende tiltak beskrives.

Informasjon innhentes fra
ledningseiere.

Det samme gjelder
fjernvarmeledninger og
elektriske anlegg,
bredbånd o.l.

B.5.2 Ikke prissatte konsekvenser
B.5.2.1 Metode
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte
konsekvenser: verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
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verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte
fagtemaet. Verdi rangeres på en tredelt skala med skriftlig begrunnelse. Omfang rangeres på
en fem-delt skala med en kort begrunnelse. Med konsekvens menes omfang og betydning
av de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for det enkelte fagtema, hvilket
fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvensene rangeres i vegvesenets metodikk til en ni-delt skala med skriftlig forklaring.
Det redegjøres for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for
fastsettingen. Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til referansesituasjonen.
Verdi angis med utgangspunkt i vedtatte planer og vises på kart.
For hvert tema er konkret metodikk foreslått.
B.5.2.2 Utredningstema

LANDSKAP
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet landskapsbilde
omhandler estetiske
verdier i landskapet og
menneskers visuelle
opplevelse (bilde) av
omgivelsene, og hvordan
de visuelle aspektene ved
omgivelsene endres som
følge av et tiltak. Temaet
tar for seg hvordan tiltaket
er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og
hvordan landskapet
oppleves sett fra toget
(reiseopplevelse).

De mest berørte områdene
er de første 5 km nord for
Stange sentrum gjennom
et viktig kulturlandskap
mellom Stange stasjon til
Ottestad.
Jernbaneelementene vil bli
synlig fra lenger avstand
enn i dag, både fra veg og
fra eksisterende
bebyggelse. Det er viktig
for omgivelsene, og for
allmennhetens opplevelse
av området, at estetiske
kvaliteter sikres.

Landskapsanalysen skal
beskrive fjernvirkning og
nærvirkning av tiltaket.

Arbeidet utføres med
bakgrunn i befaring av
strekningen, kart, flyfoto og
bilder, samt annet
tilgjengelig
bakgrunnsmateriale, for
eksempel NIJOS
kategoriseringer. Verdi,
omfang og konsekvenser
beskrives i henhold til
metodikk i Statens
vegvesens Håndbok V712.

Utredningen skal beskrive,
illustrere og kartfeste
landskapstyper for
dagsonene, fysiske
strukturer, verdier og
sårbarhet for ytterligere
jernbaneinngrep. Tiltaket
vurderes i forhold til viktige
landskapsformer og
tilpasning til omgivelsene.
Avbøtende tiltak beskrives
og vurderes, herunder
inngrepsbegrensende
tiltak.

Det finnes en del
eksisterende materiale som
vil bli lagt til grunn, bl.a.
knyttet til Åkersvikaområdet.
Utarbeide illustrasjoner av
framtidig situasjon med
ulike perspektiver. Vekt på
å lage illustrasjoner fra
gateperspektiv.
3D-modell med
terrengmodellering

Jernbaneverket
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NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet omfatter
befolkningens fysiske
muligheter til å utøve
friluftslivsaktiviteter.

Tiltaksområder vil berøre
frilufts og
rekreasjonsområder i og
nær tettstedene

Utredningsområdet for
friluftsliv og rekreasjon
omfatter hele traseområdet
mellom Sørli og
kommunegrensen mot
Hamar (Åkervika).

Barn og unges bruk av
området vurderes, jf.
Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/2008.

Muligheter for kryssing av
jernbanen for å komme til
rekreasjonsområder, særlig
i Stangebyen, men også
Ottestad må opprettholdes.
I denne sammenheng er
Ottestadstien viktig
For å opprettholde gode og
innarbeidede forbindelser
til lokale friområder må
eksisterende og nye
turtraseer vurderes ut fra
prinsippet om
sammenhengende tur- og
rekreasjonsområder.
Kryssinger av banen i form
av underganger/overganger
er vesentlig for at
jernbanen ikke skal bli en
barriere i friluftslivssammenheng.

Det er nødvendig med en
overordnet kartlegging og
vurdering av bruken av
områdene til friluftslivs- og
nærmiljøaktiviteter. Dette
gjelder områdene med
dagsoner og arealer som
berøres av andre
permanente/midlertidige
anlegg, (anleggsområder,
tverrslag og rømningsveier
fra en eventuell tunell) og
spesielt barn og unges bruk
av områdene.
Det må utarbeides
temakart som viser berørte
frilufts- og
nærmiljøinteresser.
Avbøtende tiltak i form av
omlegging/flytting av stier
og løyper beskrives.
Berører traséen områder
som benyttes av barn og
unge skal det gis fullverdige
erstatningsområder
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DNs håndbøker (Håndbok
25 – 2004 Kartlegging og
verdsetting av
friluftslivsområder og
håndbok 18 – 2001
Friluftsliv i
konsekvensutredninger) gir
innspill til metodikken.
Verdi, omfang og
konsekvens skal vurderes
og sammenstilles i henhold
til metodikk i Statens
vegvesens Håndbok V712.
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KULTURMILJØ
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet tar utgangspunkt i
den kulturhistoriske
verdien av berørte
områder. Temaet omfatter
automatisk fredete
kulturminner, nyere tids
kulturminner og
kulturmiljøer inklusiv
kulturlandskap.

Tiltaket berører
kulturlandskap av
regional/nasjonal verdi, og
område med stort
funnpotensial for
automatisk fredete
fornminner.

Det skal utarbeides
temakart basert på
gjennomførte
registreringer, befaringer
og verdivurderinger. Det
skal redegjøres for
kulturminnenes eventuelle
vernestatus (fredet,
regulert til spesialområde
bevaring etc.) og tiltakets
konsekvenser for disse.
Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
på reguleringsplannivå
avgrenses på kart.

Fylkeskommunen trekkes
aktivt inn i arbeidet. For
mulig berørte områder skal
det utføres gjennomgang
av relevante arkiv og
befaringer av kvalifisert
personell.

Områdene mellom Sørli og
Stange og mellom Stange
og Åkersvika er spesielt
verdifulle.
Det ligger flere gravhauger
innenfor
utredningsområde, og
Hverven gård hvor det er
fredete bygninger ligger
like ved
utredningskorridoren.

Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
på reguleringsplannivå
avgrenses på kart jf.
Håndbok V712

Mulige avbøtende tiltak
skal beskrives.
Sikringstiltak ved spesielt
verdifulle objekter og
områder som kan komme i
nærheten av tiltaket skal
beskrives.
Tiltakets konsekvenser for
bevaring av dette
området/objektet må
utredes spesielt.

NATURMANGFOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Temaet omhandler
naturmangfold knyttet til
terrestriske og limniske
systemer inkludert
livsbetingelser knyttet til
disse. Naturmangfold
defineres i forhold til
naturmangfoldloven som
biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold
og geologisk mangfold.

Traseene berører viktige
naturområder og biologisk
mangfold. Det vil være
viktig å få avdekket
konsekvenser av ulike
løsninger og se på mulige
avbøtende tiltak for
rødlistede arter,
svartlistede arter og
forskjellige naturtyper.
Det må vurderes om det er
behov for viltpassasjer da
inngjerdet dobbeltspor vil
være en total barriere for
viltet.

Utredning – innhold og
omfang
Det er gjennomført
registreringer av biologisk
mangfold i Stange
kommune, og det er
vedtatt at disse
kartleggingene skal legges
til grunn som planpremiss
ved all planlegging i Hamar
kommune, bl.a. ved at
viktige naturtyper er vist i
kommuneplanens arealdel.
Det er behov for
supplerende kartlegging av
rødliste og svartliste arter
innenfor jernbane-
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Metode
Innsamling og sortering av
kunnskapsgrunnlag gjøres i
samsvar med SVV Håndbok
V 712 –
Konsekvensanalyser, med
gjennomgang av
eksisterende kunnskap og
supplerende feltarbeid der
det er nødvendig. Denne
registreringen og
kartleggingen gjøres på 3
nivåer:
1. Landskapsnivå
2. Lokalitetsnivå
3. Enkeltforekomst
Det utarbeides
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korridoren.
Det utarbeides
registreringskart og
verdikart, basert på
gjennomførte
registreringer og
verdivurderinger. Viktige
områder for biologisk
mangfold identifiseres.

registreringskart og
verdikart langs hele
strekningen.
Verdisettingen,
omfangsvurderingen og
konsekvenser vurderes i
tråd med Håndbok V712.

Tiltakets konsekvenser
belyses. Dette inkluderer
også den samlede effekten
av veg og jernbane overfor
trekkveger for hjortevilt.
Avbøtende tiltak i
forbindelse med
permanente og
midlertidige anlegg må
beskrives, herunder behov
for og lokalisering av
viltpassasjer.
Tiltaket må vurderes i
forhold til
Naturmangfoldlovens
bestemmelser, både med
tanke på direkte og
indirekte konsekvenser.
Spesielle forhold knytet til
Åkersvika naturreservat og
eventuell fjerning av den
gamle jernbanefyllinga

Traseene kommer i konflikt
med Åkersvika
naturreservat som er et
meget viktig
våtmarksområde.
Det må vurderes hva som
skjer med
strømningsforhold og
limnologi hvis den gamle
jernbanefyllinga fjernes og
erstattes av bro.
Det må vurderes i hvilken
grad jernbanefyllinga i dag
virker som en terskel for
vannivå innover i Akersvika,
om en slik terskelfunksjon
bør opprettholdes
/etableres av hensyn til
verneverdiene, virkninger
for verneverdiene, flom og
rv. 222.
Det må også ses på om
bunnsedimentene er
forurenset og hva som vil

Dagens strømmingsforhold
må kartlegges og
fremtidige
strømmingsforhold med og
uten fylling/bro må
simuleres.
Det må gjøres en
kartlegging av
forurensingen rundt
jernbanefyllinga.
Det må gjøres supplerende
kartlegginger og
vurderinger av hydrologiske
effekter for vannivå innover
i Akersvika, ved å fjerne
jernbanefyllinga.
Det må gjøres en
kartlegging av
forurensningsgraden der
eventuelle brofundamenter
kommer.
Det må gjennomføres
supplerende utredninger
for planområdet som
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Omfang og konsekvenser
vurderes i tråd med
Håndbok V712.
Det foreligger en ny
rapport om fugleliv i
Åkersvika, med historisk
dokumentasjon, som
resultat av E6-prosessen.
Den vil være viktig grunnlag
også for jernbaneutredningen.
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skje hvis fyllinga fjernes.

omfatter jernbanetraseen.

Det er gjennomført en
rekke registreringer i
Åkersvika i forbindelse med
E6 Kåterud – Arnkvern,
men disse har hovedfokus
på E6 utbyggingen.

Det må gjøres vurderinger
av hvordan fuglelivet
påvirkes av hhv. togtrafikk
på fylling og bru. Det bør
også gjøres vurderinger av
påvirkninger for fuglelivet
ved mulig etterbruk av
gammel fylling, som gangog sykkelveg eller lignende,
som kan føre til økt
menneskelig ferdsel ut i
deltaområdet.

De ytre delene av Akersvika
er viktige rasteområder for
trekkfugl, spesielt tidlig om
våren fordi det er her det
normalt sett først blir
isfritt. Vil fuglelivet blir
påvirket av økt togtrafikk
på fylling eller bru?
Åkersvika som Ramsarområde

I tillegg til å være
naturreservat med
hjemmel i naturmangfoldloven og er Åkersvika også
et Ramsar-område.
Dette betyr at det kan ikke
settes i verk tiltak eller
reguleres i strid med
verneforskriften.
Dobbeltsporutbygging er i
strid med verneforskriften.
I Ramsar-områder er
hovedregelen at det er krav
om erstatningsareal
dersom det gis
dispensasjon til inngrep av
hensyn til vesentlige
samfunnsinteresser.

For alternativ som går
gjennom reservatet vil en
utvidelse til dobbeltspor
jernbane gjennom
naturreservatet bety at det
må søkes dispensasjon fra
verneforskriften eller at
grensene for
naturreservatet må endres
(jernbanearealet tas ut av
verneområdet). En
grensejusteringsprosess
følger prosessreglene for
vern nedfelt i
naturmangfoldloven.
Siden de aktuelle
alternativene går gjennom
reservatet, vil det
utarbeides et eget
dokument (plan) som
beskriver avbøting av evt
ulemper, restaurering og
evt. kompensering av tapte
verdier i Åkersvika. Dette
arbeidet gjennomføres i
nært samarbeid med
Fylkesmannen i Hedmark
og evt. andre interessenter.
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Miljødirektoratet har laget
en veileder for behandling
av utbyggingssaker i
Ramsar-områder og andre
vernede våtmarksområder
(M47-2013).
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NATURRESSURSER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Landbruk

Korridoren i Stange medfører
at betydelige arealer
omdisponeres fra
landbruksformål til bane med
tilhørende sideareal. Dette
har konsekvenser både for
samfunnets mulighet til lokal
forsyning av mat
(samfunnssikkerhet) og
konsekvenser for det enkelte
gårdsbruk. For berørte
gårdsbruk kan tiltaket endre
ressursgrunnlaget og driften
ved at deler av eiendommens
dyrkamark eller utmark blir
omdisponert eller ved at
tidligere sammenhengende
arealer blir delt.

Det gjennomføres en
kartlegging av
landbruksressursene som
skal inneholde opplysninger
om:

Prinsippene for
konsekvensutredning for
landbruksresurser i SVV’s
håndbok V712
Konsekvensanalyser følges.
Siden landbruksarealene i
Stange har stor verdi, må
verdiklassifiseringen gjøres
mer detaljert. Arealbeslag
av produktiv jord- og
skogareal skal beregnes, og
settes opp et arealregnskap
som viser avgang/tilskudd
av ulike typer areal. Dette
gjøres på basis av Digitalt
Markslagskart (DMK).
Driftsmessige ulemper
vurderes på overordnet
nivå.

Reduksjon av
jordbruksarealer kan være
betydelig for de berørte
gårdsbrukene.
Flere eiendommer har
husdyrproduksjon. Pga.
driftsformen kreves en
landbruksfaglig
konsekvensutredning av
tiltaket med tanke på
arealinngrep og
driftsavbrudd.

• Arealgrunnlaget for hver
enkelt driftsenhet fordelt på
12 arealklasser jf. gårdskart,
og inkludert dyrkbart
areal/areal egna for
nydyrking.
• Berørt areal på hver enkelt
driftsenhet fordelt på
samme arealklasser.
• Landbrukets infrastruktur
som kan bli berørt (f.eks.
veger).
• Drenerings- og
vannsystemer (også
naturlige)
• Forventa strukturskader på
jord etter anleggsarbeid

På strekninger med ny trasé
for jernbanen og tilbakeføring
av den gamle traseen til
landbruksformål kan dette
også gi bedre arrondering for
noen gårdsbruk.
Mange gårdsbruk blir delt av
traseen for dobbeltsporet Det
må vurderes om makeskifte
kan benyttes som en løsning
på ugunstig drift av delte
eiendommer

Registreringen/kartleggingen
skal gjennomføres med som
et samarbeid mellom
Hedmarken
Landbrukskontor, grunneier
og JBV. Det skal utarbeides
en sjekkliste/spørreskjema, i
samarbeid med
landbrukskontoret, som skal
brukes ved
gårdsregistreringen.
Konsekvensene av tiltaket på
jordbruks- og
skogbruksarealer vurderes.
Det må redegjøres for
avbøtende tiltak, herunder
begrensning av inngrep i
naturressurser og
mulighetene for å erstatte
tapte jordbruksarealer med
nyetablering av
produksjonsjord på deponier
el. lign. (Jorderstatning).
For gårder som berøres skal
det vurderes driftsmessige
konsekvenser av arealbeslag
og barriereetableringer

Jernbaneverket
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(atkomst) ,samt av
eventuelle endringer i
vannforsyning, drenering,
støy, vibrasjoner og
forurensning.

Vann

Bekker og vassdrag i
tiltaksområdet drenerer til
Mjøsa, som er
drikkevannskilde for bl.a.
Stange, Hamar og Ringsaker.
Nedslagsfeltet for
vassdragene ligger i hele
traseområdet. Forurensing i
nedslagsfelt vil derfor ha
konsekvenser for Mjøsa.
Det kan også forekomme
lokale drikkevannsbrønner i
nedslagsfeltet.
Mjøsa (med nedslagsfelt)
omfattes av de utvalgte
områder i første planperiode
for gjennomføring av
forvaltningsplan iht.
vannforskriften (norsk
forskrift for gjennomføring av
EUs vanndirektiv).
Forvaltningsplanen
iverksettes 2010.
Forvaltningsplanen er en
regional plan, og skal legges
til grunn for fylkeskommunal
virksomhet, og være
retningsgivende for
kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i
vannregionen.
Hovedmålet er å sikre god
miljøtilstand (tilnærmet
naturtilstand) i vann, både
vassdrag, grunnvann og
kystvann.

Det skal kartfestes og
vurderes konsekvenser for:
- Drikkevannskilder og brønner
- Grunnvannsforekomster
- Vannforsyning

Mjøsas nedbørsfelt
vurderes med
utgangspunkt i NVEs
database Regine.
For vurdering av
konsekvenser for
vannressurser skal
metoden i SVVs Håndbok
V712 – Konsekvensanalyser
benyttes

Nedslagsfeltet for Mjøsa vil
være særlig sårbart i
anleggsperioden, men det
må også vurderes
konsekvenser av eventuelle
uhell i driftsfasen.
Konsekvensene av
forurensning til grunn og
vann skal utredes.
Det må avklares om det er
behov for særskilte tiltak for
å unngå forurensning av
vassdragene og
nedbørsfeltene, både i
anleggs- og driftsfasen.
Risiko for flom, erosjon,
masseavlagring og isgang i
forbindelse med tiltaket skal
vurderes og konsekvenser
beskrives. Avbøtende tiltak
skal beskrives

De klimatiske endringene gjør
at det er økt fare for flom i
vassdragene. Det kan
medføre økt erosjon, masseavlagring og isgang.
Mineralressurser:
Berggrunn og løsmasser

Kalkfjell i Furuberget. Er det
tunnelmasser som tas ut som
er av så god kvalitet at de kan

Det skal kartfestes og
vurderes konsekvenser i
forhold til:
- Vernede geologiske
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For vurdering av
konsekvenser for
georessurser skal metoden
i SVVs Håndbok V712 –
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inngå i kalkproduksjonen?

forekomster

Det må vurdere hvor stort
massevolum som skal tas ut
ved gjennomføring av tiltaket,
samt hvor mye av disse
massene det er behov for ved
gjennomføring av tiltaket og
hvor mye som vil bli
deponert.

- Løsmasseforekomster

Konsekvensanalyser
benyttes

- Verdifulle bergarter og evt.
malmer
- Bergverk
Det gjøres rede for mengder,
kvalitet og eventuelle
gjenbruk av
overskuddsmasser

B.5.3 Andre samfunnsmessige virkninger
Kapittelet tar for seg andre tema som ikke omfattes av prissatte og ikke prissatte
konsekvenser.
NETTO RINGSVIRKNINGER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Netto ringvirkninger

Netto ringvirkninger er de
virkninger som ikke fanges
opp av den direkte
brukernytten som er
prissatt i en
samfunnsøkonomsisk
analyse. For et prosjekt
med vesentlig innkorting av
reisetid, kan slike virkninger
være merkbare.

