Måloppnåelse og Bane NORs anbefaling
Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar
Dokumentnummer: 201916161
Dato: 20. mai 2020

Side | 2

Side | 3

Side | 4

Innhold
1

Innledning ........................................................................................................................10

2

Bakgrunn .........................................................................................................................11
2.1
2.2
2.3

3

Innsigelser i 2016
Konkretisering av planarbeid fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forbedringer fra 2016

11
12
13

Tiltaket .............................................................................................................................14
3.1
3.2
3.3
3.4

Nullalternativet
Alternativ Vest
Alternativ Øst A
Alternativ Øst C

14
15
16
17

4

Kort om metode ...............................................................................................................19

5

Sammenstilling av kunnskapsgrunnlag ............................................................................ 20
5.1
5.2
5.3
5.4

6

20
21
23
23

Måloppnåelse ..................................................................................................................25
6.1
6.2
6.3

7

Sammenstilling av Samfunnsøkonomisk analyse
Sammenstilling av Andre samfunnsmessige virkninger
Sammenstilling av ROS-analyse
Sammenstilling av Teknisk hovedplan

Føringer og forutsetninger
Mål for InterCity-utbyggingen
Lokale mål

25
28
29

Evaluering av måloppnåelse ............................................................................................30
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Effektmål
Muliggjør en utvikling av kompakte byer og redusert transportbehov
Reduksjon av klimagassutslipp
Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser
Lave kostnader

30
32
34
35
36

8

Oppsummering av måloppnåelse..................................................................................... 38

9

Andre forhold Bane NOR vektlegger i anbefalingen ......................................................... 40
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10

Anbefaler
Fraråder

45
47

Videre prosess .................................................................................................................50
11.1

12

40
41
41
42
43

Anbefaling........................................................................................................................45
10.1
10.2

11

Mulighet for trinnvis utbygging
Prioritering i Nasjonal transportplan (NTP)
Konsekvenser i anleggsperioden
Avbøtende tiltak
Varianter

Prosess frem til vedtak av kommunedelplan

50

Referanser .......................................................................................................................51

Side | 5

Side | 6

Forord
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av
InterCity-strekningen Åkersvika-Brumunddal gjennom Hamar kommune. InterCityutbyggingen er en
helhetlig jernbaneutbygging på østlandsområdet, med sentrum i Oslo og armer som strekker seg i tre
retninger; til Halden, Skien og Lillehammer.
Dette dokumentet tar for seg måloppnåelse, sammenstilling og Bane NORs anbefaling og er en del av
kommunedelplanen. For at dette skal være et kort og lesbart dokument henvises det til
planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende informasjon. Det gjelder også for rapportene som kun er
gjengitt med et sammendrag her.
Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Rambøll-Sweco som rådgiver til å bistå i arbeidet med å
utarbeide kommunedelplanen, i dialog med Hamar kommune. Dette notatet er utarbeidet av Bane
NOR høsten 2019.