Det redegjøres for
eventuelle
produktivitetsgevinster av
økt tetthet
(agglomerasjons-effekter),
virkninger i
arbeidsmarkedet, økt
produksjon og økt
konkurranse i imperfekte
markeder

Det finnes ingen konkret
omforent måte å beregne
slike effekter på. Det vil
derfor bli gjort en kvalitativ
analyse og vurdering i
henhold til hånbok V712

FORDELINGSVIRKNINGER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Fordelingsvirkninger

Et jernbanetiltak kan føre
til at noen grupper kommer
bedre ut og andre kommer
dårligere ut, uten at dette
synliggjøres direkte i den
samfunnsøkonomiske
analysen

Det skal synliggjøres
hvordan tiltakets
alternativer vil gi
fordelingsvirkninger
geografisk, mellom
trafikantgrupper, mellom
aldersgrupper, mellom
generasjoner m.m.

Kvalitativ beskrivelse og
bedømming

Det må synliggjøres hvilke
fordelingsvirkninger tiltaket
gir

Jernbaneverket
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BY- OG STEDSUTVIKLING
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Regionale virkninger i
Mjøsområdet

Et jernbanetiltak av dette
omfang vil gi ringvirkninger
og muligheter i et større
geografisk område enn de
enkelte stasjonsbyene
langs Dovrebanen. Det vil
knytte Mjøsbyene tettere
sammen, og gi bedre
muligheter for en robust
bo-, arbeids- og
serviceregion samtidig som
tiltaket er et ledd i en
sammenhengende ICstrategi som vil gi
ringvirkninger i hele
Østlandsområdet

Det redegjøres for tiltakets
mulige regionale endringer
i rekrutteringsområde for
næringsliv, tilgang på
arbeidsplasser for
befolkningen, muligheter
for effektivisering, endrede
markedsmuligheter m.m

Kvalitativ beskrivelse og
bedømming

Tiltaket vil/kan ha
virkninger på
befolkningsutvikling,
arbeidsmarked og
pendling,
transportvaner/ledd i
transportkjeden,
eksisterende arealbruk og
planlagte fremtidige
områder i kommunen.

Det må utredes hvordan
eksisterende og planlagt
arealbruk (iht.
kommuneplanen) påvirkes
av tiltaket. Prosjektets
potensial for endring av
lokalt arbeidsmarked
analyseres.

Lokale virkninger/ by/tettstedsutvikling

Basert på kjent kunnskap
og erfaringsmateriale
vurderes endringer i
eksisterende
pendlingsmønstre og
sysselsettingsmuligheter
som følge av dobbeltspor
på jernbanen.

Tiltakets virkninger på
omkringliggende
sentrumsarealer rundt
stasjonen.
Utbygging av dobbeltspor
vil påvirke eksisterende og
planlagt arealbruk (i
henhold til
kommuneplanen).

Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Temaet handler om å
synliggjøre hvordan
tilgjengelighetsforbedringer
eller endrete
forutsetninger for å utnytte
arealer kan gi nye
muligheter eller
begrensninger for
befolkning og næringsliv.
Knutepunktsutvikling

Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene, til
følgende parametere:

Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Det må utredes hvordan
man kan får til et godt og
effektivt knutepunkt, som
integreres i den
eksisterende og fremtidige
sentrumsutviklingen.
Det må utredes
om/hvordan det ligger til
rette for at knutepunktet
kan styrkes med funksjoner
som bør ligge tett på
stasjonen (høy tetthet av
arbeidsplasser).
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
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Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene,
etter følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
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utbyggingsområder

Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Direkte konsekvenser av
utbygging/arealbeslag

Konkret om hvilke arealer
som berøres
Mulighet for frigjøring av
arealer
Kostnader ved opprydding
av frigjorte arealer
(forurenset grunn m.m.)

Trafikkforhold rundt
knutepunktet Stange
stasjon

Hvordan skal man best
mulig kunne legge til rette
for økt bruk av
kollektivmidler og bruk av
sykkel og gange til
stasjonen.

Det må utredes hvor
mange spor det må være
på stasjonen, og om
sporbehov til forbikjøring
kan løses nord eller sør for
stasjonen.

Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene, til
følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder,
herunder hvilke
eksisterende bygninger
som forventes å bli direkte
og indirekte (ved støy)
berørt av banen

Det må utredes hvor mye
parkeringskapasitet det
skal planlegges for og
hvordan behovet kan
dekkes.

Utredningsarbeidet må vise
hvordan det skal
tilrettelegges for økt bruk
av kollektivtransport,
sykling og gåing til/fra
stasjonene.

B.5.4 Konsekvenser i anleggsperioden
Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser knyttet til temaene
som er nevnt foran enn hva det ferdige anlegget vil gjøre. For anleggsfasen må det derfor
særlig redegjøres for konsekvensene for landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø,
naturmangfold og naturressurser. For naturmangfold og naturressurser er det særlig viktig at
det klargjøres mulige konsekvenser og avbøtende tiltak der anlegget kommer i berøring med
vassdragenes nedslagsfelter.
KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold
og omfang

Metode

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser

Omfattende anleggsarbeid
kan gi både kort- og
langvarige skader for
temaene.

For hvert av deltemaene
skal det også redegjøres
for eventuelle
konsekvenser i
anleggsperioden.
Eventuelle avbøtende
tiltak identifiseres.

Tilleggsvurdering til
temautredningene for
anleggsfasen
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For naturmangfold og
naturressurser er det
særlig viktig å klargjøre
mulige konsekvenser og
avbøtende tiltak der
anlegget kommer i
berøring med
vassdragenes nedbørfelt.
For kulturminner og
kulturmiljø er det viktig å
få belyst konsekvenser
som følge av driftsforhold
i anleggsperioden, og at
det beskrives forslag til
avbøtende tiltak for å
hindre skader på
kulturarven i
anleggsperioden.
Plassering av tverrslag og
rømningsveier.

I anleggsperioden er det
behov for tverrslag ved
driving av tunneler.

Tverrslag må
identifiseres, og plasseres
både slik at de er
hensiktsmessige i
anleggstiden og
driftsfasen og til minst
mulig ulempe for
allmenne interesser.

Kvalitativ vurdering

Håndtering av forurensede
masser:

Det er forekomster av
alunskifer innenfor
utredningsområdet. Det
må tas høyde for
miljøforsvarlig deponering
av slike masser.

Kartlegge egnede
deponiområder og
vurdere mulige
deponimetoder, for en
miljømessig forsvarlig
deponering av alunskifer.

Kvalitativ vurdering som vil
omfatte tiltak for
massehåndtering.

Masser som inneholder
svartelista arter, floghavre
eller plantesykdommer
som f.eks.
potetcystenematode,
krever også spesiell
handtering for å hindre
spredning.

Det må kartlegges hvor
det er svartelista arter,
floghavre eller arealer
med plantesykdommer.

Tunnel- og løsmassene fra
anlegget vil bli betydelige,
og det må avklares
deponier for disse.

Mengder, kvalitet, bruk
og behandling av tunnelog løsmasser må
avklares. Juridiske og
praktiske forhold knyttet
til midlertidige og varige
deponiplasser belyses.

-

Alunskifer

-

Masser infisert av
plantesykdommer og
svartlistearter

-

Andre forurensede
masser

Håndtering av masser

Spesielt for alunskifer og
forurensede masser blir
det viktig å avklare

Det må utarbeides
bestemmelser og gis
føringer for hvordan
svartlistearter og
plantesykdommer skal
håndteres og spredning
unngås i
anleggsperioden.

Videre skal det vurderes
eventuelt behov for
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Brev fra Mattilsynet til
kommunene i Hedmark og
Oppland, datert 27.02.2014, om
regelverk og ansvarsforhold ved
flytting av jord, og lov om
matproduksjon og mattrygghet,
forskrift om plantehelse og
forskrift om floghavre, skal
benyttes når det vurderes
håndtering av masser infisert
med svartlistearter og
plantesykdommer

Kvalitativ vurdering som vil
omfatte tiltak for
massehåndtering.
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deponering.

masser fra sidetak. Det
skal redegjøres for
avslutningsplaner og
istandsetting av sidetak.
Interessentanalyse som
beskriver mulig plassering
av deponi for masser
samt videre bruk av disse
til eget anlegg og
eksterne byggeprosjekter
skal utarbeides.

Arealbeslag for rigg- og
anleggsområder. Støy og
vibrasjoner.

Det vil være behov for flere
rigg- og anleggsområder
mellom Sørli og Åkersvika.

Arealbehov og
lokalisering av rigg- og
anleggsområder avklares.
Konsekvensene for
omgivelsene vurderes fra
bl.a. anleggs- og
trafikkstøy,
støy/vibrasjoner/rystelser
ved sprengning, støv og
konflikter med annen
arealbruk. Eventuelle
støyreduserende tiltak
skal vurderes. Bygninger
med støyfølsom bruk
kartlegges, f.eks. skoler,
barnehager, institusjoner,
fjøs. På dagstrekningen
vil det være aktuelt med
anleggsrigg. Aktuelle
områder vurderes og
konsekvensene beskrives.

Kvalitativ vurdering

Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling på veg

Gjennomføring av tiltakene
vil medføre omfattende
anleggsvirksomhet,
transport av masser og
leveranser til anlegget.
Dette arbeidet vil medføre
trafikk på offentlig vegnett,
trafikkstøy, anleggsstøy og
støv.

Det må redegjøres for
behov for særskilte tiltak
for å redusere ulemper
for lokalmiljøer, sikre
skoleveger, og tiltak for å
forhindre skader på lokalt
vegnett. Det bør
fastlegges transportruter
for masse- og
anleggstrafikk. Eventuelt
må vegene som inngår i
rutene oppgraderes både
fysisk og
sikkerhetsmessig.

Trafikkavviklingsplan. Egen
vurdering av trafikksikkerhet

Driftsforstyrrelser
eksisterende bane og veier

Anleggsarbeidene kommer
nær eksisterende jernbane
mellom Sørli og Ottestad
stasjon. Dessuten krysser
banen flere riks-, fylkes- og
lokalveier.

Det skal utredes i hvilken
grad tiltaket påvirker
trafikkavviklingen på
Dovrebanen i byggefasen,
på tilliggende riks- og
fylkesveier og på
lokalvegnettet.

Trafikkavviklingsplan
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Utslipp til luft, vann og
grunn

I forbindelse med
anleggsarbeidet vil det
alltid være en viss risiko
knyttet til utslipp fra
maskiner og utstyr.

Faren for og
konsekvensene av mulige
utslipp til sårbare
områder beskrives. Det
gjelder i hele Mjøsas
nedbørsfelt.

Beskrives i egen delutredning

Avbøtende tiltak
beskrives.
Støy, støv og rystelser

Anleggsarbeidene vil
medføre støy, vibrasjoner
og rystelser.

Det må foretas
støyberegninger
Beregningene skal
gjennomføres på et nivå
som gir grunnlag for å
vurdere behovet for og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

Som beskrevet i Jernbaneverkets
håndbok JD205
Støysoneberegninger iht.
Miljøverndepartementets
retningslinjer T1442 skal
utarbeides.
Vibrasjonsberegninger

Spesielt må forholdet til
kulturminner, vernede
bygninger og
rekreasjonsarealer
belyses. Eventuelt
omfang og
nødvendigheten av
avbøtende tiltak må
utredes.

B.4 Videre planprosess, medvirkning og fremdriftsplan
Allmennheten vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling, høring og offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Grunneiere
og andre direkte berørte vil bli varslet i forbindelse med igangsetting av
reguleringsplanarbeidet og i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av denne.
Gjennom plan- og utredningsprosessen vil det bli avholdt åpne møter i løpet av
høringsperiodene. I tillegg vil lokale berørte foreninger/organisasjoner bli kontaktet eller
varslet særskilt.
For øvrig henvises det til kapittel A.5.2 Fremdriftsplan og A.5.4 Informasjon og medvirkning.
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Del C – Håmår kommune
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C.1. Beskrivelse av tiltaket i Hamar kommune
C.1.1 Utredningskorridor gjennom Hamar kommune
Både korridor 1 Hamar vest (H1), korridor 2 Hamar midt (H2) og korridor 3 Hamar Øst (H5)
krysser Åkersvika våtmarksområde og naturreservat på samme sted som eksisterende
jernbane og over til Hamar kommune. Her deler de to hovedalternativene seg i korridor 1/2
og korridor 3. Både korridor 1 Hamar vest med stasjonslokalisering som dagens og korridor 3
Hamar øst med stasjon ved Vikingskipet utredes med noen varianter av løsninger.
Høyder på sporområdet på Hamar stasjon skal vurderes i forhold til flom, tilgjengelighet,
barrierer og utviklingsmuligheter. Dette gjelder fra Stangebroa til Bryggeriet.
Korridor 1 Hamar vest i dagen eller i tunnel
Korridoralternativet følger i prinsippet dagens jernbane gjennom Hamar stasjon, på bro
og/eller fylling over Hamarbukta mot Skibladnerbrygga innenfor friområdet Koigen, og
deretter gjennom boligområdene i Hamar vest med noe utretting av kurvatur. Dobbeltsporet
vil gå i tunnel gjennom Furuberget.
Det vil også bli utredet om det i området ved Bryggeriundergangen er mulig å gå ned i en
lang tunnel under boligområdene i Hamar vest og gjennom Furuberget.
Korridor 2 Hamar midt med Stasjon helt eller delvis i dagen ved CC-stadion
Etter Åkersvika vil korridoren gå fra Espern- området og gjennom bydelen Østbyen. Ny
stasjon vil bli utredet i området mellom kjøpesenteret CC-stadion og Hamar rådhus. Videre
går traseen i tunnel under boligbebyggelsen nordover, og komme ut i samme område som
korridor 1 og 3 ved Jessnes.
Korridor 3 Hamar øst Vikingskipet stasjon på bakken eller bro
Etter Åkersvika vil korridoralternativet svinge mot Vikingskipet, hvor ny stasjon vil ligge i
området sydvest for skøytehallen. Banen vil ligge på bro eller fylling over Åkersvika og med
stasjonsområdet slik at Rørosbanen kan oppnå planfri kryssing og påkobling. Det vil bli
utredet ny stasjon både på bakken (lav variant) eller på bro (høy variant) Korridoren vil
deretter gå igjennom boligområdet Disen og gjennom landbruksområdet mellom Børstad og
Tommelstad, før den går inn i tunnel under rv. 222 og videre under Smeby, Stafsberg og
Furuberget. Gjennom Disenområdet skal det ses på variant hvor linja skyves mot Åkersvika
for å unngå å kutte rett gjennom etablert boligområde. Det skal vurderes hvilken høyde på
sporet som er mest hensiktsmessig for å begrense ulemper i boligområdet og
kulturlandskapet.
Sportilknytning for Rørosbanen og Jernbanemuseet
Alle trasealternativ må tas høyde for tilstrekkelig kapasitetssterk tilkobling mot Rørosbanen.
For korridor 1 Hamar vest og korridor 2 Hamar midt skal det utredes eventuell sørlig tilsving
for Rørosbanen slik at godstrafikk gis en direkte forbindelse til Dovrebanen sørover. For alle
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alternativer skal det også synliggjøres hvordan Jernbanemuseet kan få sportilknytning og
konsekvenser av dette.

C.1.2 Gjennomføring av tiltaket
Ved bygging av nytt dobbeltspor vil det oppstå behov for arealer også utenfor det ferdige
anlegget: Til rigg- og anleggsområder i tilknytning til selve jernbaneanlegget, midlertidige og
permanente vegomlegginger, midlertidige og permanente deponiområder for masser.
Midlertidige anlegg skal identifiseres og omtales i forbindelse med kommunedelplanen, og de
skal vises med bestemmelsesområde for midlertidig anleggsområde på reguleringsplannivå.
I forbindelse med anlegget vil det i perioder kunne bli omfattende anleggstrafikk til og fra
anleggsstedene. Denne trafikken må organiseres slik at konfliktene med nærmiljø og
friluftsliv blir minst mulig.
Togtrafikken skal så langt det er mulig opprettholdes i anleggsperioden. Dette må tas til
hensyn i trasesøk for begge alternativ. Konsekvenser for trafikkavvikling i byggeperioden
skal synliggjøres.
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C.2 Dagens situasjon og planstatus i berørte områder
C.2.1 Dagens arealbruk
Hovedpunkter ved dagens arealbruk:
Korridor 1 Hamar Vest
 Sentrumsområder: Traseen vil gå gjennom sentrale områder i Hamar, mellom
sentrum og Mjøsa.
 Nærmiljø og friluftsliv: I Hamar vest vil etablerte bolig- og næringsområder bli berørt
hvis trasé i dagen velges. Nærføring med Koigen og Strandgateparken som er viktige
sentrumsnære områder for rekreasjon og friluftsliv. Furuberget er også et viktig
friluftslivsområde.
 Kulturmiljø: Dagens stasjonsområde har en lang jernbanehistorie og fredede
bygninger og anlegg.
 Naturmangfold: Traseen krysser Åkersvika naturreservat. Dispensasjon fra
vernebestemmelsene er nødvendig. Tunnelen gjennom/under Furuberget
naturreservat krever avklaringer.
Korridor 2 Hamar Midt
 Sentrumsområder: Traseen vil gå gjennom sentrale områder i Hamar, fra Espernområdet og gjennom bydelen Østbyen med villa- og blokkbebyggelse. Traseen har
stasjonsområde ved Vangsvegen, som er en av Hamars hovedinnfartsveger, mellom
kjøpesenteret CC-stadion og Hamar rådhus. Videre går traseen i tunnel under
boligbebyggelsen nordover..
 Nærmiljø: I Østbyen vil etablerte bolig- og næringsbygg bli berørt. Traseen berører
hovedvegsystem og gater, og dermed også gang/sykkelforbindelser og skoleveg.
 Kulturmiljø: Dagens stasjonsområde og området omkring jernbaneverkstedet har en
lang jernbanehistorie og fredede bygninger og anlegg. Østbyen ble en del av Hamar
ved byutvidelsen i 1878. Her er det mye eldre villa- og industribebyggelse fra slutten
av 1800- og begynnelsen av 1900 tallet. Banen kan derfor komme i konflikt med
fredete og bevaringsverdige kulturmiljøer.
 Naturmangfold: Traseen krysser Åkersvika naturreservat. Dispensasjon fra
vernebestemmelsene er nødvendig. Tunnelen gjennom/under Furuberget
naturreservat krever avklaringer.
Korridor 3 Hamar Øst
 Jordbruk og kulturlandskap: Banen vil gå gjennom kulturlandskapet ved Børstad og
Tommelstad. Det er jordbruksområder med høy landbruksverdi (kornproduksjon) og
høy landskapsverdi.
 Nærmiljø og friluftsliv: Næringsområde på Disenstranda og boligområder videre mot
Disen vil bli berørt.
 Kulturmiljø: Disen er et etablert boligområde med bebyggelse hovedsakelig fra 1940og 50-tallet. I landbruksområdene ved Børstad er det gjort funn av flere kulturminner.
Mellom Disen og tunnelmunningen ved Tommelstad kan derfor banen komme i
konflikt med bevaringsverdige kultur- og naturmangfolder.
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Naturmangfold: Traseen krysser Åkersvika naturreservat. Variant av H5 der banen
legges i ytterkant av boligområdet på Disen og ut mot Åkersvika berører
naturområder i buffersonen mot reservatet, eventuelt også inn i reservatet.
Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Åkervika er nødvendig. Tunnelen
gjennom/under Furuberget naturreservat krever avklaringer.

Dagens situasjon innebærer at bruadkomst til fortettingsområdet på Espern/Strandsonen er
uavklart. Espern/strandsonen er et sentralt og viktig utbyggings- og fortettingsområde både
med tanke på korridor 1 og 3.

C.2.2 Planstatus
C.2.2.1 Gjeldede kommuneplan

Gjeldende kommuneplan er vedtatt i 2010 (samfunnsdel med langsiktig arealstrategi) og
2011 (arealdel). Kommuneplanen med tilhørende dokumenter finnes på kommunens nettside
www.hamar.kommune.no/kommuneplan.
For sentrumsområdet gjelder kommunedelplan for sentrum (1995).
Kommunedelplan for sørøstre bydelser (2007) og kommunedelplan for strandsonen (2003)
er også relevant for planarbeidet, men hovedinnholdet i disse delplanene er innarbeidet i
kommuneplanens arealdel.
I gjeldende kommuneplan er det vist kryssing av Hamarbukta for framtidig jernbane.
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C.2.2.2 Gjeldede reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplaner finnes i kommunens kartløsning:
http://82.147.38.118/GISLINEWebInnsyn_hedmarken/Map.aspx?srs=EPSG:32632&x=67428
36,815&y=612050,465&scale=25189&mapTheme=rplan
Korridor 1 Hamar Vest
Dobbeltsportraseen berører reguleringsplaner for stasjonsområdet og strandsonen (hvor det
er tre reguleringsplaner, vedtatt i 2011) og Hamar vest (flere reguleringsplaner omkring
Martodden og Hamar OL-amfi). ). Realisering av planene for strandsonen er avhengig av
bruadkomst over jernbanen, som avventer avklaring av framtidig dobbeltsportrasé.
Korridor 2 Hamar Midt
Dobbeltsportraseen berører reguleringsplaner i strandsonen og i sentrum, bl.a. for Hamar
stadion, se kommunens kartløsning. For to kvartaler vis a vis rådhuset og Statens hus er det
meldt planoppstart med sikte på regulering for bevaring av småhusbebyggelsen, men dette
planarbeidet har stoppet opp.
Korridor 3 Hamar Øst
Reguleringsplan for områder langs Åkersvikvegen er fra 2004.
I landbruksområdene er Børstad uregulert, men Tommelstad omfattes av reguleringsplan.
C.2.2.3 Pågående planprosesser

Kartet viser områder hvor det er pågående planarbeider per oktober 2014.
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Hamar kommune forventes å starte arbeid med revidering av kommuneplanen, samfunnsdel
og arealdel, etter kommunevalget i 2015. Det er viktig at utredningsarbeidet knyttet til
kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal samkjøres med kommunens arbeid med
planstrategi og kommuneplan (langsiktige arealstrategier).

C.2.3 Særlige sårbare områder
C.2.3.1 Naturmangfold
Det foreligger oppdaterte kartlegginger av naturmangfold i Hamar kommune som vil bli lagt til
grunn. Rødliste- og svartlistearter finnes langs traseen og det må, ifølge Fylkesmannen i
Hedmark, gjennomføres supplerende kartlegging for at nødvendige hensyn skal tas. Vilttrekk
slik de er kartfestet i Naturbase vil være et problem enkelte steder og må vurderes i forhold til
etableringer av passeringer over/under dobbeltsporet.
C.2.3.2 Åkersvika naturreservat og Furuberget naturreservat
Dagens bane går på fylling og bro gjennom Åkersvika naturreservat. Dagens bane
beslaglegger ca. 12 daa gjennom Åkersvika naturreservat.
Alle tre trasealternativene berører Åkersvika naturreservat.
Åkersvikas status som Ramsar-område viser at dette er et meget viktig våtmarksområde, og
det må tas spesielle hensyn til dette i både anleggs- og driftsfasen. De ytre delene av
Åkersvika er viktige rasteområder for trekkfugl, spesielt tidlig om våren fordi det er tidlig isfritt
her. Fuglelivet og næringsgrunnlaget vil kunne bli påvirket av anleggsvirksomheten og av
togtrafikken.
Området er meget godt undersøkt i forbindelse med pågående reguleringsplan for E6 og
innholdet i rapportene fra dette arbeidet vil gi nyttig informasjon om hvilke konsekvenser
dette tiltaket vil få på verdiene i Åkersvika.
Siden det må foreligge et dispensasjonsvedtak fra vernebestemmelsene må alle
konsekvenser av tiltaket klarlegges, og Jernbaneverket vil tilstrebe å minimalisere effekten
av traseen som velges. Vi vil også forsøke å finne og utrede tiltak i reservatet/langs traseen
som kan kompensere for eventuelle negative konsekvenser. Tidspunkt for de ulike fasene av
anleggsvirksomheten må også velges ut fra sårbarhetskriterier i dette økosystemet.
Furuberget naturreservat (kalkfuruskog) berøres ved at tunnel føres under reservatet.
Hydrogeologiske vurderinger må gjennomføres for å kunne vurdere sårbarheten for et slikt
inngrep.
C.2.3.3 Nærmiljø og friluftsliv
Områder av spesiell verdi som kan tenkes å bli berørt er:


Strandsonen med Koigen. Mjøsas strandsone er av spesiell verdi i
rekreasjonssammenheng. Nær sentrum er friområdet Koigen opparbeidet med
sandstrand og aktivitetspark og brukes intensivt i barmarksesongen. Mjøsas
strandsone brukes også til rekreasjon vinterstid, når folk kan gå på isen, til fots eller
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på ski. Pilegrimsleden følger strandsonen gjennom Hamar før den går opp i
Furuberget.


Furuberget friluftslivsområde. Furuberget utgjør, sammen med Frøbergsberget,
Hamars nære bymark og er mye brukt i friluftsammenheng. Traseen for H1 berører
området før banen går inn i tunnel.



Kulturlandskapet omkring Børstad. Landbruksområdet ligger tett på byen og
landbruksvegene er mye brukt til turgåing mens jordene brukes til skiaktivitet
vinterstid.



Mjøsa og Åkersvika. Vannområdene brukes mye i rekreasjonssammenheng, For
Åkersvika gjelder dette først og fremst til padling og fiske.

C.2.3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Hamar har vært vikingby (Åkerområdet) og middelalderby (Hamarkaupangen), og det finnes
mye historie i form av fornminner, mens også nyere tids kulturminner.

Hamar har en egen kulturminneplan som gjelder for Hamar sentrum.
Selve bystrukturen i Hamar, med forankring i Ing. Løitnant Røyems byplan av 1848, er
bevaringsverdig.
I tilknytning til dagens stasjonsområde er restaurantsalen i restaurantbygg på Hamar stasjon
fredet etter kulturminneloven. Fredningen omfatter interiøret i restaurantsalen, med
bildeutsmykninger (oljemalerier), samt ytre vinduer og dører. Verksted og lokomotivstall er
også fredet. Stasjonsbygningen er vernet etter plan- og bygningsloven.

Jernbaneverket
6.5.2015

81

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker

Utsnitt fra kulturminneplan for Hamar, stasjonsområdet. Rødskraverte områder er fredet etter
kulturminneloven. Bygninger med svart skravur er bevaringsverdige, jf. kommunens
kulturminneplan.
I forbindelse med kommunedelplan for E6 er det gjort undersøkelser av kulturminner langs
E6-traseen.
C.2.3.5 Kulturlandskap
Landskapsrommet omkring Flagstadelvedeltaet/Åkersvika er kartlagt som viktig
kulturlandskapsområde. Gårdene Børstad og Tommelstad er en del av dette
kulturlandskapet.

Kulturlandskap
Flagstadelvedeltaet/Åkervika
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C.2.3.6 Naturressurser
I Furuberget er det kalkbrudd i drift. Bruddet forventes å være i drift i mange år framover.

Regulert område for kalkbruddet i Furuberget og tilliggende industriområde vises med
burgunder/lilla farge. I kartutsnittet framgår også Furuberget naturreservat.
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C.3 Særlige forhold som det må tas hensyn til i planleggingen
Delkapittelet er basert på innspill fra kommunen.

C.3.1 Arealutvikling i Hamar
Hamar forventes å skulle ta en stor andel av ønsket befolkningsvekst i Hedmark, jf. mål om
220 000 innbyggere i 2020. I sentrumsområdene mellom Hamar stasjon og Vikingskipet er
det potensial for fortetting, transformering og videreutvikling av de bymessige strukturene.
Det må ses spesielt på potensial for fortetting/byutvikling rundt Hamar stasjon (korridor 1) og
stasjon ved CC-stadion (korridor 2). Men også hvilke konsekvenser en flytting av stasjon til
Vikingskipet få (korridor 3).
Her vil sammenhenger og nærhet mellom stasjonen og sentrums funksjoner være viktig å få
belyst.
Strandsonen sør for dagens stasjon er regulert for fortetting og transformasjon. Området er
sentralt og viktig å få utviklet uansett stasjonsplassering (korridor 1, 2 eller 3). Endelig
avklaring av adkomst til området over jernbanen er dermed en viktig brikke i
utredningsarbeidet.
Mulighetsstudier for Hamar sjøfront og for ny stasjon ved Vikingskipet er utført som
parallelloppdrag i 2014 i regi av Hamar kommune. Disse visualiseringene belyser noen av
mulighetene som ligger i de to hovedalternativene.
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C.3.2 Hamar Stasjon
Korridor 1 Hamar Vest
 Det er flere fredede bygninger inne på jernbaneområdene.


Under hele jernbaneområdet på Hamar er det forurenset grunn.



Stasjonsområdet på Hamar er utsatt for flom og variasjon i vannstand i Mjøsa. Det
må tas hensyn til dette når ny stasjon skal planlegges.



Vegnettet rundt stasjonen må vurderes for ny situasjon.



Gode adkomstveier til Tjuvholmen og Espern er viktig.





Parkeringskapasiteten dimensjoneres i tråd med Jernbaneverkets parkeringsstrategi,
og må ses i sammenheng med tilbringertilbudet for øvrig og i samarbeid med de
andre aktørene.
Sykkelparkering med tilstrekkelig, gode og trygge fasiliteter.



Kollektivtrafikk for øvrig, løsning for busser og taxi.



Det skal søkes løsning som gir minst mulig grad av barrierevirkning ved kryssing av
Mjøsa foran Hamar sentrum.

Korridor 2 Hamar Midt














Forutsetter ny stasjon i området mellom Vangsvegen og Ankerskogen, hvor det er
trangt å innpasse stasjon innimellom eksisterende bymessige strukturer (rådhuset,
nye CC stadion)
Det må vurderes om det er hensiktsmessig med lukket stasjon eller åpen eller delvis
åpen løsning og hvilke krav som stilles med tanke på Rørosbanen som har diseltog.
Det må vurderes hvor det er hensiktsmessig å ha nedgang/inngang til plattformer.
Mulig forurenset grunn.
Vegnett rundt stasjon må vurderes for ny situasjon
Krav til å komme under Vangsvegen, betyr samtidig at det må bygges tett for å sikre
mot grunnvann/flom.
Parkeringskapasiteten dimensjoneres i tråd med Jernbaneverkets parkeringsstrategi,
og må ses i sammenheng med tilbringertilbudet for øvrig og i samarbeid med de
andre aktørene.
Sykkelparkering med tilstrekkelig, gode og trygge fasiliteter.
Kollektivtrafikk for øvrig, løsning for busser og taxi.
Utforming, fasiliteter og design jfr. Designbase.
Hva betyr flytting av stasjon for det gamle stasjonsområdet?

Korridor 3 Hamar Øst
 Forutsetter ny stasjon ved Vikingskipet og noe eksisterende næringsbebyggelse må
rives


Disenstranda er utsatt for flom og variasjon i vannstand i Mjøsa. Dette må hensyntas
når ny stasjon skal planlegges.



Mulig forurenset grunn



Vegnettet rundt stasjonen må vurderes for ny situasjon.
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Parkeringskapasiteten dimensjoneres i tråd med Jernbaneverkets parkeringsstrategi,
og må ses i sammenheng med tilbringertilbudet for øvrig og i samarbeid med de
andre aktørene.



Sykkelparkering med tilstrekkelig, gode og trygge fasiliteter.



Kollektivtrafikk for øvrig, løsning for busser og taxi.




Utforming, fasiliteter og design jfr. Designbase.
Hva betyr flytting av stasjon for det gamle stasjonsområdet?

C.3.3 Lokalt veisystem
Mange lokalveier og fylkesveier krysser i dag jernbanen med både underganger og
bruløsninger. Løsninger for disse må vurderes både i anleggsperiode og i permanent
situasjon.
I korridor 2 Hamar midt og korridor 3 Hamar øst skal dobbeltsporet krysse to av
hovedinnfartsårene til Hamar, Stangeveien og Vangsveien. Det må utredes hvilke
konsekvenser disse kryssingene vil få for både vei og bane.

C.3.4 Skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner
Ingen skoler blir direkte berørt av utredningskorridorene, men skoleveger, barrierer og endret
trafikkmønster må vurderes for alternativene

C.3.5. Andre kommunespesifikke tema


Påkobling Jernbanemuseet



Påkobling Rørosbanen



Eventuell tilsving Rørosbanen, slik at godstog kan kjøre direkte sørover ved
Åkersvika og ikke trenger vendespor inne på og nord for Hamar stasjon ved en H1løsning.



Bruk av dagens jernbanetrasé/dages stasjonsområde dersom alternativ H5 velges.
Skal gamle spor fjernes? Hvordan håndteres istandsetting og evt. opprydding? Hvor
store er kostnadene og hvem tar ansvar for dette? Hvilke utviklingsmuligheter ligger i
frigitte arealer?



Båtfart på Mjøsa (tilgang til bryggeanlegg og lignende)



Østre bydeler har dårlig dekning av større rekreasjonsområder og nærturområder jf.
tidligere kartlegging. Utredning av korridor 3 må ha særlig fokus på å løse dette.



Utbyggingsetapper dersom korridor 3 velges. Dette gjelder jernbanetekniske
løsninger og konsekvenser for næringsutvikling i Hamar og utbygging av sentrale
arealer i området Tjuvholmen–Espern.



Flom: Bane og stasjonsområde må ligge trygt med hensyn på 200-årsflom. Dagens
jernbanefylling er ingen flomvoll, men har det likevel konsekvenser for flomsituasjon
om den fjernes?



Bølgevern: Det kan bli bølger på opp mot 0,5 meter på Mjøsa, og ved høy vannstand
må bølgehøyde tas med i vurderingen av flomfare.
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Alunskifer. Utfordrende ved utbygging og håndtering av utgravde masser



Tunnelløp: Ett eller to løp, konsekvenser for risiko og sårbarhet, rømningsveier,
luftesjakter og synlige tiltak på overflaten.
For alternativene som krysser Åkersvika naturreservat, kreves dispensasjon fra
vernebestemmelsene. Siden dette er et Ramsarområde med spesielle verdier for
trekkfugl vil vernemyndighetene være spesielt strenge med å gi dispensasjon eller å
endre grensene for reservatet. Fylkesmannen i Hedmark har i høringsuttalelsen til
forslag til planprogram uttrykt klart at tiltakshaver må søke å unngå traseer som
berører Åkersvika og ved valg av løsning må evt. skader og ulemper for
naturverdiene i reservatet gjøres minst mulig. Tiltakshaver vil i planarbeidet tilstrebe
dette, og det vil bli lagt opp til en egen prosess der fylkesmannen og evt andre
interessenter inviteres til å delta for å finne optimale løsninger etter prinsippene i
figuren under, der prioriteringen går ovenfra og nedover slik at kompensering er siste
utvei.



Unngå
Minimere/Avbøte
skader
Restaurere
Kompensere
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C.4 Planutforming
B.4.1 Planens innhold og avgrensing
C.4.1.1 Formålet med planarbeidet
Det skal utarbeides en teknisk hovedplan for alternativene som er beskrevet i fellesdelen.
Teknisk hovedplan vil sammen med konsekvensutredningen danne grunnlaget for
utarbeidelse av kommunedelplanen. Gjennom teknisk hovedplan og konsekvensutredningen
skaffes underlaget for å foreta det endelige valg av trasé for nytt dobbeltspor for Dovrebanen
i de berørte kommunene.
C.4.1.2 Grense for plan og utredningsområdet
Avgrensningen av planområdet vil følge den aktuelle traseen. En foreløpig avgrensing av
jernbanearealet vil fastlegges gjennom kommunedelplan. Mens den endelige avgrensningen
vil gjøres i reguleringsplan. For tunnelstrekninger er det også aktuelt å regulere nødvendig
volum.
Det skal foretas en konkret vurdering av hvor stort areal som skal avsettes for tverrslag,
riggområder, massedeponier samt atkomst- og rømningsveier.
Utredningsområdet og influensområdet for konsekvensutredningen er ikke nødvendigvis
sammenfallende. Influensområdet for de ulike utredningsoppgaver vil kunne omfatte større
eller mindre områder avhengig av tema. F.eks. vil Åkersika naturreservat være et
influensområde som er mye større enn utredningsområdet for jernbanen gjennom Åkersvika,
C.4.1.3 Planformål
Det tas sikte på en disponering av nødvendige områder til hovedformål samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur, og underformålene bane, veg og parkeringsplasser (jf. PBL § 11.7),
samt midlertidige trafikkområder (anleggsområder).
C.4.1.4 Plantype
I Hamar kommune vil det på hele traseen fra Åkersvika - Jessnes benyttes kommunedelplan
som plantype. Bakgrunnen for dette valget er:


Samtidighet med planprosessene og plantypene i Stange kommune og Ringsaker
kommune.



Ønske om å gjøre strategiske valg på et overordnet plannivå med tanke på valg av
hovedtrasé



Avklaringer gjennom kommunedelplanprosess gir en forutsigbar prosess for alle
parter, og reduserer sjansen for omkamper og derav forsinket fremdrift.