Oslo, 27.11.2019
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Sammendrag
Bane NOR skal møte fremtidens transportbehov ved å bygge og drifte jernbane. Det skal være
attraktivt å velge tog fremfor andre transportformer både for mennesker og godstrafikk. InterCityutbyggingen skal knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom
dem. Denne rapporten omhandler nytt dobbeltspor gjennom Hamar, som er en del av ytre InterCity.
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest med dagens stasjonsplassering legges til grunn for videre
planlegging. Vest vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal
ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt
sammen».
Hamar stasjon er i dag godt plassert i byen med høy funksjonsblanding og tetthet av boliger og
arbeidsplasser rundt knutepunktet. Det er mange som tar toget til jobb i Hamar og det er nesten
halvparten av de reisende som går til stasjon (42% 1). I utredningen av andre samfunnsmessige
virkninger vurderes alternativ Vest med sentral stasjonsplassering å oppnå målsetningene om å styrke
bo- og arbeidsplassregionen, samordnet areal og transport, kompakt byutvikling og redusert
transportbehov, og rangeres som det beste alternativet. Med vestalternativet kan dagens og
fremtidens pendlere fortsette å bo og jobbe i regionen, med lav bilavhenghet Utredningene viser at
tyngdepunktet for arbeidsplasser og bosteder også i fremtiden vil ligge i sentrum.
Alternativ Vest vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest
måloppnåelse. De nasjonale verdiene som er knyttet til kulturmiljø, jordvern og naturmangfold blir
minst påvirket av et vestalternativ. Dobbeltsporet følger i stor grad eksisterende bane eller går under
bakken og unngår inngrep i dyrka mark. Alternativet gir minst påvirkning på naturreservatet i Åkersvika
med internasjonal vernestatus og gir ingen negative virkninger på det nasjonalt verdifulle
kulturlandskapet på Børstad.
Alternativ Vest har flest muligheter for trinnvis utbygging av strekningen som er en fordel hvis det blir
aktuelt å prioritere delstrekninger med størst samfunnsnytte først. Med et vestalternativ vil det også
være muligheter for lokale forbedringstiltak rundt Hamar stasjon på kort sikt, og bidrar til oppgradering
av stasjonsområdet, strandsonen og koblingen mellom disse. Stasjonens lokalisering sentralt i Hamar
bidrar til ny utbygging, utvikling og fortetting av eksisterende by, samtidig som stasjonen fortsatt vil
være en del av knutepunktet i byen.
Bane NOR anbefaler derfor å beholde dagens fungerende jernbanestasjon som en sentral del av
knutepunktet i byen, som med et bedre togtilbud styrker bo- og arbeidsplassregionen ytterligere, i
stedet for å flytte stasjon ut av sentrum til et område med lav tetthet og lavt passasjergrunnlag.

1

Passasjerregistrering utført i april og mai 2019, se rapport Andre samfunnsmessige virkninger for mer detaljer.
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1 Innledning
Bane NOR skal møte fremtidens transportbehov ved å bygge og drifte jernbane. Det skal være
attraktivt å velge tog fremfor andre transportformer både for mennesker og godstrafikk. InterCityutbyggingen skal knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom
dem.
Nytt dobbeltspor på Dovrebanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hamar/Lillehammer betydelig.
Det vil også gjøre det mulig med hyppigere avganger og høyere pålitelighet. Bane NOR har utarbeidet
forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av dobbeltspor på strekningen
Åkersvika-Brumunddal med tilhørende stasjonsområde i Hamar.
Hensikt med denne rapporten er å gi en anbefaling av trase for nytt dobbeltspor på strekningen
Åkersvika-Brumunddal. Innledningsvis er det kort redegjort for bakgrunn og de ulike
hovedalternativene. Deretter beskrives måloppnåelse med en oppsummering og rangering. Rapporten
avsluttes med en drøfting av hvilke verdier og konsekvenser som er vektlagt i anbefalingen og en
konklusjon med hvilket alternativ som Bane NOR mener skal ligge til grunn for videre arbeid, samt
hvilke som ikke bør videreføres.
For en mer detaljert beskrivelse av alternativene og konsekvensene av disse henvises til
planbeskrivelsen med vedlegg.

Side | 10

2 Bakgrunn
Prosjektet er en oppfølging av kommunedelplanarbeidet i 2015-2016 for strekningen SørliBrumunddal, hvor kommunedelplaner for strekningene i kommunene Stange og Ringsaker ble vedtatt.
For Hamar kommunes delparsell kom det flere innsigelser som medførte behov for en ny
kommunedelplanprosess. Målet med en ny prosess er å utrede alle aktuelle alternativ til et så likt nivå
som mulig, for å kunne ta en informert beslutning om hvor dobbeltsporet skal gå.
Denne kommunedelplanen har som formål å avklare korridor og stasjonsplassering i Hamar. Det er i
planarbeidet utredet tre alternativer, alternativ Vest med stasjon der Hamar stasjon ligger i dag, og
alternativ Øst A og C med ny stasjon ved Vikingskipet.