Samtidig vil konsekvensutredningen bli gjennomført på et detaljeringsnivå som tilsier
at det ikke må konsekvensutredes i påfølgende reguleringsplaner for banen. For
funksjoner ved stasjoner må dette imidlertid vurderes nærmere for de aktuelle
tiltakene.
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Sentrum- og knutepunktsutvikling i Hamar må ses i sammenheng Strategiske valg
vedrørende sentrumsutvikling og vegsystem bør tas på overordnet nivå, der
jernbaneplanleggingen samkjøres med kommunens egne plangrep i kommuneplan
med langsiktig arealstrategi.
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C.5 Forslag til utredningsprogram
I arbeidet med konsekvensutredningen er det viktig å legge vekt på problemstillinger som er
relevante for det aktuelle tiltaket og er viktig som beslutningsstøtte.
Konsekvensene av tiltaket skal normalt vurderes opp mot 0-alternativet, som beskriver en
fremtidig situasjon der tiltaket ikke er gjennomført. 0-alternativ er ikke aktuelt her, da KVU IC
med anbefalt konsept har vært gjennom KS1 og behandlet i NTP.
Det skal derimot defineres og beskrives et referansealternativ som et
sammenligningsgrunnlag for de andre alternativene.
Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet og den utvikling som
forventes framover i planområdet i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak.
Referansealternativet består av dagens jernbanelinje i planområdet uten investeringer men
med vanlig vedlikehold slik at funksjonen opprettholdes som i dag, med samme togtilbud.
Investeringstiltak på veg og bane som står i Nasjonal transportplan inngår i
referansealternativet dvs. sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Sørli, og
sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til Brumunddal.
De prissatte konsekvenser skal utredes i tråd med metoden beskrevet i Jernbaneverkets
håndbok JD205.
I arbeidet med de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser legges til grunn. For hvert tema beskrives og vurderes
verdiene i området, omfang og konsekvens av tiltaket. Mulige avbøtende tiltak presenteres.
For enkelte tema er metodikken ytterligere beskrevet.
Beskrivelsene av konsekvensene illustreres med 3D-visualisering, skisser, bilder og
fotomontasjer der dette er hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden samt
midlertidige og varige deponiområder som er direkte relatert til tiltaket skal inngå i
konsekvensutredningen. De forskjellige alternativene vil bli satt opp i en matrise, hvor de
ulike konsekvensene blir vektet slik at alternativene kan sammenliknes.
Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensvurderinger i
reguleringsplanfasen. Dette vil bli avklart gjennom planbehandlingen.
Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal kostnadsberegnes og tas inn som en del av
tiltaket.
Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dette skal
utarbeides og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig ettersyn. Her vil en også gå
nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet for oppfølgende
undersøkelser.
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C.5.1. Prissatte konsekvenser
STØYFORHOLD OG VIBRASJONER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Endrede støyforhold pga.
dobbeltsporutbygging i
eksisterende eller ny trasé
og nytt trafikkbilde.
Temaet omhandler både
luftbåren støy, strukturstøy
og vibrasjoner.

Dagens Dovrebane bidrar
med støybelastning i
Hamar sentrum og for
tettbebyggelse og landskap
toget passerer gjennom.

Det må foretas
støyberegninger både av
dagens situasjon for
Dovrebanen og av ny
situasjon med ICdobbeltsporet.
Beregningene skal
gjennomføres på et nivå
som gir grunnlag for å
vurdere behovet for tiltak,
aktuell type tiltak
(utforming av
støyskjerming) og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

Støyutredning.
Utredningene og tiltakene
skal tilfredsstille kravene i
rundskriv T-1442.

I tillegg berøres de
nærmeste gårdsbruk og
enkeltbygninger.
Det nye dobbeltsporet vil
delvis endre støybildet på
enkelte strekninger, da den
nye traseen får en annen
beliggenhet.
Det må også vurderes om
grunnforholdene i
traseområdet er slik at det
kan oppstå vibrasjonsstøy i
nærliggende boliger.

Særlig må det beregnes
virkning av økt
godstransport på
Dovrebanen.
Det skal også gjøres en
vurdering av hvorvidt ICdobbeltsporet kan gi
vibrasjoner i nærliggende
bygninger. Eventuelt
omfang og avbøtende
tiltak må utredes.

TRANSPORT / TRAFIKANTNYTTE
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Transportandeler og
trafikantnytte

Det må synliggjøres hvilke
virkninger og konsekvenser
jernbanetiltaket har på
markedet for togtrafikk. I
tillegg må det synliggjøres
konsekvenser for øvrige
transportformer både
lokalt og regionalt.

Det skal redegjøres for
totalt transportarbeid,
reisemiddelfordeling, samt
trafikkbelastning på
vegnettet som følge av de
ulike alternativene. I tillegg
må det redegjøres for
trafikksituasjonen lokalt i
byområdene avhengig av
stasjonsplassering.

Transportkonsekvenser er i
tillegg viktig input til
nyttekostnadsanalysen
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NYTTE KOSTNASDSANALYSE (NKA)
Utredningstema

Nyttekostnadsanalyse

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

I henhold til
utredningsinstruksen skal
det redegjøres for
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet for alle
alternativene

Det skal beregnes

Trafikantnytte

Operatørnytte

Kostnader for det
offentlige

Samfunnet for øvrig

Samlet NN for hvert
alternativ

Beregningene gjøres i
henhold til Jernbaneverkets
metodehåndbok

KONSEKVENSER FOR EKSISTERENDE VEGNETT
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Atkomstveger til
stasjonene

Knutepunktsutvikling

Det skal gjøres vurderinger
knyttet til hvordan
dobbeltspor for jernbanen
vil kunne på virke det
overordnede vegnettet i og
rundt byer/tettsteder.
I Hedmark er det tre viktige
knutepunkt i planområdet;
Stange, Hamar og
Brumunddal.
Det må vises hvordan det
skal tilrettelegges for økt
bruk av kollektivtransport,
sykling og gange til/fra
stasjonene. Dette bør ses i
sammenheng med
løsninger for innfartsparkering ved stasjonene.

Offentlig vegnett og
kryssingspunkter mellom
veg/bane.

Utredning – innhold og
omfang

Endringer av trasé for
jernbanen vil medføre
endringer og konsekvenser
for det offentlige vegnettet
og eksisterende kryssingspunkter mellom veg/bane.
Enkelte av de eksisterende
kryssingspunktene er
utfordrende, blant annet
med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Utredningen må belyse
konsekvensene for
eksisterende vegsystem,
gang- og sykkelveger,
kollektivsystem og
parkeringsplasser ved
stasjonene for å følge opp
under de effektmål som er
satt for KVU IC.

Det må utredes
konsekvensene for
vegnettet og de
eksisterende
kryssingspunktene.
Det må vises hvilke veger
som må legges om som
følge av IC-utbyggingen
Utredningen skal gjøres i
nært samarbeid med
Statens vegvesen og
kommunen

Jernbaneverket
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GRUNNFORHOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Kartlegging av
grunnforhold for hele
anlegget. Spesielt
setningsrisiko i tettbygde
strøk og ved utredning av
mulige tunnelalternativ.

Tunneler kan virke som
”drensledning”. Eventuelle
tunnelstrekninger gjennom
kommunen kan gå under
bebygde områder, og kan
generelt virke drenerende
på områdene over.
Drenering av grunnen kan
medføre setninger og
eventuelt setningsskader
på bebyggelse.

Risikoomfang og aktuelle
tiltak er under utredning og
blir fremstilt i hovedplanen
og vil bli tatt inn i
kommunedelplanen/
reguleringsplanen.

Geoteknisk rapport legges
til grunn for beskrivelse av
avbøtende tiltak som
gjennomføres ved bygging
av tiltaket.

Marine preger også
dagstrekningene inn mot
Hamar stasjon.

Det vil bli vurdert å sette
ned poretrykksmålere for å
vurdere poretrykk og ha
kontinuerlig
grunnvannsovervåkning.

Skjæring i leire kan på
enkelte steder bli veldig
dype. Tiltak for å hindre
skader både på
omkringliggende
bebyggelse, omgivelser
generelt og vassdrag
spesielt må ha høy fokus i
byggeperioden.
Alunskiferforekomster må
kartlegges.

For en eventuell tunnel
legges det opp til høy grad
av tetthet i spesielt
sensitive områder.

Innhente data fra
kommunen og andre kilder
Det må gjennomføres
geotekniske og geologiske
undersøkelser.

Der tidligere gjennomførte
grunnundersøkelser
indikerer eller har påvist
alunskifer må dette
verifiseres når traseen er
nærmere fastlagt.
Det må settes i gang
ytterligere
grunnundersøkelser.
Info om borebrønner må
innhentes.

KOMMUNALTEKNISKE OG ANDRE ANLEGG
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Omfatter kommunalteknisk
og annen infrastruktur
under bakken

Det finnes både vann- og
avløpsledninger som kan
eller vil bli direkte berørt av
tiltaket.

Berørte ledninger og anlegg
må kartlegges og
avbøtende tiltak beskrives.

Informasjon innhentes fra
ledningseiere.

Det samme gjelder
fjernvarmeledninger og
elektriske anlegg,
bredbånd o.l.

C.5.2 Ikke prissatte konsekvenser
C.5.2.1 Metode
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte
konsekvenser: verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
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verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte
fagtemaet. Verdi rangeres på en tredelt skala med skriftlig begrunnelse. Omfang rangeres på
en fem-delt skala med en kort begrunnelse Med konsekvens menes omfang og betydning av
de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for det enkelte fagtema, hvilket
fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvensene rangeres i vegvesenets metodikk til en ni-delt skala med skriftlig forklaring.
Det redegjøres for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for
fastsettingen. Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til referansesituasjonen.
Verdi angis med utgangspunkt i vedtatte planer og vises på kart.
For hvert tema er konkret metodikk foreslått.
C.5.2.2 Utredningstema
LANDSKAP
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet landskapsbilde
omhandler estetiske
verdier i landskapet og
menneskers visuelle
opplevelse (bilde) av
omgivelsene, og hvordan
de visuelle aspektene ved
omgivelsene endres som
følge av et tiltak. Temaet
tar for seg hvordan tiltaket
er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og
hvordan landskapet
oppleves sett fra toget
(reiseopplevelse).

De mest berørte områdene
vil være i Børstad området i
K3. Jernbaneelementene vil
bli synlig fra lenger avstand
enn i dag, både fra veg og
fra eksisterende
bebyggelse. Det er viktig
for omgivelsene, og for
allmennhetens opplevelse
av området, at estetiske
kvaliteter sikres.

Landskapsanalysen skal
beskrive fjernvirkning og
nærvirkning av tiltaket.

Arbeidet utføres med
bakgrunn i befaring av
strekningen, kart, flyfoto og
bilder, samt annet
tilgjengelig
bakgrunnsmateriale, for
eksempel NIJOS
kategoriseringer. Det fins
rapport om overordnet
landskapsanalyse for
Åkersvika.

Men med K1,
dagalternativet, vil
bylandskapet gjennom
Hamar også endres.
Hvordan vil dette
oppleves?

Utredningen skal beskrive,
illustrere og kartfeste
landskapstyper for
dagsonene, fysiske
strukturer, verdier og
sårbarhet for ytterligere
jernbaneinngrep. Tiltaket
vurderes i forhold til viktige
landskapsformer og
tilpasning til omgivelsene.
Det må avklares om K1
innebærer 2 eller 3 spor
foran Hamar sentrum (evt.
3. spor som vendespor for
godstog fra Rørosbanen)
Avbøtende tiltak beskrives
og vurderes, herunder
inngrepsbegrensende
tiltak.

Verdi, omfang og
konsekvenser beskrives i
henhold til metodikk i
Statens vegvesens
Håndbok V712.
Det finnes en del
eksisterende materiale som
vil bli lagt til grunn, bl.a.
knyttet til Åkersvikaområdet.
Utarbeide illustrasjoner av
framtidig situasjon med
ulike perspektiver. Vekt på
å lage illustrasjoner fra
gateperspektiv.
Fysisk modell
3D-modell med
terrengmodellering

Jernbaneverket
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NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet omfatter
befolkningens fysiske
muligheter til å utøve
friluftslivsaktiviteter.

Tiltaksområdet ligger delvis
langs Mjøsa og kommer
også i nærkontakt med
Furuberget, som er et mye
brukt friluftsområde.
Tiltaket ligger tett opp til
sentrale og mye brukte
friområder ved Mjøsa.

Utredningsområdet for
friluftsliv og rekreasjon
omfatter hele traseområdet
mellom kommunegrensen
mot Stange (Åkervika) og
kommunegrensen mot
Ringsaker (Furuberget/
Jessnes).

Barn og unges bruk av
området vurderes, jfr.
Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/2008.

For å opprettholde gode og
innarbeidede forbindelser
til lokale friområder må
eksisterende og nye
turtraseer vurderes ut fra
prinsippet om
sammenhengende tur- og
rekreasjonsområder.

Det er nødvendig med en
overordnet kartlegging og
vurdering av bruken av
områdene til friluftslivs- og
nærmiljøaktiviteter. Dette
gjelder områdene med
dagsoner og arealer som
berøres av andre
permanente/midlertidige
anlegg, (anleggsområder,
tverrslag og rømningsveier
fra en eventuell tunell) og
spesielt barn og unges bruk
av områdene.

Kryssinger av banen i form
av underganger/overganger
er vesentlig for at
jernbanen ikke skal bli en
barriere i friluftslivssammenheng. Bl.a. må
skiløypetraseer fra Hamar
mot Vangsåsen (Øståsløypa
og Veståsløypa) sikres
fortsatt mulighet for
framføring (K3).
Jordbrukslandskapet ved
Børstad fungerer som
nærturområde for
befolkningen i Hamar øst.
Arealer ved Vikingskipet er
avsatt til friområde og
tiltenkt funksjon som større
lekeplass/rekreasjonsområ
de for planlagt ny bydel på
Espern. Dersom dette
arealet bygges ned av ny
jernbanestasjon må denne
funksjonen plasseres på et
annet sted i nærområdet til
Espern.

Det må utarbeides
temakart som viser berørte
frilufts- og
nærmiljøinteresser.
Avbøtende tiltak i form av
omlegging/flytting av stier
og løyper beskrives.
Berører traséen områder
som benyttes av barn og
unge skal det gis fullverdige
erstatningsområder
Erstatningsarealer for
friområde ved Vikingskipet
må vurderes ved K3
alternativet.

Se kap. C.2. 2. 3
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KULTURMILJØ
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet tar utgangspunkt i
den kulturhistoriske
verdien av berørte
områder. Temaet omfatter
automatisk fredete
kulturminner, nyere tids
kulturminner og
kulturmiljøer inklusiv
kulturlandskap.

Tiltaket berører
kulturlandskap av
regional/nasjonal verdi, og
område med stort
funnpotensial for
automatisk fredete
fornminner.

Det skal utarbeides
temakart basert på
gjennomførte
registreringer og
verdivurderinger. Det skal
redegjøres for
kulturminnenes eventuelle
vernestatus (fredet,
regulert til spesialområde,
bevaring, etc.) og tiltakets
konsekvenser for disse.
Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
på reguleringsplannivå
avgrenses på kart.

Fylkeskommunen trekkes
aktivt inn i arbeidet. For
mulig berørte områder skal
det utføres gjennomgang
av relevante arkiv og
befaringer av kvalifisert
personell.

Særlig områdene i K3 ved
Børstad er verdifulle.
.

Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
på reguleringsplannivå
avgrenses på kart jf.
Håndbok V712.

Mulige avbøtende tiltak
skal beskrives.
Sikringstiltak ved spesielt
verdifulle objekter og
områder som kan komme i
nærheten av tiltaket skal
beskrives.
Tiltakets konsekvenser for
bevaring av dette
området/objektet må
utredes spesielt.
Norsk Jernbanemuseum

Fortsatt sportilknytning til
Jernbanemuseet må
vurderes

Fortsatt sportilknytning er
en forutsetning for
museets aktiviteter.
Hvordan er det mulig å
opprettholde
sporforbindelsen ved de
forskjellige
traséalternativene og hvilke
konsekvenser får dette for
omgivelsene og Hamar by.
Hvilke konsekvenser vil det
få hvis sporforbindelsen
ikke kan opprettholdes.
Kan flytting av hele eller
deler av museet være en
mulighet? Og hvor kan
museet flyttes?
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NATURMANGFOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Temaet omhandler
naturmangfold knyttet til
terrestriske og limniske
systemer inkludert
livsbetingelser knyttet til
disse. Naturmangfold
defineres i forhold til
naturmangfoldloven som
biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold
og geologisk mangfold.

Traseene berører viktige
naturområder og biologisk
mangfold. Det vil være
viktig å få avdekket
konsekvenser av ulike
løsninger og se på mulige
avbøtende tiltak for
rødlistede arter,
svartlistede arter og
forskjellige naturtyper.
Det må vurderes om det er
behov for viltpassasjer da
inngjerdet dobbeltspor vil
være en total barriere for
viltet.

Utredning – innhold og
omfang
Det er gjennomført
registreringer av biologisk
mangfold i Hamar
kommune, og det er
vedtatt at disse
kartleggingene skal legges
til grunn som planpremiss
ved all planlegging i Hamar
kommune, bl.a. ved at
viktige naturtyper er vist i
kommuneplanens arealdel.
Det er behov for
supplerende kartlegging av
rødliste og svartliste arter
innenfor jernbanekorridoren.
Det utarbeides
registreringskart og
verdikart, basert på
gjennomførte
registreringer og
verdivurderinger. Viktige
områder for biologisk
mangfold identifiseres.

Metode
Innsamling og sortering av
kunnskapsgrunnlag gjøres i
samsvar med SVV Håndbok
V 712 –
Konsekvensanalyser, med
gjennomgang av
eksisterende kunnskap og
supplerende feltarbeid der
det er nødvendig. Denne
registreringen og
kartleggingen gjøres på 3
nivåer:
1. Landskapsnivå
2. Lokalitetsnivå
3. Enkeltforekomst
Det utarbeides
registreringskart og
verdikart langs hele
strekningen.
Verdisettingen,
omfangsvurderingen og
konsekvenser vurderes i
tråd med Håndbok V712.

Tiltakets konsekvenser
belyses. Dette inkluderer
også den samlede effekten
av veg og jernbane overfor
trekkveger for hjortevilt.
Avbøtende tiltak i
forbindelse med
permanente og
midlertidige anlegg må
beskrives, herunder behov
for og lokalisering av
viltpassasjer.
Tiltaket må vurderes i
forhold til
Naturmangfoldlovens
bestemmelser, både med
tanke på direkte og
indirekte konsekvenser.
Spesielle forhold knytet til
Åkersvika naturreservat og
eventuell fjerning av den
gamle jernbanefyllinga

Traseene kommer i konflikt
med Åkersvika
naturreservat som er et
meget viktig
våtmarksområde.

Dagens strømmingsforhold
må kartlegges og
fremtidige
strømmingsforhold med og
uten fylling/bro må
simuleres.

Det må vurderes hva som
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skjer med
strømningsforhold og
limnologi hvis den gamle
jernbanefyllinga fjernes og
erstattes av bro.
Det må vurderes i hvilken
grad jernbanefyllinga i dag
virker som en terskel for
vannivå innover i Akersvika,
om en slik terskelfunksjon
bør opprettholdes
/etableres av hensyn til
verneverdiene, virkninger
for verneverdiene, flom og
rv. 222.
Det må også ses på om
bunnsedimentene er
forurenset og hva som vil
skje hvis fyllinga fjernes.
Det er gjennomført en
rekke registreringer i
Åkersvika i forbindelse med
E6 Kåterud – Arnkvern,
men disse har hovedfokus
på E6 utbyggingen.
De ytre delene av Akersvika
er viktige rasteområder for
trekkfugl, spesielt tidlig om
våren fordi det er her det
normalt sett først blir
isfritt. Vil fuglelivet bli
påvirket av økt togtrafikk
på fylling eller bru?
Åkersvika som Ramsarområde

I tillegg til å være
naturreservat med
hjemmel i naturmangfoldloven og er Åkersvika også
et Ramsar-område.
Dette betyr at det kan ikke
settes i verk tiltak eller
reguleres i strid med
verneforskriften.
Dobbeltsporutbygging er i
strid med verneforskriften.
I Ramsar-områder er
hovedregelen at det er krav
om erstatningsareal
dersom det gis
dispensasjon til inngrep av
hensyn til vesentlige
samfunnsinteresser.

Det må gjøres en
kartlegging av
forurensingen rundt
jernbanefyllinga.

dokumentasjon, som
resultat av E6-prosessen.
Den vil være viktig grunnlag
også for jernbaneutredningen.

Det må gjøres supplerende
kartlegginger og
vurderinger av hydrologiske
effekter for vannivå innover
i Akersvika, ved å fjerne
jernbanefyllinga.
Det må gjøres en
kartlegging av
forurensningsgraden der
eventuelle brofundamenter
kommer.
Det må gjennomføres
supplerende utredninger
for planområdet som
omfatter jernbanetraseen.
Det må gjøres vurderinger
av hvordan fuglelivet
påvirkes av hhv. togtrafikk
på fylling og bru. Det bør
også gjøres vurderinger av
påvirkninger for fuglelivet
ved mulig etterbruk av
gammel fylling, som gangog sykkelveg eller lignende,
som kan føre til økt
menneskelig ferdsel ut i
deltaområdet.

For alternativ som går
gjennom reservatet vil en
utvidelse til dobbeltspor
jernbane gjennom
naturreservatet bety at det
må søkes dispensasjon fra
verneforskriften eller at
grensene for
naturreservatet må endres
(jernbanearealet tas ut av
verneområdet). En
grensejusteringsprosess
følger prosessreglene for
vern nedfelt i
naturmangfoldloven.
Siden de aktuelle
alternativene går gjennom
reservatet, vil det
utarbeides et eget
dokument (plan) som
beskriver avbøting av evt
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ulemper, restaurering og
evt. kompensering av tapte
verdier i Åkersvika. Dette
arbeidet gjennomføres i
nært samarbeid med
Fylkesmannen i Hedmark
og evt. andre interessenter.

Spesielle forhold knyttet til
Furuberget naturreservat

Tiltaket kommer til å gå i
tunnel gjennom Furuberget
naturreservat, hvor det på
overflaten fins flere
dammer med stor og liten
salamander. Påvirkning av
grunnvann og vannspeil
kan være en utfordring.

Naturverdiene i reservatet
dokumenteres og tiltaket
må vurderes i forhold til
Naturmangfoldlovens
bestemmelser, både med
tanke på direkte og
indirekte konsekvenser.
Utredningen må også
omfatte temaene
hydrogeologi og
overflatehydrologi for å
vurdere virkningene av
tunnel gjennom Furuberget
på vannhusholdningen i
reservatet.

Dette området har pr.
definisjon stor verdi og
omfang og konsekvenser
vurderes i tråd med
Håndbok V712.

NATURRESSURSER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Landbruk

K3 medfører at betydelige
arealer omdisponeres fra
landbruksformål til bane med
tilhørende sideareal. Dette
har konsekvenser både for
samfunnets mulighet til lokal
forsyning av mat
(samfunnssikkerhet) og
konsekvenser for det enkelte
gårdsbruk (Børstad og
Tommelstad). For berørte
gårdsbruk kan tiltaket endre
ressursgrunnlaget og driften
ved at deler av eiendommens
dyrkamark eller utmark blir
omdisponert eller ved at
tidligere sammenhengende
arealer blir delt.

Det gjennomføres en
kartlegging av
landbruksressursene som
skal inneholde opplysninger
om:

Prinsippene for
konsekvensutredning for
landbruksresurser i SVV’s
håndbok V712
Konsekvensanalyser følges.
Siden landbruksarealene i
Stange har stor verdi, må
verdiklassifiseringen gjøres
mer detaljert. Arealbeslag
av produktiv jord- og
skogareal skal beregnes, og
settes opp et arealregnskap
som viser avgang/tilskudd
av ulike typer areal. Dette
gjøres på basis av Digitalt
Markslagskart (DMK).
Driftsmessige ulemper
vurderes på overordnet
nivå

Arealer som ikke blir direkte
berørt av banen kan bli satt
under økt press for
nedbygging på grunn av at de
blir liggende inneklemt
mellom byen og ny bane.
Gårdsbruk blir delt av traseen
for dobbeltsporet Det må

 Arealgrunnlaget for hver
enkelt driftsenhet fordelt
på 12 arealklasser jf.
gårdskart, og inkludert
dyrkbart areal/areal egna
for nydyrking.
 Berørt areal på hver
enkelt driftsenhet fordelt
på samme arealklasser.
 Landbrukets infrastruktur
som kan bli berørt (f.eks.
veger).
 Drenerings- og
vannsystemer (også
naturlige)
 Forventa strukturskader
på jord etter
anleggsarbeid
Registreringen/kartleggingen
skal gjennomføres med som
et samarbeid mellom
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vurderes om makeskifte kan
benyttes som en løsning på
ugunstig drift av delte
eiendommer.

Hedmarken
Landbrukskontor, grunneier
og JBV. Det skal utarbeides
en sjekkliste/spørreskjema, i
samarbeid med
landbrukskontoret, som skal
brukes ved
gårdsregisteringer.
Konsekvensene av tiltaket på
jordbruks- og
skogbruksarealer vurderes.
Det må redegjøres for
avbøtende tiltak, herunder
begrensning av inngrep i
naturressurser og
mulighetene for å erstatte
tapte jordbruksarealer med
nyetablering av
produksjonsjord på deponier
el. lign. (Jorderstatning).
For Børstad og Tommelstad
gårder skal det vurderes
driftsmessige konsekvenser
av arealbeslag og av
eventuelle endringer i
vannforsyning, atkomst,
drenering, støy, vibrasjoner
og forurensning

Vann

Bekker og vassdrag i
tiltaksområdet drenerer til
Mjøsa, som er
drikkevannskilde for Stange,
Hamar og Ringsaker.
Nedslagsfeltet for
vassdragene ligger i hele
traseområdet øst for Stange.
Forurensing i nedslagsfelt vil
derfor ha konsekvenser for
Mjøsa.
Det kan også forekomme
lokale drikkevannsbrønner i
nedslagsfeltet.
Mjøsa (med nedslagsfelt)
omfattes av de utvalgte
områder i første planperiode
for gjennomføring av
forvaltningsplan iht.
vannforskriften (norsk
forskrift for gjennomføring av
EUs vanndirektiv).
Forvaltningsplanen
iverksettes 2010.
Forvaltningsplanen en
regional plan, og skal legges
til grunn for fylkeskommunal
virksomhet, og være

Det skal kartfestes og
vurderes konsekvenser i
forhold til:
- Drikkevannskilder og –
brønner
- Grunnvannsforekomster
- Vannforsyning

Nedslagsfeltet for Mjøsa vil
være særlig sårbart i
anleggsperioden, men det
må også vurderes
konsekvenser av eventuelle
uhell i driftsfasen.
Konsekvensene av
forurensning til grunn og
vann skal utredes.
Det må avklares om det er
behov for særskilte tiltak for
å unngå forurensning av
vassdragene og
nedbørsfeltene, både i
anleggs- og driftsfasen.
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Mjøsas nedbørsfelt
vurderes med
utgangspunkt i NVEs
database Regine.
For vurdering av
konsekvenser for
vannressurser skal
metoden i SVVs Håndbok
V712 – Konsekvensanalyser
benyttes
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retningsgivende for
kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i
vannregionen.
Hovedmålet er å sikre god
miljøtilstand (tilnærmet
naturtilstand) i vann, både
vassdrag, grunnvann og
kystvann.

Risiko for flom, erosjon,
masseavlagring og isgang i
forbindelse med tiltaket skal
vurderes og konsekvenser
beskrives. Avbøtende tiltak
skal beskrives.

De klimatiske endringene gjør
at det er økt fare for flom i
vassdragene. Det kan
medføre økt erosjon, masseavlagring og isgang
Mineralressurser:
Berggrunn og løsmasser

Kalkfjell i Furuberget. Er det
tunnelmasser som tas ut som
er av så god kvalitet at de kan
inngå i kalkproduksjonen?
Det må vurdere hvor stort
massevolum som skal tas ut
ved gjennomføring av tiltaket,
samt hvor mye av disse
massene det er behov for ved
gjennomføring av tiltaket og
hvor mye som vil bli
deponert.

Det skal kartfestes og
vurderes konsekvenser i
forhold til:

For vurdering av
konsekvenser for
georessurser skal metoden
i SVVs Håndbok V712 –
Konsekvensanalyser
benyttes

- Vernede geologiske
forekomster
- Løsmasseforekomster
- Verdifulle bergarter og evt.
malmer
- Bergverk
Det gjøres rede for mengder,
kvalitet og eventuelle
gjenbruk av
overskuddsmasser

C.5.3 Andre samfunnsmessige virkninger
Kapittelet tar for seg andre tema som ikke omfattes av prissatte og ikke prissatte
konsekvenser .
NETTO RNGSVIRKNINGER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Netto ringvirkninger

Netto ringvirkninger er de
virkninger som ikke fanges
opp av den direkte
brukernytten som er
prissatt i en
samfunnsøkomisk analyse.
For et prosjekt med
vesentlig innkorting av
reisetid, kan slike virkninger
være merkbare.

Det redegjøres for
eventuelle
produktivitetsgevinster av
økt tetthet
(agglomerasjons-effekter),
virkninger i
arbeidsmarkedet, økt
produksjon og økt
konkurranse i imperfekte
markeder

Det finnes ingen konkret
omforent måte å beregne
slike effekter på. Det vil
derfor bli gjort en kvalitativ
analyse og vurdering i
henhold til hånbok V712
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FORDELINGSVIRKNINGER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Fordelingsvirkninger

Et jernbanetiltak kan føre
til at noen grupper kommer
bedre ut og andre kommer
dårligere ut, uten at dette
synliggjøres direkte i den
samfunnsøkonomiske
analysen.

Det skal synliggjøres
hvordan tiltakets
alternativer vil gi
fordelingsvirkninger
geografisk, mellom
trafikantgrupper, mellom
aldersgrupper, mellom
generasjoner m.m.

Kvalitativ beskrivelse og
bedømming.

Det må synliggjøres hvilke
fordelingsvirkninger tiltaket
gir.

BY- OG STEDSUTVIKLING
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Regionale virkninger i
Mjøsområdet

Et jernbanetiltak av dette
omfang vil gi ringvirkninger
og muligheter i et større
geografisk område enn de
enkelte stasjonsbyene
langs Dovrebanen. Det vil
knytte Mjøsbyene tettere
sammen, og gi bedre
muligheter for en robust
bo-, arbeids- og
serviceregion samtidig som
tiltaket er et ledd i en
sammenhengende ICstrategi som vil gi
ringvirkninger i hele
Østlandsområdet.

Det redegjøres for tiltakets
mulige regionale endringer
i rekrutteringsområde for
næringsliv, tilgang på
arbeidsplasser for
befolkningen, muligheter
for effektivisering, endrede
markedsmuligheter m.m.

Kvalitativ beskrivelse og
bedømming.

Basert på kjent kunnskap
og erfaringsmateriale
vurderes endringer i
eksisterende
pendlingsmønstre og
sysselsettingsmuligheter
som følge av dobbeltspor
på jernbanen.
Utredning samkjøres med
kommunens arbeid med
scenarier. Det avklares
nærmere grensesnitt
mellom hva som utredes i
forbindelse med
dobbeltspor-planlegging og
hva som utredes av
kommunen.

Lokale virkninger/ by/tettstedsutvikling
Lokalt for K1 og K3

Tiltaket vil/kan ha
virkninger på
befolkningsutvikling,
arbeidsmarked og
pendling,
transportvaner/ledd i
transportkjeden,
eksisterende arealbruk og
planlagte fremtidige

Det må utredes hvordan
eksisterende og planlagt
arealbruk (iht.
kommuneplanen) påvirkes
av tiltaket. Prosjektets
potensial for endring av
lokalt arbeidsmarked
analyseres.
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Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene, til
følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
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områder i kommunen.

utbyggingsområder
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Temaet handler om å
synliggjøre hvordan
tilgjengelighetsforbedringer
eller endrede
forutsetninger for å utnytte
arealer kan gi nye
muligheter eller
begrensninger for
befolkning og næringsliv.
Knutepunktsutvikling

Tiltakets virkninger på
omkringliggende
sentrumsarealer rundt
stasjonen.
Utbygging av dobbeltspor
vil påvirke eksisterende og
planlagt arealbruk (i
henhold til
kommuneplanen).
Mulighetsstudier for Hamar
Sjøfront og Stasjon ved
Vikingskipet, gjennomført
som parallelloppdrag i regi
av Hamar kommune, vil
være viktige
grunnlagsdokumenter

Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Det må utredes hvordan
man kan får til et godt og
effektivt knutepunkt, som
integreres i den
eksisterende og fremtidige
sentrumsutviklingen.
Det må utredes
om/hvordan det ligger til
rette for at knutepunktet
kan styrkes med funksjoner
som bør ligge tett på
stasjonen (høy tetthet av
arbeidsplasser).
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene,
etter følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Det må lages beskrivelser
og illustrasjoner for
realistiske utbyggingsetapper ved H1 og H5

Det må utredes hva som er
realistiske utbyggings
etapper ved H5 og H1, og
klargjør hva det forutsetter
av offentlige og private
investeringer for å nå de
forskjellige etappene.

Direkte konsekvenser av
utbygging/arealbeslag

Konkret om hvilke arealer
som berøres
Mulighet for frigjøring av
arealer
Kostnader ved opprydding
av frigjorte arealer
(forurenset grunn m.m.)

Utredning samkjøres med
kommunens arbeid med
revidering av
kommuneplanen og
langsiktig arealstrategi.
Det må utredes hvor mange
spor det må være på
stasjonen, og om
sporbehov til forbikjøring
kan løses nord eller sør for
stasjonen.
Det må utredes hvor mye
parkeringskapasitet det skal
planlegges for og hvordan
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Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene, til de
følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder,
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behovet kan dekkes.

Arkitektur

Gjennom Hamar skal banen
krysse vann. Utforming av
bro / ev. fylling, vil bli viktig
både over Åkersvika (K1 og
K3) og foran sentrum (K1).

Det utarbeides 3Dvisualisering som viser
overordnede grep sammen
med omgivelsene for
kryssing av Mjøsa og
gjennom Hamar sentrum
(K1), kryssing av Åkersvika,
alternativer for
jernbanestasjon ved
Vikingskipet (K3) og
kryssing av riksveg 25 (K3).

Stasjonsområde:
Skal stasjonen framstå som
signalbygg eller underordne
seg bylandskapet? Hvordan
kan evt ny stasjon bidra til å
bygge Hamars identitet?
Flom
Det må avklares på hvilket
høydenivå banelegemet
bør ligge for å være
tilstrekkelig sikret mot flom
i Mjøsa.

I henhold til NVE’s flomkart
ligger stasjonsalternativene
i både H1 og H5 innenfor
områder som er
flomutsatte.
NVE anbefaler at
stasjonene og
sporområdene i K1 og K3
legges på høyder for 200
års flom +
sikkerhetsmargin.
Det skal gjennomføres en
risiko- og sårbarhetsanalyse
for hele planområdet ( jf
kap A 5.3.2). For
strekningen forbi Hamar er
flom knyttet til Mjøsa en
spesiell utfordring.

Trafikkforhold rundt
knutepunktet Hamar
stasjon K1

Det må utredes hvilke
konsekvenser flom vil få og
hva det vil ha å si for
kollektivknutepunktet at
det legges på 200 års flom +
sikkerhetsmargin Uansett
stasjonslokalisering må
denne la seg forene med
evt. fremtidig flomsikring av
eksisterende infrastruktur/
bebyggelse langs Mjøsa.
Utredes både med tanke på
driftssikkerhet (hva kan
aksepteres av evt
driftsbrudd på grunn av
flom) og personsikkerhet
(spesielt tunnelløsninger).
Banens evt/potensielle
betydning som flomvoll
mellom Mjøsa og
bysentrum må drøftes.
Atkomstveger, gang- og
sykkelforbindelser og
kollektivknutepunkt må
sees i sammenheng med
mulighet for videre
byutvikling og fortetting
rundt stasjonen.

Kryssing av lokale veier

Det må også sees på hvilke
konsekvenser det får for
lokale veier når
jernbanelinja krysser over
eller under veiene
Trafikkforhold rundt
knutepunktet Hamar
stasjon K3

Riksveg 25, Vangsveien

Riksveg 25 er
hovedatkomst inn til
Hamar, og går i dag inn til

herunder hvilke
eksisterende bygninger
som forventes å bli direkte
og indirekte (ved støy)
berørt av banen.

Atkomstveger, gang- og
sykkelforbindelser og
kollektivknutepunkt må
sees i sammenheng med
mulighet for videre
byutvikling og fortetting
rundt stasjonen.

Jernbaneverket
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Utredes på bakgrunn av
mål for samfunnssikkerhet
og i sammenheng med
planer for annen
infrastruktur (E6).
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Fylkesvei 222, Stangeveien
og Furnesveien

og gjennom byen. med
bakgrunn i plassering av
Hamar stasjon og
kollektivknutepunkt.

Det må utredes hvilke
konsekvenser stasjons
plassering H5 vil ha for
Riksveg 25.

Ved ny stasjonsplassering
H5 kan det bli nødvendig
med ny veglinje for å gi
riksveg-tilknytning til
stasjonen.

Det må også sees på hvilke
konsekvenser det får for
RV. 25 når jernbanelinja
krysser over eller under
veien ved Disen

Ny jernbanelinje K3 vil
måtte krysse enten over
eller under fylkesveg 222
Stangevegen og
Furnesvegen.

Kryssingspunktene av fv.
222, Stangevegen og
Furnesvegen må vurderes,
og den virkningen de vil gi,
også sett i sammenheng
med utredning av riksveg
25.

C.5.4 Konsekvenser i anleggsperioden
Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser knyttet til temaene
som er nevnt foran, enn det ferdige anlegget vil gjøre. For anleggsfasen må det derfor særlig
redegjøres for konsekvensene for landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold
og naturressurser. For naturmangfold og naturressurser er det særlig viktig at det klargjøres
mulige konsekvenser og avbøtende tiltak der anlegget kommer i berøring med vassdragenes
nedslagsfelter.

KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold
og omfang

Metode

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser

Omfattende anleggsarbeid
kan gi både kort- og
langvarige skader for
temaene.

For hvert av deltemaene
skal det også redegjøres
for eventuelle
konsekvenser i
anleggsperioden.

Tilleggsvurdering til
temautredningene for
anleggsfase.

Spesielt i tilknytning til
Åkersvika må man se på
anleggsarbeidenes
innvirkning på fuglelivet. Er
det spesielle tider på året
som det ikke bør være
anleggsvirksomhet knyttet
til fylling/bro i Mjøsa?

Eventuelle avbøtende
tiltak identifiseres.
For naturmangfold og
naturressurser er det
særlig viktig å klargjøre
mulige konsekvenser og
avbøtende tiltak der
anlegget kommer i
berøring med
vassdragenes nedbørfelt.
For kulturminner og
kulturmiljø er det viktig å
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få belyst konsekvenser
som følge av driftsforhold
i anleggsperioden, og at
det beskrives forslag til
avbøtende tiltak for å
hindre skader på
kulturarven i
anleggsperioden.
Plassering av tverrslag og
rømningsveier

I anleggsperioden er det
behov for tverrslag ved
driving av tunneler.