2.1 Innsigelser i 2016
I kommunedelplanforslaget (KDP) i 2016 var det lagt frem to alternativer for vest, Vest med bru og
Vest med kulvert. Planforslaget omfattet også alternativ Midt med stasjon ved rådhuset og alternativ
Øst, med stasjon ved Vikingskipet. Alternativ Midt og Vest med bru er ikke lenger aktuelle. Alternativ
Vest med kulvert og alternativ øst ligger til grunn i dette planarbeidet (2019) men er optimalisert med
utgangspunkt i innsigelsene.
Ved høring av planforslaget i september 2016, ble det fremmet innsigelser fra Riksantikvaren,
Fylkesmannen og Jernbaneverket (i dag Bane NOR). Det ble fremmet innsigelser til samtlige
alternativer gjennom Hamar.
I brev datert 23. september 2016 hadde Riksantikvaren innsigelser mot begge de vestre alternativene
på grunn av endring i den historisk-topografiske tilknytningen og sammenhengen mellom den bygde
byen og Mjøsa. I planforslaget fra 2016 var det også lagt inn bebyggelse og tetthetskrav som
Riksantikvaren mente vil danne en barriere mot Mjøsa. Videre hadde Riksantikvaren også innsigelse
mot alternativ midt som i for stor grad svekker sammenhengen mellom historiske deler av byen og
svekker byens tilknytning til Mjøsa. Riksantikvaren fremmet også innsigelse mot at planen ikke
anskueliggjør konsekvensene for byutvikling i tilstrekkelig grad, at byutviklingsperspektivet er for
jernbanefokusert og i for liten grad vurderer hvordan det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den
historiske byen.
Fylkesmannen i Hedmark anbefaler i sin uttalelse av 16. september 2016 alternativ vest med kulvert
for framføring av jernbane gjennom Hamar. Fylkesmannen reiste innsigelse til alternativ øst fordi
alternativet har de klart største negative konsekvensene for naturreservatet i Åkersvika. Videre står at
det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir den totale belastningen på naturreservatet og at det er
utredet alternativ som har mindre negative konsekvenser. Alternativ øst medfører i tillegg negative
konsekvenser for jordvernet og er i strid med føringer om sentral stasjonslokalisering.
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Sentral stasjonslokalisering er et viktig verktøy for å oppnå nasjonale mål om kompakt byutvikling,
redusert transportbehov og økt andel miljøvennlige reiser. Stasjonslokalisering var også en av
årsakene til at Jernbaneverket (i dag Bane NOR) hadde innsigelser til alternativ øst, herunder svakere
passasjergrunnlag samt en dårligere løsning for gods.

2.2 Konkretisering av planarbeid fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2017) og fra Samferdselsdepartementet (Samferdselsdepartementet 2017) ligger til grunn som
bestilling av nytt planarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar. I tillegg er planarbeidet nærmere
presisert i brev fra Jernbanedirektoratet datert 19.12.2017. I brevet fra KMD går det klart fram at de
nye utredningene skal vektlegge forholdet til byutvikling, og at kommunen har en viktig rolle i det
kommende planarbeidet:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener byutviklingen er et viktig tema som må
vurderes av kommunen før nytt planvedtak. De statlige planretningslinjene for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging er viktig for byutvikling. Det må vurderes i hvilken grad
ulike løsninger ivaretar målene fastsatt for InterCity-utbyggingen og andre nasjonale føringer.
En del av de beregnede kostnadene er knyttet til tiltak som ikke er nødvendige for
gjennomføringen av InterCity-prosjektet. Den videre prosessen må klargjøre hvem som skal
bekoste hva. InterCity-utbyggingen gir kommunen en unik mulighet for byutvikling, men staten
kan ikke bekoste denne byutviklingen utover det InterCity-utbyggingen i seg selv bidrar med.
KMD trekker videre fram følgende hovedutfordringer for det videre planarbeidet:
-

By- og knutepunktsutvikling, muligheter og begrensninger ved begge alternativer, inkludert tids- og
kostnadsvurderinger

-

Konsekvenser for driftsfunksjoner, jernbaneverksted, tilbakeføring av sporområder, mv. knyttet til
mulighetene for frigivelse til byutvikling, samt gevinster ved avhending av frigitte arealer

-

Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum

-

Konsekvenser for Vikingskipet – herunder antall parkeringsplasser

-

Konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak

-

Konsekvensene for Åkersvika naturreservat.