Tverrslag må
identifiseres, og plasseres
både slik at de er
hensiktsmessige i
anleggstiden og
driftsfasen og til minst
mulig ulempe for
allmenne interesser.

Kvalitativ vurdering

Håndtering av forurensede
masser:

Det er forekomster av
alunskifer innenfor
utredningsområdet. Det
må tas høyde for
miljøforsvarlig deponering
av slike masser.

Kartlegge egnede
deponiområder og
vurdere mulige
deponimetoder, for en
miljømessig forsvarlig
deponering av alunskifer.

Kvalitativ vurdering som vil
omfatte tiltak for
massehåndtering.

Masser som inneholder
svartelista arter, floghavre
eller plantesykdommer
som f.eks.
potetcystenematode,
krever også spesiell
handtering for å hindre
spredning.

Det må kartlegges hvor
det er svartelista arter,
floghavre eller arealer
med plantesykdommer.

Tunnel- og løsmassene fra
anlegget vil bli betydelige,
og det må avklares
deponier for disse.

Mengder, kvalitet, bruk
og behandling av tunnelog løsmasser må
avklares. Juridiske og
praktiske forhold knyttet
til midlertidige og varige
deponiplasser belyses.
Herunder må det avklares
om utfylling i Mjøsa
utenfor Hamar sentrum
kan gjennomføres på en
miljømessig forsvarlig
måte (med tanke på
forurensede masser i
bunnsedimentene).

-

Alunskifer

-

Masser infisert av
plantesykdommer og
svartlistearter

-

Andre forurensede
masser

Håndtering av masser

Det kan, både ved K1 og
K3, være aktuelt å
gjenbruke masser fra
tunnel til avbøtende tiltak i
strandsonen i Hamar
(utfylling i Mjøsa).
Grunnforholdene i
Hamarbukta er
utfordrende på grunn av
forurensede masser.

Det må utarbeides
bestemmelser og gis
føringer for hvordan
svartlistearter og
plantesykdommer skal
håndteres og spredning
unngås i
anleggsperioden.

Videre skal det vurderes
eventuelt behov for
masser fra sidetak. Det
skal redegjøres for
avslutningsplaner og
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Brev fra Mattilsynet til
kommunene i Hedmark og
Oppland, datert 27.02.2014, om
regelverk og ansvarsforhold ved
flytting av jord, og lov om
matproduksjon og mattrygghet,
forskrift om plantehelse og
forskrift om floghavre, skal
benyttes når det vurderes
håndtering av masser infisert
med svartlistearter og
plantesykdommer

Kvalitativ vurdering som vil
omfatte tiltak for
massehåndtering. Vurderinger
må gjøres i samråd med
forurensningsmyndigheten.
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istandsetting av sidetak.
Interessentanalyse som
beskriver mulig plassering
av deponi for masser
samt videre bruk av disse
til eget anlegg og
eksterne byggeprosjekter
skal utarbeides.
Arealbeslag for rigg- og
anleggsområder. Støy og
vibrasjoner

Det vil være behov for flere
rigg- og anleggsområder
mellom Sørli og Åkersvika.

Arealbehov og
lokalisering av rigg- og
anleggsområder avklares.
Konsekvensene for
omgivelsene vurderes fra
bl.a. til anleggs- og
trafikkstøy,
vibrasjoner/rystelser ved
sprengning, støv og
konflikter med annen
arealbruk. Eventuelle
støyreduserende tiltak
skal vurderes. Bygninger
med støyfølsom bruk
kartlegges. På
dagstrekningen vil det
være aktuelt med
anleggsrigg. Aktuelle
områder vurderes og
konsekvensene beskrives.

Kvalitativ vurdering

Avklare mulighet for
utfylling i Mjøsa
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling på veg

Gjennomføring av tiltakene
vil medføre omfattende
anleggsvirksomhet,
transport av masser og
leveranser til anlegget.
Dette arbeidet vil medføre
trafikk på offentlig vegnett,
trafikkstøy, anleggsstøy og
støv.

Det må redegjøres for
behov for særskilte tiltak
for å redusere ulemper
for lokalmiljøer, sikre
skoleveger, og tiltak for å
forhindre skader på lokalt
vegnett. Det bør
fastlegges transportruter
for masse- og
anleggstrafikk. Eventuelt
må vegene som inngår i
rutene oppgraderes både
fysisk og
sikkerhetsmessig.

Trafikkavviklingsplan. Egen
vurdering av trafikksikkerhet

Driftsforstyrrelser
eksisterende bane og
veger

Spesielt i K1, dagsonealt.,
vil anleggsarbeidene
kommer nær eksisterende
jernbane fra Åkersvika til
Furuberget, samt at banen
krysser flere riks-, fylkesog lokalveier.

Det skal utredes i hvilken
grad tiltaket påvirker
trafikkavviklingen på
Dovrebanen i byggefasen,
(veg er omtalt over).

Kostnader ved
driftsforstyrrelser?

I forbindelse med
anleggsarbeidet vil det
alltid være en viss risiko

Faren for og
konsekvensene av mulige
utslipp til sårbare

Beskrives i egen delutredning

Utslipp til luft, vann og
grunn

Jernbaneverket
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Trafikkavviklingsplan
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knyttet til utslipp fra
maskiner og utstyr.

områder beskrives. Det
gjelder i hele Mjøsas
nedbørsfelt.

Dette gjelder også ved
deponering av masser,
spesielt hvis disse skal
deponeres i vann.

Fare for forurensing ved
eventuell deponering av
masser i Hamarbukta
Avbøtende tiltak
beskrives.

Støy, støv og rystelser

Anleggsarbeidene vil
medføre støy, vibrasjoner
og rystelser.

Det må foretas
støyberegninger.
Beregningene skal
gjennomføres på et nivå
som gir grunnlag for å
vurdere behovet for og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

Som beskrevet i Jernbaneverkets
håndbok JD205.
Støysoneberegninger iht.
Miljøverndepartementets
retningslinjer T1442 skal
utarbeides.
Vibrasjonsberegninger

Spesielt må forholdet til
kulturminner, vernede
bygninger og
rekreasjonsarealer
belyses. Eventuelt
omfang og
nødvendigheten av
avbøtende tiltak må
utredes.

C.6 Videre planprosess, medvirkning og fremdriftsplan
Allmennheten vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling, høring og
offentligettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.
Grunneiere og andre direkte berørte vil bli varslet i forbindelse med igangsetting av
reguleringsplanarbeidet og i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av denne.
Gjennom plan- og utredningsprosessen vil det bli avholdt åpne møter i løpet av
høringsperiodene. I tillegg vil lokale berørte foreninger/organisasjoner bli kontaktet eller
varslet særskilt.
For øvrig henvises det til kapittel A.5.2 Fremdriftsplan og A.5.4 Informasjon og medvirkning.
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Del D – Ringsåker kommune
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D.1. Beskrivelse av tiltaket i Ringsaker kommune
D.1.1 Utredningskorridor gjennom Ringsaker kommune
Gjennom Ringsaker kommune fortsetter utredningskorridoren fra kommunegrensen mot
Hamar. Begge utredningskorridorene passerer forbi Jessnes før traseen går gjennom
jordbrukslandskapet mellom Jessnes og Brumunddal. Rett før Brumunddal krysser
dobbeltsporet E6.
Både korridor 1 Hamar vest (H1) og korridor 3 Hamar Øst (H5) kommer ut av tunnel på
Jessnes. I korridor 1 vil dobbeltsporet bli forsøkt flyttet så langt mot øst at traseen går fri av
bebyggelsen på Jessnes. I korridor 3 vil tunnelmunningen komme så langt mot øst at traseen
uansett ikke vil komme i konflikt med bebyggelsen på Jessnes.
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Mellom Jessnes og Brumunddal går korridoren gjennom et jordbrukslandskap hvor terrenget
skråner ned mot Mjøsa. Terrenget på begge sider av dobbeltsporet domineres av åker med
mindre skogteiger mellom. Korridoren vil berøre noen enkelte hus og komme nær gårdstun.
Dette kulturlandskapet inneholder en rekke kulturminner, og har stort potensiale for nye funn
av kulturminner.
Inn mot Brumunddal stasjon vil traseen ligge i en relativ smal korridor, med boligområder på
østsiden og industri på vestsiden av dobbeltsporet. Ved Brumunddal stasjon ligger det til
rette for å fortette og videreutvikle en sentrumsstruktur med høy kvalitet.
Sentrumsfunksjonene i Brumunddal ligger i hovedsak på østsiden av dagens stasjon, med
parkering, buss og taxi. Vestsiden domineres av industri. Hovedinnfartsvegen fra E6 til
Brumunddal ligger i bro over jernbanen rett nord for stasjonen og vil bli berørt. Videre
passerer traseen gjennom et industriområde nord for stasjonen.

D.1.2 Gjennomføring av tiltaket
Ved bygging av nytt dobbeltspor vil det oppstå behov for arealer også utenfor det ferdige
anlegget: Til rigg- og anleggsområder i tilknytning til selve jernbaneanlegget, midlertidige og
permanente vegomlegginger, midlertidige og permanente deponiområder for masser.
Midlertidige anlegg skal identifiseres og omtales i forbindelse med kommunedelplanen, og de
skal vises med bestemmelsesområde for midlertidig anleggsområde på reguleringsplannivå.
I forbindelse med anlegget vil det i perioder kunne bli omfattende anleggstrafikk til og fra
anleggsstedene. Denne trafikken må organiseres slik at konfliktene med nærmiljø og
friluftsliv blir minst mulig.
Togtrafikken skal så langt det er mulig opprettholdes i anleggsperioden. Dette må tas til
hensyn i trasesøk for begge alternativ. Konsekvenser for trafikkavvikling i byggeperioden
skal synliggjøres.
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D.2 Dagens situasjon og planstatus i berørte områder
D.2.1 Dagens arealbruk









Jordbruk: Det er jordbruksområder med høy landbruksverdi (kornproduksjon).
Jordbruksarealene er rimelig flate og sammenhengende med gode driftsforhold med
hensyn til arrondering og topografi. Foreslåtte konsept vil gi driftsmessige ulemper for
gårdsbrukene da en del jordbruksarealer blir liggende klemt mellom dagens linje og
ny linje.
Kulturlandskapet: Nord for tunnelen gjennom Furuberget vil banen gå gjennom et
variert og vakkert kulturlandskap med utsikt til Nes/Helgøya. For de togreisende vil
dette oppleves positivt, mens de fastboende trolig vil oppleve oppsplitting av
kulturlandskapet som negativt. Fjerning av dagens banetrase vil være positivt.
Nærmiljø: Boligområdet Lille-Jessnes på Jessnes og boligområdet øst for
Nerkvernvegen i Brumunddal kan bli berørt. Næringsbygg sør for Brumunddal stasjon
kan bli berørt. I tillegg vil nærområdet rundt stasjonen i Brumunddal bli mer eller
mindre berørt.
Kultur- og naturmangfold: Mellom Jessnes og Brumunddal kan banen komme i
konflikt med bevaringsverdige kultur- og naturmangfolder.
Friluftsliv: Både i strandsonen på Jessnes og i kulturlandskapsområdet for øvrig på
Jessnes og sør for Brumunddal er det flere områder som er mye benyttet til
friluftsformål som kan bli berørt.
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D.2.2 Planstatus
D.2.2.1 Gjeldede kommuneplan

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2006 (samfunnsdel) og 2014 (arealdel).
Kommuneplanen med tilhørende dokumenter finnes på kommunens nettside:
http://www.ringsaker.kommune.no/kommuneplaner.193967.no.html
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D.2.2.2 Gjeldede reguleringsplaner
Dobbeltsportraseen berører primært reguleringsplaner i Brumunddal og på Jessnes.
Landbruksområdene er uregulerte.
D.2.2.3 Pågående planprosesser
Pågående planarbeider som kan komme i berøring med alternative hovedtraseer for
jernbanen er:
Nydal:
I Nydal pågår reguleringsplaner for næringsområdet F1 og F2 og boligområdene B1 og B9 i
henhold til kommuneplanen. Gjennomkjøringsveg for buss i Nydal er under vurdering og
planutvalget skal ta standpunkt til oppstart av reguleringsplan høsten 2014.
Brumunddal:
Områderegulering Brumunddal Sørvest: Planarbeidet omfatter hele arealet mellom Nerkvern
og Skanselva og mellom E6 og Jernbanen. Føringer for planarbeidet er lagt i
kommuneplanens arealdel vedtatt 10.9.2014. Den gir muligheter for blant annet mer
bymessig utnyttelse av arealene.

D.2.3 Særlige sårbare områder
D.2.3.1 Biologisk mangfold og naturmangfold
I henhold til kommuneplanen D.2.2.1 og tilknyttede bestemmelser er det områder som kan bli
berørt av ny jernbanetrasé både på Jessnes og i Brumunddal.
D.2.3.2 Naturreservat
Utredningskorridoren berører ingen naturreservater.
D.2.3.3 Nærmiljø og friluftsliv
I henhold til kommuneplanen D.2.2.1 og tilknyttede bestemmelser er det områder som kan bli
berørt av ny jernbanetrasé både på Jessnes og i Brumunddal.
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D.2.3.4 Kulturminner og kulturmiljø

Det er stor tetthet av automatisk fredede kulturminner i Ringsaker mellom Jessnes og
Brumunddal. Kartutsnittet viser registreringer i områder som er undersøkt eller hvor det er
gjort tilfeldige funn av kulturminner. Dette viser tettheten av forekomster og gir en antydning
om behovet for arkeologiske undersøkelser jf. undersøkelsesplikten.
D.2.2.5 Kulturlandskap
Kulturlandskapet mellom Jessnes og Brumunddal er karakterisert av stor tidsdybde, men har
en mindre landskapsskala enn for eksempel Stange vestbygd. I landskapet ligger det mange
automatiske fredede kulturminner (bl.a. gravhauger) og nyere tids kulturminner i et terreng
som skråner ned mot Mjøsa. Må også vurderes som landskapsbilde og ses i sammenheng
med kulturminner.
D.2.2.6 Naturressurser
Området domineres av høyproduktive landbruksarealer. Det er ikke kjente forekomster av
stein- eller mineralressurser innenfor planområdet.
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D.3 Særlige forhold som det må tas hensyn til i planleggingen
Delkapittelet er basert på innspill fra kommunen.

D.3.1 Arealutvikling i Brumunddal
Brumunddal er kommunesenter med ca. 9500 innbyggere, har et godt kollektivtilbud og skal
utvikles for service, arbeidsplasser og som bosted. Kommunens mål er økt antall boliger,
arbeidsplasser, og fortetting i og nær sentrum og dempet fokus på vekst i ytterkantene. Det
er et behov for å sikre gode forbindelser for gående og syklende inn mot stasjonen særlig fra
vest.
For å sikre optimal utnyttelse av sentrale områder i Brumunddal er det viktig at potensialet for
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter i områdene nær Brumunddal sentrum
utnyttes. Områdene nær Brumunddal stasjon og langs fv. 84 er viktige utviklings- og
omformingsområder på grunn av eksisterende kollektivtilbud og framtidig utvikling med økt
frekvens på togtilbud på Dovrebanen og busstilbud i regionen. Brumunddal stasjon skal
utvikles som kollektivknutepunkt og framtidig byknutepunkt med forbindelse mellom
Globusområdet og sentrum.
Områdene mellom Brumunddal sentrum og E6 (Globusområdet og Granerudjordet) ligger
innen 500 m gangavstand fra stasjonen. Områdene bør tilrettelegges for virksomheter som
utnytter / har nytte av kort avstand til kollektivtransport. Gangforbindelser til sentrum er
mangelfulle foreløpig, men omforming av enkelteiendommer bør likevel tillates og tilskyndes
for å bygge opp om og utnytte framtidig byutviklingspotensiale. Høy grad av utnytting
forutsettes. Byggehøyder på 4–5 etasjer kan vurderes. Omforming må skje i samspill med
eksisterende virksomheter. Kommunen vil basere utviklingsarbeidet på at det blir en lang
periode der flere eksisterende virksomheter skal opprettholdes side om side med ny
virksomhet.
I Globusområdet bør arealer langs Brumunda utvikles som friområder/park. Det er aktuelt å
vurdere boliger som ledd i langsiktig byutvikling forutsatt at det er mulig å skjerme mot
trafikkstøy.
Strandområdene langs Mjøsa er viktige rekreasjonsområder, og barrieren mellom sentrum
og Mjøsa må dempes. Dette kan gjøres ved at det etableres bedre forbindelseslinjer både på
tvers av jernbanen og E6. Utvikling av variert tilbud i strandsonen og arealbruk i områdene
mellom sentrum og Mjøsa er viktig. Hotell eller annet servicetilbud tillates i strandsonen for å
sikre aktivitet i området året rundt. I tillegg til planlagte turvegforbindelser mellom
strandområdene og Brumunddal sentrum, skal det etableres turvegforbindelsen mellom fv.
84 og Mjøsa gjennom framtidige virksomhetsområder i Strand og Pellerviken for å sikre
varierte turmuligheter og god tilgang til alle deler av strandsonen. Det planlegges videre en
sammenhengende turveg fra Verven til Botsenden.

D.3.2 Brumunddal Stasjon
Det vises til mulighetsstudiet for Brumunddal skysstasjon, som viser mulige prinsipper for
utformingog funksjoner for en framtidsrettet stasjon. I tillegg vil den være et grunnlag
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ibyutviklingen med å binde de to sidene av jernbanen i Brumunddal sammen på en god
måte.

D.3.3 Lokalt veisystem
Mange lokalveier og også fylkesveier, krysser i dag jernbanen med både underganger og
bruløsninger. Det samme gjelder private veier og driftsveier til jordbruket. Løsninger for disse
må vurderes både i anleggsperiode og permanent.
Nye veglinjer i Brumunddal som følger av utbygging av firefelts E6 er i figuren under vist med
rød strek. Det må tas hensyn til dette ved planleggingen av tospors jernbane. Mulig ny
ringveg rundt Brumunddal sentrum er vist med blå strek.

D.3.4 Skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner
Skoler og barnehager i influensområdet til jernbanen gjennom Brumunddal er Mørkved skole
sør for sentrum og Fredheimvegen barnehage nord for sentrum.

D.3.5. Andre kommunespesifikke tema


Kryssing av E6: Trolig vil firefelts E6 være bygd før tospors jernbane kommer til
Brumunddal. Reguleringsplan for firefelts E6 er vedtatt. Planen må legges til grunn for
planlegging av nytt krysningspunkt jernbane x E6 sør for Brumunddal.



Strandsonen på Jessnes: Med økt tilrettelegging for friluftsliv i strandsonen på Jessnes
de seinere åra, og en betydelig økt bruk av dette området, er det ønskelig at jernbanen
flyttes bort fra strandsonen.



Alunskifer: I Jessnesområdet er det betydelige forekomster av svartskifer/alunskifer, som
må tas hensyn til ved trasevalg og ved fjerning av slik masse.