-

Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges
forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen

-

Mulighetene for kostnadsreduserende tiltak

Disse punktene er vurdert og utredet i utredningsgrunnlaget til kommunedelplanen. Temaer som
berører byutvikling er håndtert i Andre samfunnsmessige virkninger, mens konsekvenser for kostnader
og kvantitative vurderinger tilhører rapporten Prissatte konsekvenser. Konsekvenser for matjord,
Åkersvika naturreservat og kulturmiljøer er redegjort for i rapporten Ikke-prissatte konsekvenser.
Mulighetene for kostnadsreduserende tiltak har ligget til grunn i utarbeidelsen av løsninger og tiltak
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som er utredet. Kostnadsreduserende tiltak er nøye avveid opp mot andre verdier for samfunnet, blant
annet hensyn til Åkersvika naturreservat.

2.3 Forbedringer fra 2016
Løsningene i planforslaget er optimalisert og forbedret sammenliknet med forslag til
kommunedelplanen fra 2016. Hovedfokus i arbeidet har vært å svare ut og forbedre tiltaket utfra
innsigelsestemaene.
Alternativ Øst A og C
Stasjonsområdet ved Vikingskipet er trukket lenger inn på land og optimalisert for å redusere inngrep i
Åkersvika naturreservat. For å redusere inngrep i dyrka mark og kulturlandskap er alternativ Øst C
utarbeidet. Alternativet går fortere inn i tunnel og gir derfor et mindre inngrep i dyrka mark og
kulturlandskap på Børstad/Tommelstad, sammenlignet med alternativ Øst A.
I begge østalternativene er det lagt inn en tilsving 2 mellom Dovrebanen og Rørosbanen for
godstrafikk, som var et av temaene i innsigelsen fra Jernbaneverket. Innsigelsen fra Fylkesmannen og
Jernbaneverket gikk også at alternativ Øst var i motstrid med statlige retningslinjer om sentral
stasjonslokalisering. For å gjøre østalternativene bedre på dette temaet har gode forbindelser til byen
og tilgjengelighet for passasjerer vært sentralt i utredningsarbeidet. Forbindelser for gående og
syklende og reetablering av eksisterende infrastruktur er inkludert i tiltaket, mens omlegging av veier
og tilpasning til bussforbindelser er vurdert. Det er flere avbøtende tiltak som er aktuelle, men som
ikke ligger til grunn for utredningen av hensyn til usikkerhet på dette plannivået, kostnader og
avhengighet til andre aktører enn Bane NOR.
Alternativ Vest
For å oppnå bedre kontakt med Mjøsa er det spesielt sett på senkning av kulverten i Hamarbukta og
utformingen av selve kulverten og Hamarbukta. Ved å senke kulverten i forhold til KDP 2016 har man
oppnådd en bedre sikt til Mjøsa fra byen, og redusert barrierevirkninger. Samtidig gir dette mulighet til
å opprettholde vannkontakten på innsiden av kulverten i Hamarbukta. Det er ikke vurdert
hensiktsmessig å senke kulverten ytterligere da det medfører at Hamar stasjon også må senkes. I
tillegg oppstår det utfordringer knyttet til infrastruktur i bakken og flomsikring av stasjonsområdet.
Videre er alternativ vest jernbaneteknisk optimalisert slik at dobbeltsporet går i tunnel før
bryggerirundkjøringen slik at denne kan opprettholdes. Dette betyr også at Nestlépipa vil bestå. Til sist
er løsningene optimalisert slik at det vil være samme gjennomgående hastighet i både alternativ Vest
og Øst (90 km/t).

2

En tilsving er et annet ord for en kobling til, eller mellom jernbanespor.
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3 Tiltaket
Kommunedelplanen har utredet tre hovedalternativer: alternativ Vest, med stasjonsplassering som i
dag og alternativ Øst A og Øst C med stasjon ved Vikingskipet. Alle tre alternativ inneholder
dobbeltspor og stasjon med plattformer, samt nødvendig jernbaneteknisk infrastruktur.

3.1 Nullalternativet
For å vurdere virkningene av et tiltak sammenlignes forventet tilstand etter gjennomføringen av tiltaket
med forventet tilstand uten at det gjennomføres. Dette kalles nullalternativet eller referansealternativet.
Nullalternativet er likt for alle de tre alternativene.
For beskrivelsen av nullalternativet er åpningsåret 2034 satt som analyseår, i samsvar med gjeldende
Nasjonal transportplan. Nullalternativet omfatter dagens situasjon, samt utvikling i perioden frem til
2034 inkludert vedtatte og finansierte planer. I nullalternativet inngår følgende momenter:
-

Utbygging av dobbeltspor Sørli-Åkersvika

-

Virksomhet i jernbaneverksted er flyttet ut

-

Lagring av museumsmateriell på Hamar stasjon er flyttet ut

-

Etablering av Espern bru og utbygging på Espern

-

Utbygging i deler av strandsonen

-

Videreføring av hensetting og driftsbase på Hamar stasjon

Figur 1. Nullalternativet
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3.2 Alternativ Vest
Alternativ Vest følger eksisterende jernbane på vestsiden av dagens fylling i Åkersvika, med en kort
bru i nordenden av Åkersvika, før banen går videre til Hamar stasjon. Hamar stasjon opprettholdes og
stasjonsområdet oppgraderes. Fra Hamar stasjon går banen i kulvert, og videre i fjelltunnel fra
Bryggerirundkjøringen til Jessnes.
Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med dobbeltspor i tilsving ved Åkersvika. Tilsvingen
kobles til eksisterende Rørosbanespor fram til Flagstadelva hvor Rørosbanen går videre uendret.

Figur 2. Alternativ Vest

Alternativ Vest slik det ligger til grunn for utredningene er nærmere definert følgende:
-

Stasjonen utformes med 7 spor og 3 plattformer

-

Driftsbasen opprettholdes på Espern

-

Stangevegen føres i bru over tilsving og Rørosbanen

-

Forbindelse på tvers av stasjonen via gjennomgående kulvert under spor og tilkomst til
plattformer .Tilkomsten flomsikres for 200 års flom

-

Kulverten i Hamarbukta utformes på slik måte at det ved sommervannstand er
vanngjennomstrømming til indre del av Hamarbukta

-

Kulvertlokket bygges til og med Vangsvegen

-

Det etableres tilkomst til Tjuvholmen i forlengelsen av Vangsvegen, over kulverten

-

Åttemetersplanet på vestsiden av tilkomst til Tjuvholmen tilrettelegges for fremtidig park

-

Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon og
Bryggerirundkjøringen, og tilrettelegges for park

-

Skibladnerbrygga kan etableres i aksen ut fra Vangsvegen eller på Tjuvholmen
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-

Terrengarrondering av strandlinjen, kulverten, og landareal som grenser til Hamarbukta skal
avklares i reguleringsplanen

3.3 Alternativ Øst A
Alternativ Øst A tar av fra eksisterende bane sør for dagens jernbanebru i Åkersvika. Banen vil ligge
på vestsiden av dagens jernbanefylling i Åkersvika og føres på bru over Stangevegen til området
mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbanen.
Her etableres ny stasjon med spor, plattformer og reisetorg. Videre legges jernbanen over rv. 25
Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika naturreservat, og gjennom kulturlandskapet
ved gårdene Børstad og Tommelstad. Banen går inn i kulvert under fv. 222 Furnesvegen og videre inn
i fjelltunnel. Rørosbanen utvides fra ett til to spor på Midtstranda og det bygges en ny jernbanebru for
Rørosbanen fra stasjonen og over Flagstadelva. Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med en

Figur 3. Alternativ Øst A
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enkeltsporet tilsving mot nord som vil gå på bru over Vangsvegen og Flagstadelva. Det må etableres
et vente-/forbikjøringsspor, noe som medfører en strekning med tre spor gjennom Børstad.

3.4 Alternativ Øst C
Alternativ Øst C er tilsvarende alternativ Øst A frem til overgangen mellom Børstad/Tommelstad og
Disen. Alternativ Øst C går her lenger vest og har kortere dagsone. Traséen krysser Børstadalléen i
fjelltunnel. Sammenlignet med Alternativ Øst A reduseres det permanente inngrepet av jordbruksareal
med ca. 50 daa, og påvirker ikke Furnesvegen.