Landbruk: De aktuelle traséene som skal utredes går gjennom høyproduktive
jordbruksarealer, og det skal utarbeides et eget dokument (plan) som beskriver avbøting
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av evt. ulemper, restaurering og evt. kompensering av tapte verdier for jordbruket. Dette
arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med Ringsaker Landbrukskontor og
Fylkesmannen i Hedmark og evt. andre interessenter.
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D.4 Planutforming
D.4.1 Planens innhold og avgrensing
D.4.1.1 Formålet med planarbeidet
Det skal utarbeides en teknisk hovedplan for alternativene som er beskrevet i fellesdelen.
Teknisk hovedplan vil sammen med konsekvensutredningen danne grunnlaget for
utarbeidelse av kommunedelplanen. Gjennom teknisk hovedplan og konsekvensutredningen
skaffes underlaget for å foreta det endelige valg av trasé for nytt dobbeltspor for Dovrebanen
i de berørte kommunene.
D.4.1.2 Grense for plan- og utredningsområdet
Avgrensningen av planområdet vil følge den aktuelle traseen. En foreløpig avgrensing av
jernbanearealet vil vedtas gjennom kommunedelplan. Mens den endelige avgrensningen vil
gjøres i reguleringsplan. For tunnelstrekninger er det også aktuelt å regulere nødvendig
volum.
Det skal foretas en konkret vurdering av hvor stort areal som skal avsettes for tverrslag,
riggområder, massedeponier samt atkomst- og rømningsveier.
Utredningsområdet og influensområdet for konsekvensutredningen er ikke nødvendigvis
sammenfallende. Influensområdet for de ulike utredningsoppgaver vil kunne omfatte større
eller mindre områder avhengig av tema. F.eks. vil Åkersika naturreservat være et
influensområde som er mye større enn utredningsområdet for jernbanen gjennom Åkersvika,
D.4.1.3 Planformål
Det tas sikte på en disponering av nødvendige områder til hovedformål samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur, og underformålene bane, veg og parkeringsplasser (jf. PBL § 11.7),
samt midlertidige trafikkområder (anleggsområder).
D.4.1.4 Plantype
I Ringsaker kommune vil det på hele traseen fra Jessnes til Brumunddal benyttes
kommunedelplan som plantype. Bakgrunnen for dette valget er:






Samtidighet med planprosessene og plantypene i Stange kommune og Hamar
kommune.
Ønsket om å gjøre strategiske valg på et overordnet plannivå i forhold til valg av
hovedtrasé
Samtidig vil konsekvensutredningen bli gjennomført på et detaljeringsnivå som tilsier
at det ikke må konsekvensutredes i påfølgende reguleringsplaner for banen.
Avklaringer gjennom kommunedelplanprosess gir en forutsigbar prosess for alle
parter, og reduserer sjansen for omkamper og derav forsinket fremdrift.
Sentrum- og knutepunktsutvikling i Brumunddal må ses i sammenheng, jf.
Skysstasjonsprosjektet og områderegulering Brumunddal Sørvest.
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D.5 Forslag til utredningsprogram
I arbeidet med konsekvensutredningen, jfm. Kommunedelplan, er det viktig å legge vekt på
problemstillinger som er relevant for det aktuelle tiltaket og er viktig som beslutningsstøtte.
Konsekvensene av tiltaket skal normalt vurderes opp mot 0-alternativet, som beskriver en
fremtidig situasjon der tiltaket ikke er gjennomført. 0-alternativ er ikke aktuelt her, da KVU IC
med anbefalt konsept har vært gjennom KS1 og behandlet i NTP.
Det skal derimot defineres og beskrives et referansealternativ som et
sammenligningsgrunnlag for de andre alternativene.
Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet og den utvikling som
forventes framover i planområdet i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak.
Referansealternativet består av dagens jernbanelinje i planområdet uten investeringer men
med vanlig vedlikehold slik at funksjonen opprettholdes som i dag, med samme togtilbud.
Investeringstiltak på veg og bane som står i Nasjonal transportplan inngår i
referansealternativet dvs. sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Sørli, og
sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til Brumunddal.
De prissatte konsekvenser skal utredes i tråd med metoden beskrevet i Jernbaneverkets
håndbok JD205.
I arbeidet med de ikke prissatte konsekvensene forutsettes det at Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser legges til grunn. For hvert tema beskrives og vurderes
verdiene i området, omfang og konsekvens av tiltaket. Mulige avbøtende tiltak presenteres i
KDP med avklares i reguleringsplan. For enkelte tema er metodikken ytterligere beskrevet.
Beskrivelsene av konsekvensene illustreres med 3D-visualisering, skisser, bilder og
fotomontasjer der dette er hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden samt
midlertidige og varige deponiområder som er direkte relatert til tiltaket skal inngå i
konsekvensutredningen. De forskjellige alternativene vil bli satt opp i en matrise, hvor de
ulike konsekvensene blir vektet slik at alternativene kan sammenliknes.
Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensvurderinger i
reguleringsplanfasen. Dette vil bli avklart gjennom planbehandlingen.
Avbøtende tiltak som innarbeides i planene skal kostnadsberegnes og tas inn som en del av
tiltaket.
Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøoppfølgingsprogram (MOP). Dette skal
utarbeides og følge reguleringsplanen ved utlegging til offentlig ettersyn. Denne vil også gå
nærmere inn på konsekvensene i anleggsperioden og behovet for oppfølgende
undersøkelser.
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D.5.1 Prissatte konsekvenser
STØYFORHOLD OG VIBRASJONER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Endrede støyforhold
grunnet
dobbeltsporutbygging i
eksisterende eller ny trasé
og nytt trafikkbilde.
Temaet omhandler både
luftbåren støy, strukturstøy
og vibrasjoner.

Dagens Dovrebane bidrar
med støybelastning på
Jessnes, i Brumunddal og
for landskap toget passerer
gjennom.

Det må foretas
støyberegninger både av
dagens situasjon for
Dovrebanen og av ny
situasjon med ICdobbeltsporet.
Beregningene skal
gjennomføres på et nivå
som gir grunnlag for å
vurdere behovet for tiltak,
aktuell type tiltak
(utforming av
støyskjerming) og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

Støyutredning.
Utredningene og tiltakene
skal tilfredsstille kravene i
rundskriv T-1442.

I tillegg berøres de
nærmest liggende
gårdsbruk og
enkeltbygninger.
Det nye dobbeltsporet vil
delvis endre støybildet på
enkelte strekninger, da den
nye traseen får en annen
beliggenhet.
Det må også vurderes om
grunnforholdene i
traseområdet er slik at det
kan oppstå vibrasjonsstøy i
nærliggende boliger.

Særlig må det beregnes
virkning av økt
godstransport på
Dovrebanen.
Det skal også gjøres en
vurdering av hvorvidt ICdobbeltsporet kan gi
vibrasjoner i nærliggende
bygninger. Eventuelt
omfang og avbøtende
tiltak må utredes.

TRANSPORT / TRAFIKANTNYTTE
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Transportandeler og
trafikantnytte

Det må synliggjøres hvilke
virkninger og konsekvenser
jernbanetiltaket har på
markedet for togtrafikk. I
tillegg må det synliggjøres
konsekvenser for øvrige
transportformer både
lokalt og regionalt.

Det skal redegjøres for
totalt transportarbeid,
reisemiddelfordeling, samt
trafikkbelastning på
vegnettet som følge av de
ulike alternativene. I tillegg
må det redegjøres for
trafikksituasjonen lokalt i
byområdene avhengig av
stasjonsplassering.

Transportkonsekvenser er i
tillegg viktig input til
nyttekostnadsanalysen

Jernbaneverket
6.5.2015

Metode
Beregninger med regional
transportmodell (RTM) og
nasjonal transportmodell
(NTM), samt supplerende
vurderinger.
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NYTTE KOSTNASDSANALYSE (NKA)
Utredningstema

Nyttekostnadsanalyse

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

I henhold til
utredningsinstruksen skal
det redegjøres for
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet for alle
alternativene

Det skal beregnes

Trafikantnytte

Operatørnytte

Kostnader for det
offentlige

Samfunnet for øvrig

Samlet NN for hvert
alternativ

Beregningene gjøres i
henhold til Jernbaneverkets
metodehåndbok

KONSEKVENSER FOR EKSISTERENDE VEGNETT
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Atkomstveger til
stasjonene

Knutepunktsutvikling

Det skal gjøres vurderinger
knyttet til hvordan
dobbeltspor for jernbanen
vil kunne på virke det
overordnede vegnettet i og
rundt byer/tettsteder.
I Hedmark er det tre viktige
knutepunkt i planområdet;
Stange, Hamar og
Brumunddal.
Det må vises hvordan det
skal tilrettelegges for økt
bruk av kollektivtransport,
sykling og gange til/fra
stasjonene. Dette bør ses i
sammenheng med
løsninger for innfartsparkering ved stasjonene.

Offentlig vegnett og
kryssingspunkter mellom
veg/bane.
Kryssing av E6

Utredning – innhold og
omfang

Endringer av trasé for
jernbanen vil medføre
endringer og konsekvenser
for det offentlige vegnettet
og eksisterende kryssingspunkter mellom veg/bane.
Enkelte av de eksisterende
kryssingspunktene er
utfordrende, blant annet
med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Utredningen må belyse
konsekvensene for
eksisterende vegsystem,
gang- og sykkelveger,
kollektivsystem og
parkeringsplasser ved
stasjonene for å følge opp
under de effektmål som er
satt for KVU IC.

Det må utredes
konsekvensene for
vegnettet og de
eksisterende
kryssingspunktene.
Det må vises hvilke veger
som må legges om som
følge av IC-utbyggingen
Det må legges vekt på
utreding av krysningspunktet mellom E6 og ny
jernbanelinje.
Utredningen skal gjøres i
nært samarbeid med
Statens vegvesen og

Jernbaneverket
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Metode

122

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker

kommunen

GRUNNFORHOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Kartlegging av
grunnforhold for hele
anlegget. Spesielt med
tanke på setningsrisiko i
tettbygde strøk og ved
utredning av mulige
tunnelalternativ.

Tunneler kan virke som
”drensledning”. Eventuelle
tunnelstrekninger gjennom
kommunen kan gå under
bebygde områder, og kan
generelt virke drenerende
på områdene over.
Grunnforholdene er preget
av at området ligger under
marin grense med leireavsetninger. Drenering av
grunnen kan medføre
setninger og eventuelt
setningsskader på
bebyggelse.

Risikoomfang og aktuelle
tiltak er under utredning og
blir fremstilt i hovedplanen
og vil bli tatt inn i
kommunedelplanen/
reguleringsplanen.

Geoteknisk rapport legges
til grunn for beskrivelse av
avbøtende tiltak som
gjennomføres ved bygging
av tiltaket.

Området er preget av
rygger med alunskifer.

Marine avsetninger preger
også dagstrekningene inn
mot Brumunddal stasjon.
Langs elva Brumunda er det
ca. 2,5 meter overdekning
med morene- og
elveavsetninger over
grunnvannstand og marine
avsetninger

For en eventuell tunnel
legges det opp til høy grad
av tetthet i spesielt
sensitive områder.
Det vil bli vurdert å sette
ned poretrykksmålere for å
vurdere poretrykk og har
kontinuerlig
grunnvannsovervåkning.
Det må settes i gang
ytterligere
grunnundersøkelser.

Skjæring i leire kan på
enkelte steder bli veldig
dype. Tiltak for å hindre
skader både på
omkringliggende
bebyggelse, omgivelser
generelt og vassdrag
spesielt må ha høy fokus i
byggeperioden.
Alunskiferforekomster må
kartlegges.

Jernbaneverket
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Innhente data fra
kommunen og andre kilder.
Det må gjennomføres
geotekniske og geologiske
undersøkelser.
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KOMMUNALTEKNISKE OG ANDRE ANLEGG
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Omfatter kommunalteknisk
infrastruktur under bakken.

Det finnes både vann- og
avløpsledninger som kan
eller vil bli direkte berørt av
tiltaket.

Berørte vann- og avløpsledninger og anlegg må
kartlegges og avbøtende
tiltak beskrives.

Utdrag fra teknisk plan

Det samme gjelder
fjernvarmeledninger og
elektriske anlegg,
bredbånd o.l.

D.5.2 Ikke prissatte konsekvenser
D.5.2.1 Metode
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte
konsekvenser er verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte
fagtemaet. Verdi rangeres på en tredelt skala med skriftlig begrunnelse. Omfang rangeres på
en fem-delt skala med en kort begrunnelse. Med konsekvens menes omfang og betydning
av de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for det enkelte fagtema, hvilket
fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvensene rangeres i vegvesenets metodikk til en ni-delt skala med skriftlig forklaring.
Det redegjøres for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for
fastsettingen. Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til referansesituasjonen.
Verdi angis med utgangspunkt i vedtatte planer og vises på kart.
For hvert tema er konkret metodikk foreslått.
D.5.2.2 Utredningstema
LANDSKAP
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet landskapsbilde
omhandler estetiske
verdier i landskapet og
menneskers visuelle
opplevelse (bilde) av
omgivelsene, og hvordan
de visuelle aspektene ved
omgivelsene endres som
følge av et tiltak. Temaet
tar for seg hvordan tiltaket
er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og
hvordan landskapet

De mest berørte områdene
går gjennom et viktig
kulturlandskap mellom
Jessnes og Brumunddal.
Jernbaneelementene vil bli
synlig fra lenger avstand
enn i dag, både fra veg og
fra eksisterende
bebyggelse. Det er viktig
for omgivelsene, og for
allmennhetens opplevelse
av området, at estetiske

Landskapsanalysen skal
beskrive fjernvirkning og
nærvirkning av tiltaket.

Arbeidet utføres med
bakgrunn i befaring av
strekningen, kart, flyfoto og
bilder, samt annet
tilgjengelig
bakgrunnsmateriale, for
eksempel NIJOS
kategoriseringer. Det fins
rapport om overordnet
landskapsanalyse i
Ringsaker

Utredningen skal beskrive,
illustrere og kartfeste
landskapstyper for
dagsonene, fysiske
strukturer, verdier og
sårbarhet for ytterligere
jernbaneinngrep. Tiltaket
vurderes med hensyn til
viktige landskapsformer og

Jernbaneverket
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Verdi, omfang og

124

Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker

oppleves sett fra toget
(reiseopplevelse).

kvaliteter sikres.

tilpasning til omgivelsene.
Avbøtende tiltak beskrives
og vurderes, herunder
inngrepsbegrensende
tiltak.

konsekvenser beskrives i
henhold til metodikk i
Statens vegvesens
Håndbok V712.
Utarbeide illustrasjoner av
framtidig situasjon med
ulike perspektiver, vekt på
å lage illustrasjoner fra
gateperspektiv
3D-modell med
terrengmodellering

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet omfatter
befolkningens fysiske
muligheter til å utøve
friluftslivsaktiviteter.

Tiltaksområder vil berøre
frilufts- og
rekreasjonsområder i og
nær tettstedene

Utredningsområdet for
friluftsliv og rekreasjon
omfatter hele traseområdet
mellom Jessnes og
Brumunddal.

Barn og unges bruk av
området vurderes, jf.
Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/2008.

For å opprettholde gode og
innarbeidede forbindelser
til lokale friområder må
eksisterende og nye
turtraseer vurderes ut fra
prinsippet om
sammenhengende tur- og
rekreasjonsområder.
Kryssinger av banen i form
av underganger/overganger
er vesentlig for at
jernbanen ikke skal bli en
barriere i
friluftslivssammenheng.

Det er nødvendig med en
overordnet kartlegging og
vurdering av bruken av
områdene til friluftslivs- og
nærmiljøaktiviteter. Dette
gjelder områdene med
dagsoner og arealer som
berøres av andre
permanente/midlertidige
anlegg, (anleggsområder,
tverrslag og rømningsveier
fra en eventuell tunell) og
spesielt barn og unges bruk
av områdene.
Det må utarbeides
temakart som viser berørte
frilufts- og
nærmiljøinteresser.
Avbøtende tiltak i form av
omlegging/flytting av stier
og løyper beskrives.
Berører traséen områder
som benyttes av barn og
unge skal det gis
fullverdige.
erstatningsområder

Jernbaneverket
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DNs håndbøker (Håndbok
25 – 2004 Kartlegging og
verdsetting av
friluftslivsområder og
håndbok 18 – 2001
Friluftsliv i
konsekvensutredninger) gir
innspill til metodikken.
Verdi, omfang og
konsekvens skal vurderes
og sammenstilles i henhold
til metodikk i Statens
vegvesens Håndbok V712.
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KULTURMILJØ
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Temaet tar utgangspunkt i
den kulturhistoriske
verdien av berørte
områder. Temaet omfatter
automatisk fredede
kulturminner, nyere tids
kulturminner og
kulturmiljøer inklusiv
kulturlandskap.

Tiltaket berører
kulturlandskap av
regional/nasjonal verdi, og
område med stort
funnpotensial for
automatisk fredede
fornminner.

Det skal utarbeides
temakart basert på
gjennomførte
registreringer og
verdivurderinger. Det skal
redegjøres for
kulturminnenes eventuelle
vernestatus (fredet,
regulert til spesialområde
bevaring etc.) og tiltakets
konsekvenser for disse.
Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
på reguleringsplannivå
avgrenses på kart.

Fylkeskommunen trekkes
aktivt inn i arbeidet. For
mulig berørte områder skal
det utføres gjennomgang
av relevante arkiv og
befaringer av kvalifisert
personell.

Særlig områdene mellom
Jessnes og Brumunddal er
spesielt verdifulle.
Det ligger flere gravhauger
innenfor
utredningsområdet.
Gjennom Brumunddal
ligger det spor av
Kvernveita, som krysser
jernbanen.

Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
på reguleringsplannivå
avgrenses på kart jf.
Håndbok V712.

Mulige avbøtende tiltak
skal beskrives.
Sikringstiltak ved spesielt
verdifulle objekter og
områder som kan komme i
nærheten av tiltaket skal
beskrives.
Tiltakets konsekvenser for
bevaring av dette
området/objektet må
utredes spesielt.

NATURMANGFOLD
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Temaet omhandler
naturmangfold knyttet til
terrestriske og limniske
systemer inkludert
livsbetingelser knyttet til
disse. Naturmangfold
defineres i forhold til
naturmangfoldloven som
biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold
og geologisk mangfold.

Traseene berører viktige
naturområder og biologisk
mangfold. Det vil være
viktig å få avdekket
konsekvenser av ulike
løsninger og se på mulige
avbøtende tiltak for
rødlistede arter,
svartlistede arter og
forslkjellige naturtyper.
Det må vurderes om det er
behov for viltpassasjer da
inngjerdet dobbeltspor vil
være en total barriere for
viltet.

Utredning – innhold og
omfang
Det er gjennomført
registreringer av biologisk
mangfold i Hamar
kommune, og det er
vedtatt at disse
kartleggingene skal legges
til grunn som planpremiss
ved all planlegging i Hamar
kommune, bl.a. ved at
viktige naturtyper er vist i
kommuneplanens arealdel.
Det er behov for
supplerende kartlegging av
rødliste og svartliste arter
innenfor jernbanekorridoren.

Jernbaneverket
6.5.2015

Metode
Innsamling og sortering av
kunnskapsgrunnlag gjøres i
samsvar med SVV Håndbok
V 712 –
Konsekvensanalyser, med
gjennomgang av
eksisterende kunnskap og
supplerende feltarbeid der
det er nødvendig. Denne
registreringen og
kartleggingen gjøres på 3
nivåer:
1. Landskapsnivå
2. Lokalitetsnivå
3. Enkeltforekomst
Det utarbeides
registreringskart og
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Det utarbeides
registreringskart og
verdikart, basert på
gjennomførte
registreringer og
verdivurderinger. Viktige
områder for biologisk
mangfold identifiseres.

verdikart langs hele
strekningen.
Verdisettingen,
omfangsvurderingen og
konsekvenser vurderes i
tråd med Håndbok V712.