Figur 4. Alternativ Øst C
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Alternativ Øst A og C slik de ligger til grunn for utredningene er nærmere definert:
-

Stasjonen utformes med 7 spor og 3 plattformer
Driftsbasen opprettholdes på Espern, med tilknytning til spor på eksisterende fylling

-

Stangevegen føres i bro over ny jernbane

-

Forbindelse på tvers av stasjonen via gjennomgående kulvert under spor og tilkomst til
plattformer. Tilkomsten flomsikres for 200 års flom

-

Åkersvikavegen reetableres som gjennomgående vei mellom Vangsvegen og Stangevegen,
med flomsikring for 200 års flom

3

-

Stasjonsområdet utformes som bystasjon i stasjonshåndboka 3

-

Det etableres gangatkomst fra Briskebyen til stasjonsområdet

-

Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon og Koigen

Bane NORs Håndbok for stasjoner, 11.11.2019: https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Handbok-for-stasjoner/
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4 Kort om metode
I planprogrammet står følgende om hvordan og på hvilket grunnlag Bane NOR skal anbefale
alternativ:
Bane NOR vil anbefale trasé for framtidig jernbane gjennom Hamar på bakgrunn av
gjennomførte utredninger og vurdering av samlet måloppnåelse. Herunder inngår en samlet
vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, andre samfunnsmessige konsekvenser,
risiko – og sårbarhetsanalyse og vurdering av alternativenes måloppnåelse.
Figuren under viser hvilke utredninger og dokumenter som skal legges til grunn ved vurdering og
anbefaling av trasekorridor. Vurdering av måloppnåelse beskriver i hvor stor grad alternativene
oppfyller prosjektmål og samfunnsmål, basert på utredningene. Statlige forventninger og mål ligger til
grunn for Bane NORs samfunnsoppdrag og vektlegges i vurdering av måloppnåelse.

Figur 5. Metode for sammenstilling og anbefaling
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5 Sammenstilling av kunnskapsgrunnlag
Nedenfor følger en kort sammenstilling av hovedrapportene som ligger til grunn for anbefalingen. For
mer detaljer henvises til den aktuelle rapporten.

5.1 Sammenstilling av Samfunnsøkonomisk analyse
For alle prosjekter som forventes å gi vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige
budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende
rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser. Samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene
den fører med seg. Prissatte konsekvenser analyserer forhold som kan regnes på, herunder reisetid,
helsegevinster, byggekostnader mm. Ikke-prissatte konsekvenser analyserer forhold som er vanskelig
å sette en prislapp på. For eksempel er det vanskelig å regne på hva et økosystem koster eller hvilken
nytte det gir samfunnet, eller hvor mye samfunnet er villig å betale for å bevare vernede eller fredede
bygg. Ikke-prissatte konsekvenser beskrives derfor i hovedsak kvalitativt med tekst, mens de prissatte
konsekvensene beskrives kvantitativt og med tall. Den samfunnsøkonomiske analysen avveier de
ikke-prissatte konsekvensene mot de prissatte konsekvensene. Dette gir et bilde på hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Analysen er kvalitativ, den bygger på faglig skjønn og
gir ikke noen absolutte svar.
Både de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene gir negative virkninger i forhold til nullalternativet.
Prissatte konsekvenser rangerer alternativ vest først, mens de ikke-prissatte konsekvensene rangerer
Øst C først på grunn av lokale og regionale landskapsverdier. Det er store variasjoner for temaene
som er sammenstilt for de ikke-prissatte konsekvensene og det er redegjort for usikkerhet i
grunnlaget. Totalt sett vurderes alternativ Vest best da det er en større forskjell mellom alternativene i
de prissatte konsekvensene enn i de ikke-prissatte konsekvensene. Forskjellen i de prissatte
konsekvensene går på høyere kostnader og lavere trafikantnytte i øst (økt reisetid til en stasjon ved
Vikingskipet).
Basert på dette settes følgende rangering basert på den samfunnsøkonomiske analysen:
1. Alternativ Vest
2. Alternativ Øst C
3. Alternativ Øst A
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5.2 Sammenstilling av Andre samfunnsmessige
virkninger
Rapporten Andre samfunnsmessige virkninger tar for seg ringvirkninger av stasjonslokalisering, altså
hvordan tiltaket påvirker byen og regionen på kort, mellomlang og lang sikt. Dette får både fram
hvilken retning tiltaket gir for byens utvikling, og hvor investeringene gir størst nytte. Utredningene er
delt opp i temaene byutvikling og mobilitet, men er sammenfallende i flere av vurderingene.
Ringvirkninger som er positive for byutvikling er også positive for mobilitet. Det er fordi det er en
direkte sammenheng mellom arealbruk som påvirker transportbehov, og transport som igjen påvirker
arealbruk, attraktivitet og utvikling.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging skal legges til grunn for
planlegging i alle kommuner. Utbyggingsmønster og transportsystem bør planlegges slik at det
fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for
klima- og miljøvennlige reiser. Sentral stasjonslokalisering gir grunnlag for en forutsigbar areal- og
knutepunktutvikling rundt stasjonen, som både bygger opp under satsingen på InterCity og gir høy
måloppnåelse på nullvekstmål 4, og bidrar til Hamars mål om å lede an i det grønne skiftet.
Det er stor innpendling til Hamar, og dermed har stasjonslokaliseringen betydning også i et regionalt
perspektiv. Stasjonsplassering Vest bidrar til å knytte Mjøsbyen tettere sammen ved at stasjonen er
lokalisert nær arbeidsplasser og næringsliv.

Figur 6. Hamar sentrum med et variert tilbud og bymessige omgivelser. 5-minutters byen er illustrert med
sirkel der dagens stasjon ligger i tilknytning til sentrum.

Nullvekstmålet ble lagt til grunn av Stortinget i Klimaforliket i 2012, og innebærer at veksten i persontransporten i byområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I praksis betyr dette at biltrafikken ikke skal øke. Målet ble deretter lagt til
grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029.

4
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Stasjonsplasseringen gir også en større del av Hamars befolkning tilgang til stasjonen uten bruk av bil.
Alternativ Vest knytter både Hamarregionen og hovedstadsregionen sammen til i et felles bolig- og
arbeidsmarked. Lokalisering av stasjonen utenfor sentrum vil svekke koblingene mellom Mjøsbyene
og gjøre det mindre attraktivt å pendle med tog inn til Hamar. Alternativ Vest plasserer stasjonen
sentralt, tett opptil Hamar sentrum. Denne plasseringen bidrar til å forsterke Hamar sentrum som
tyngdepunkt i kommunen og i regionen. En stasjon i vest legger til rette for ytterligere fortetting i
sentrum og i Østbyen, og gjør at infrastrukturen som allerede finnes kan benyttes videre.
Stasjonsplasseringen er tilnærmet optimal med tanke på hvor det er aktivitet og byliv i Hamar, samt
nærhet til viktige målpunkt i sentrum.
Alternativ Vest binder strandsonen med stasjon, sentrum, Mjøsa sammen med nye og gode
forbindelser. Vest gir også mulighet for kontinuerlig byutvikling fra Espern til Tjuvholmen og
sammenhengende strandpromenade for allmenheten i tråd med kommunale planer.
I alternativ Øst flyttes stasjonen bort fra bystrukturens sentrale kjerneområde til utkanten av byen som
er preget av store næringsområder. Dette utgjør særlig stor forskjell for tilgjengelighet der
østalternativene øker avstanden mellom sentrum og stasjon og endrer dagens knutepunkt til en
holdeplass. Lokalisering av stasjon ved Vikingskipet vil ikke fremme Hamars utvikling generelt,
samtidig som byen går fra stasjonsby til en by med togstopp uten sentrumsfunksjoner.
Alternativ Øst kan forbedres ved kombinasjon av varianter og avbøtende eller forsterkende tiltak. De
fleste avbøtende tiltak går på å forbedre omgivelsene som i stor grad er kommunale planoppgaver og
kommunens ansvarsområde. Selv med flere avbøtende tiltak vil tyngdepunktet i byen fortsatt være i
sentrum, og vil derfor ikke endre rangeringen av alternativene.
Alternativ Vest har potensiale for å gi vesentlige positive ringvirkninger og muligheter for klimavennlig
byutvikling og miljøvennlig transport. Til sammenligning vil alternativ Øst bidra i negativ retning for
byens utvikling med risiko for en todelt by. Befolkningsveksten og utbyggingstakten tilser at byen ikke
klarer å utvikle eller opprettholde to attraktive sentrumskjerner samtidig, verken på kort eller lang sikt.
Utredningen rangerer derfor alternativ vest først, deretter nullalternativet og til sist østalternativene.
1. Alternativ Vest
2. Nullalternativet
3. Alternativ Øst A/Øst C
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5.3 Sammenstilling av ROS-analyse
I henhold til krav i plan- og bygningslovens § 4-3 er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for
kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Hensikten med analysen er å vise alle risikoog sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Risiko- og sårbarhet vurderes ut ifra
uønskede hendelser som vil kunne medføre risiko for liv og helse, samfunnskritiske funksjoner
(stabilitet) og materielle verdier (eiendomskader).
Det er ikke identifisert noen store forskjeller i overordnet risiko mellom de tre alternativene. De
hendelsene som er vurdert vil kunne være aktuelle for alle alternativer.
Ett risikoforhold er vurdert som høy risiko, dette gjelder tilsiktede handlinger der uvedkommende tar
seg inn på anleggsområder eller i tunneler. Det er foreslått videre oppfølging i forbindelse med
utarbeidelse av teknisk detaljplan/reguleringsplan slik at man kan avklare tiltak som vil bidra til å
redusere risikoen.
Det er åtte risikoforhold som er vurdert til middels risiko: flom, håndtering/forekomst av syredannende
bergarter, brannfare, akutt forurensning, skade på /svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, trafikksikkerhet
i anleggsfase og i driftsfase samt jernbaneulykker.
Det er foreslått risikoreduserende tiltak for oppfølging, enten gjennom forankring i bestemmelser i
planforslaget, til videre arbeider med teknisk detaljplan og reguleringsplan for valgt alternativ eller til
oppfølging i forbindelse med anleggsgjennomføring.
Det er ikke funnet noen forhold som medfører at noen av arealene ikke er egnet til planlagt
områdebruk. Det vil være behov for risikoreduserende tiltak i senere planfaser bl.a. for å sikre
områdene mot flom og med trafikksikkerhetstiltak.