Tiltakets konsekvenser
belyses. Dette inkluderer
også den samlede effekten
av veg og jernbane overfor
trekkveger for hjortevilt.
Avbøtende tiltak i
forbindelse med
permanente og
midlertidige anlegg må
beskrives, herunder behov
for og lokalisering av
viltpassasjer.
Tiltaket må vurderes i
forhold til
Naturmangfoldlovens
bestemmelser, både med
tanke på direkte og
indirekte konsekvenser.

NATURRESSURSER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Landbruk

Traseen medfører at
betydelige arealer
omdisponeres fra
landbruksformål til bane med
tilhørende sideareal. Dette
har konsekvenser både for
samfunnets mulighet til lokal
forsyning av mat
(samfunnssikkerhet) og
konsekvenser for det enkelte
gårdsbruk. For berørte
gårdsbruk kan tiltaket endre
ressursgrunnlaget og driften
ved at deler av eiendommens
dyrkamark eller utmark blir
omdisponert eller ved at
tidligere sammenhengende
arealer blir delt.

Det gjennomføres en
kartlegging av
landbruksressursene som
skal inneholde opplysninger
om:

Prinsippene for
konsekvensutredning for
landbruksresurser i SVV’s
håndbok V712
Konsekvensanalyser følges.
Siden landbruksarealene i
Stange har stor verdi, må
verdiklassifiseringen gjøres
mer detaljert. Arealbeslag
av produktiv jord- og
skogareal skal beregnes, og
settes opp et arealregnskap
som viser avgang/tilskudd
av ulike typer areal. Dette
gjøres på basis av Digitalt
Markslagskart (DMK).
Driftsmessige ulemper
vurderes på overordnet
nivå.

Reduksjon av jordbruksarealer
kan være betydelig for de
berørte gårdsbruk.
Flere eiendommer har
husdyrproduksjon. Pga.

• Arealgrunnlaget for hver
enkelt driftsenhet fordelt
på 12 arealklasser jf.
gårdskart, og inkludert
dyrkbart areal/areal egna
for nydyrking.
• Berørt areal på hver
enkelt driftsenhet fordelt
på samme arealklasser.
• Landbrukets infrastruktur
som kan bli berørt (f.eks.
veger).
• Drenerings- og
vannsystemer (også
naturlige)
• Forventa strukturskader

Jernbaneverket
6.5.2015
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driftsform kreves en
landbruksfaglig
konsekvensutredning av
tiltaket med tanke på
arealinngrep og driftsavbrudd.
Mange gårdsbruk blir delt av
traseen for dobbeltsporet Det
må vurderes om makeskifte
kan benyttes som en løsning
på ugunstig drift av delte
eiendommer.

på jord etter anleggsarbeid
Registreringen/kartlegginge
n skal gjennomføres med
som et samarbeid mellom
Ringsaker Landbrukskontor,
grunneier og JBV. Det skal
utarbeides en
sjekkliste/spørreskjema, i
samarbeid med
landbrukskontoret, som
skal brukes ved
gårdsregistreringer.
Konsekvensene av tiltaket
på jordbruks- og
skogbruksarealer vurderes.
Det må redegjøres for
avbøtende tiltak, herunder
begrensning av inngrep i
naturressurser og
mulighetene for å erstatte
tapte jordbruksarealer med
nyetablering av
produksjonsjord på
deponier el. lign.
(Jorderstatning).
For gårder som berøres skal
det vurderes driftsmessige
konsekvenser av
arealbeslag og
barriereetableringer
(atkomst) ,samt av
eventuelle endringer i
vannforsyning, drenering,
støy, vibrasjoner og
forurensning.

Vann

Bekker og vassdrag i
tiltaksområdet drenerer til
Mjøsa, som er
drikkevannskilde for Stange,
Hamar og Ringsaker.
Nedslagsfeltet for
vassdragene ligger i hele
traseområdet øst for Stange.
Forurensing i nedslagsfelt vil
derfor ha konsekvenser for
Mjøsa.
Det kan også forekomme
lokale drikkevannsbrønner i
nedslagsfeltet.
Mjøsa (med nedslagsfelt)
omfattes av de utvalgte
områder i første planperiode
for gjennomføring av
forvaltningsplan i henhold til
vannforskriften (norsk

Det skal kartfestes og
vurderes konsekvenser med
hensyn til:
- Drikkevannskilder og brønner
- Grunnvannsforekomster
- Vannforsyning

Nedslagsfeltet for Mjøsa vil
være særlig sårbart i
anleggsperioden, men det
må også vurderes
konsekvenser av eventuelle
uhell i driftsfasen.
Konsekvensene av
forurensning til grunn og

Jernbaneverket
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Mjøsas nedbørsfelt
vurderes med utgangspunkt
i NVEs database Regine.
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forskrift for gjennomføring av
EUs vanndirektiv).
Forvaltningsplanen
iverksettes 2010.
Forvaltningsplanen en
regional plan, og skal legges til
grunn for fylkeskommunal
virksomhet, og være
retningsgivende for
kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i
vannregionen.
Hovedmålet er å sikre god
miljøtilstand (tilnærmet
naturtilstand) i vann, både
vassdrag, grunnvann og
kystvann.

vann skal utredes.
Det må avklares om det er
behov for særskilte tiltak
for å unngå forurensning av
vassdragene og
nedbørsfeltene, både i
anleggs- og driftsfasen.
Risiko for flom, erosjon,
masseavlagring og isgang i
forbindelse med tiltaket
skal vurderes og
konsekvenser beskrives.
Avbøtende tiltak skal
beskrives.

De klimatiske endringene gjør
at det er økt fare for flom i
vassdragene. Det kan medføre
økt erosjon, masseavlagring
og isgang.
Mineralressurser:
Berggrunn og løsmasser

Kalkfjell i Furuberget. Er det
tunnelmasser som tas ut som
er av så god kvalitet at de kan
inngå i kalkproduksjonen?
Det må vurdere hvor stort
massevolum som skal tas ut
ved gjennomføring av tiltaket,
samt hvor mye av disse
massene det er behov for ved
gjennomføring av tiltaket og
hvor mye som vil bli deponert.

Det skal kartfestes og
vurderes konsekvenser i
forhold til:
- Vernede geologiske
forekomster
- Løsmasseforekomster
- Verdifulle bergarter og
evt. malmer
- Bergverk
Det gjøres rede for
mengder, kvalitet og
eventuelle gjenbruk av
overskuddsmasser

Jernbaneverket
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For vurdering av
konsekvenser for
georessurser skal metoden i
SVVs Håndbok V712 –
Konsekvensanalyser
benyttes
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D.5.3 Andre samfunnsmessige virkninger
Kapittelet tar for seg andre tema som ikke omfattes av prissatte og ikke prissatte
konsekvenser ,samt konsekvenser i anleggsperioden.
NETTO RNGSVIRKNINGER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Netto ringvirkninger

Netto ringvirkninger er de
virkninger som ikke fanges
opp av den direkte
brukernytten som er
prissatt i en
samfunnsøkomisk analyse.
For et prosjekt med
vesentlig innkorting av
reisetid, kan slike virkninger
være merkbare.

Det redegjøres for
eventuelle
produktivitetsgevinster av
økt tetthet
(agglomerasjons-effekter),
virkninger i
arbeidsmarkedet, økt
produksjon og økt
konkurranse i imperfekte
markeder

Det finnes ingen konkret
omforent måte å beregne
slike effekter på. Det vil
derfor bli gjort en kvalitativ
analyse og vurdering i
henhold til hånbok V712

FORDELINGSVIRKNINGER
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Fordelingsvirkninger

Et jernbanetiltak kan føre
til at noen grupper kommer
bedre ut og andre kommer
dårligere ut, uten at dette
synliggjøres direkte i den
samfunnsøkonomiske
analysen

Det skal synliggjøres
hvordan tiltakets
alternativer vil gi
fordelingsvirkninger
geografisk, mellom
trafikantgrupper, mellom
aldersgrupper, mellom
generasjoner m.m.

Kvalitativ beskrivelse og
bedømming

Det må synliggjøres hvilke
fordelingsvirkninger tiltaket
gir.

BY- OG STEDSUTVIKLING
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Regionale virkninger i
Mjøsområdet

Et jernbanetiltak av dette
omfang vil gi ringvirkninger
og muligheter i et større
geografisk område enn de
enkelte stasjonsbyene
langs Dovrebanen. Det vil
knytte Mjøsbyene tettere
sammen, og gi bedre
muligheter for en robust
bo-, arbeids- og
serviceregion samtidig som
tiltaket er et ledd i en

Det redegjøres for tiltakets
mulige regionale endringer
i rekrutteringsområde for
næringsliv, tilgang på
arbeidsplasser for
befolkningen, muligheter
for effektivisering, endrede
markedsmuligheter m.m.

Kvalitativ beskrivelse og
bedømming.

Basert på kjent kunnskap
og erfaringsmateriale
vurderes endringer i
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Lokale virkninger/ by/tettstedsutvikling

sammenhengende ICstrategi som vil gi
ringvirkninger i hele
Østlandsområdet.

eksisterende
pendlingsmønstre og
sysselsettingsmuligheter
som følge av dobbeltspor
på jernbanen.

Tiltaket vil/kan ha
virkninger på
befolkningsutvikling,
arbeidsmarked og
pendling,
transportvaner/ledd i
transportkjeden,
eksisterende arealbruk og
planlagte fremtidige
områder i kommunen.

Det må utredes hvordan
eksisterende og planlagt
arealbruk (iht.
kommuneplanen) påvirkes
av tiltaket. Prosjektets
potensial for endring av
lokalt arbeidsmarked
analyseres.

Tiltakets virkninger på
omkringliggende
sentrumsarealer rundt
stasjonen.
Utbygging av dobbeltspor
vil påvirke eksisterende og
planlagt arealbruk (i
henhold til
kommuneplanen).

Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Temaet handler om å
synliggjøre hvordan
tilgjengelighetsforbedringer
eller endrete
forutsetninger for å utnytte
arealer kan gi nye
muligheter eller
begrensninger for
befolkning og næringsliv.
Knutepunktsutvikling

Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene, til
følgende parametere:

Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Det må utredes hvordan
man kan får til et godt og
effektivt knutepunkt, som
integreres i den
eksisterende og fremtidige
sentrumsutviklingen.
Det må utredes
om/hvordan det ligger til
rette for at knutepunktet
kan styrkes med funksjoner
som bør ligge tett på
stasjonen (høy tetthet av
arbeidsplasser).
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene,
etter følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder
Endret tilgjengelighet, for
både eksisterende og
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Støybelastning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder

Endret barrierevirkning for
fremtidige fastlagte
utbyggingsområder
Direkte konsekvenser av
utbygging/arealbeslag
Mulighet for frigjøring av

Konkret om hvilke arealer
som berøres

Det må utredes hvor
mange spor det må være
på stasjonen, og om
sporbehov til forbikjøring
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Konsekvensene av de
alternative tiltakene
vurderes og beskrives for
de ulike delområdene, til
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arealer

kan løses nord eller sør for
stasjonen.

Kostnader ved opprydding
av frigjorte arealer
(forurenset grunn m.m.)

Trafikkforhold rundt
knutepunktet Brumunddal
stasjon

følgende parametere:
Arealbeslag, for både
eksisterende og fremtidige
fastlagte
utbyggingsområder,
herunder hvilke
eksisterende bygninger
som forventes å bli direkte
og indirekte (ved støy)
berørt av banen

Det må utredes hvor mye
parkeringskapasitet det
skal planlegges for og
hvordan behovet kan
dekkes.

Hvordan skal man best
mulig kunne legge til rette
for økt bruk av
kollektivmidler og bruk av
sykkel og gange til
stasjonen.

Utredningsarbeidet må vise
hvordan det skal
tilrettelegges for økt bruk
av kollektivtransport,
sykling og gåing til/fra
stasjonene.

D. 5.4 Konsekvenser i anleggsperioden
Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser knyttet til temaene
som er nevnt foran enn hva det ferdige anlegget vil gjøre. For anleggsfasen må det derfor
særlig redegjøres for konsekvensene for landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø,
naturmangfold og naturressurser. For naturmangfold og naturressurser er det særlig viktig at
det klargjøres mulige konsekvenser og avbøtende tiltak der anlegget kommer i berøring med
vassdragenes nedslagsfelter.
KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold
og omfang

Metode

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser

Omfattende anleggsarbeid
kan gi både kort- og
langvarige skader for
temaene.

For hvert av deltemaene
skal det også redegjøres
for eventuelle
konsekvenser i
anleggsperioden.
Eventuelle avbøtende
tiltak identifiseres.

Tilleggsvurdering til
temautredningene for
anleggsfasen

For naturmangfold og
naturressurser er det
særlig viktig å klargjøre
mulige konsekvenser og
avbøtende tiltak der
anlegget kommer i
berøring med
vassdragenes
nedbørfelt.
For kulturmiljø er det
viktig å få belyst
konsekvenser som følge
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av driftsforhold i
anleggsperioden, og at
det beskrives forslag til
avbøtende tiltak for å
hindre skader på
kulturarven i
anleggsperioden.
Plassering av tverrslag og
rømningsveier

I anleggsperioden er det
behov for tverrslag ved
driving av tunneler

Tverrslag må
identifiseres, og
plasseres både slik at de
er hensiktsmessige i
anleggstiden og
driftsfasen og til minst
mulig ulempe for
allmenne interesser.

Kvalitativ vurdering

Håndtering av forurensede
masser:

Det er forekomster av
alunskifer innenfor
utredningsområdet. Det må
tas høyde for miljøforsvarlig
deponering av slike masser.

Kartlegge egnede
deponiområder og
vurdere mulige
deponimetoder, for en
miljømessig forsvarlig
deponering av
alunskifer.

Kvalitativ vurdering som vil
omfatte tiltak for
massehåndtering.

-

Alunskifer

-

Masser infisert av
plantesykdommer og
svartlistearter

-

Andre forurensede
masser

Masser som inneholder
svartelista arter, floghavre
eller plantesykdommer som
f.eks. potetcystenematode,
krever også spesiell
handtering for å hindre
spredning.

Det må kartlegges hvor
det er svartelista arter,
floghavre eller arealer
med plantesykdommer.
Det må utarbeides
bestemmelser og gis
føringer for hvordan
svartlistearter og
plantesykdommer skal
håndteres og spredning
unngås i
anleggsperioden.

Håndtering av masser

Tunnel- og løsmassene fra
anlegget vil bli betydelige,
og det må avklares
deponier for disse.

Mengder, kvalitet, bruk
og behandling av tunnelog løsmasser må
avklares. Juridiske og
praktiske forhold knyttet
til midlertidige og varige
deponiplasser belyses.
Videre skal det vurderes
eventuelt behov for
masser fra sidetak. Det
skal redegjøres for
avslutningsplaner og
istandsetting av sidetak.
Interessentanalyse som
beskriver mulig
plassering av deponi for
masser samt videre bruk
av disse til eget anlegg
og eksterne
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Brev fra Mattilsynet til
kommunene i Hedmark og
Oppland, datert 27.02.2014, om
regelverk og ansvarsforhold ved
flytting av jord, og lov om
matproduksjon og mattrygghet,
forskrift om plantehelse og
forskrift om floghavre, skal
benyttes når det vurderes
håndtering av masser infisert
med svartlistearter og
plantesykdommer

Kvalitativ vurdering som vil
omfatte tiltak for
massehåndtering
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byggeprosjekter skal
utarbeides.

Arealbeslag for rigg- og
anleggsområder. Støy og
vibrasjoner

Det vil være behov for flere
rigg- og anleggsområder
mellom Sørli og Åkersvika.

Arealbehov og
lokalisering av rigg- og
anleggsområder
avklares. Konsekvensene
for omgivelsene
vurderes fra blant annet
anleggs- og trafikkstøy,
vibrasjoner/rystelser ved
sprengning, støv og
konflikter med annen
arealbruk. Eventuelle
støyreduserende tiltak
skal vurderes. Bygninger
med støyfølsom bruk
kartlegges. På
dagstrekningen vil det
være aktuelt med
anleggsrigg. Aktuelle
områder vurderes og
konsekvensene
beskrives.

Kvalitativ vurdering

Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling på veg

Gjennomføring av tiltakene
vil medføre omfattende
anleggsvirksomhet,
transport av masser og
leveranser til anlegget.
Dette arbeidet vil medføre
trafikk på offentlig vegnett,
trafikkstøy, anleggsstøy og
støv.

Det må redegjøres for
behov for særskilte tiltak
for å redusere ulemper
for lokalmiljøer, sikre
skoleveger, og tiltak for
å forhindre skader på
lokalt vegnett. Det bør
fastlegges
transportruter for
masse- og
anleggstrafikk. Eventuelt
må vegene som inngår i
rutene oppgraderes
både fysisk og
sikkerhetsmessig.

Trafikkavviklingsplan. Egen
vurdering av trafikksikkerhet

Driftsforstyrrelser
eksisterende bane og
veger

Anleggsarbeidene kommer
nær eksisterende jernbane
mellom gjennom
Brumunddal sentrum, samt
at banen krysser flere riks-,
fylkes- og lokalveier.

Det skal utredes i
hvilken grad tiltaket
påvirker
trafikkavviklingen på
Dovrebanen i
byggefasen, på
tilliggende riks- og
fylkesveier og på
lokalvegnettet.

Trafikkavviklingsplan

Utslipp til luft, vann og
grunn

I forbindelse med
anleggsarbeidet vil det
alltid være en viss risiko
knyttet til utslipp fra

Faren for og
konsekvensene av
mulige utslipp til sårbare
områder beskrives. Det
gjelder i hele Mjøsas

Beskrives i egen delutredning
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maskiner og utstyr.

nedbørsfelt.
Avbøtende tiltak
beskrives.

Støy, støv og rystelser

Anleggsarbeidene vil
medføre støy, vibrasjoner
og rystelser.

Det må foretas
støyberegninger
Beregningene skal
gjennomføres på et nivå
som gir grunnlag for å
vurdere behovet for og
virkningen av eventuelle
avbøtende tiltak.

Som beskrevet i Jernbaneverkets
håndbok JD205.
Støysoneberegninger i henhold
til Miljøverndepartementets
retningslinjer T1442 skal
utarbeides
Vibrasjonsberegninger

Spesielt må forholdet til
kulturminner, vernede
bygninger og
rekreasjonsarealer
belyses. Eventuelt
omfang og
nødvendigheten av
avbøtende tiltak må
utredes.

D.4 Videre planprosess, medvirkning og fremdriftsplan
Allmennheten vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling, høring og offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Grunneiere
og andre direkte berørte vil bli varslet i forbindelse med igangsetting av
reguleringsplanarbeidet og i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av denne.
Gjennom plan- og utredningsprosessen vil det bli avholdt åpne møter i løpet av
høringsperiodene. I tillegg vil lokale berørte foreninger/organisasjoner bli kontaktet eller
varslet særskilt.
For øvrig henvises det til kapittel A.5.2 Fremdriftsplan og A.5.4 Informasjon og medvirkning.
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