5.4 Sammenstilling av Teknisk hovedplan
Teknisk hovedplan beskriver hvilke tekniske løsninger som ligger til grunn for alternativene, og hvilke
konsekvenser dette vil gi for prosjektet og samfunnet.
Jernbaneteknisk er alle alternativene regnet som like i kostnadsbildet og kompleksitet. Alternativene er
tilnærmet like kapasitetsmessig. Strekningen er 1 km lenger i Øst, men påvirker ikke kjøretiden
vesentlig. Østalternativene er noe bedre for tog som skal til det planlagte hensettingsanlegget på
Hjellum, siden de ikke må vende på stasjonen.
Av alternativene anses alternativ Vest å ha størst usikkerhet knyttet til byggingen i tunnel- og dagsone.
Begge østalternativene er anleggsteknisk enklere, men har utfordringer knyttet til trafikkavviklingen.
Dette gjelder særlig Øst A som vil påvirke trafikkavviklingen negativt for hovedinnfartsårene
Stangevegen, Vangsvegen og Furnesvegen. Øst C rangeres best på anleggsgjennomføring, etterfulgt
av Vest, og til sist Øst A.
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Kostnadsestimatene for alternativene er forholdsvis like, også med hensyn til plannivå, slik at
alternativene rangeres likt på dette temaet.
Klimaregnskap for anleggsperioden viser at alternativ Vest har noe høyere utslipp enn nest beste
alternativ, Øst A. Klimaregnskapet viser utslipp knyttet til bygging, vedlikehold og drift av jernbanen. I
klimaregnskapet er utslipp i forbindelse med redusert transportbehov ikke inkludert. Forskjellen
mellom alternativene går i hovedsak på materialforbruk. I senere faser vil materialforbruk kunne
optimaliseres og dermed redusere klimaavtrykket. Forskjellen mellom Øst A og Øst C er marginal.
Den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen viser forurensede masser i planområdet. Området
rundt Hamar stasjon og Vikingskipet består i hovedsak av fyllmasser.
Det er på et tidlig stadium foretatt undersøkelser som viser forurensede masser ved både dagens
stasjon og i området rundt Vikingskipet. I senere faser vil dette håndteres gjennom
miljøoppfølgingsplaner og gjeldende føringer og regelverk.
Alle alternativer vil få redusert støynivå. Støymessig vil traseen i øst påvirke et større område rundt
Åkersvika enn i alternativ Vest, men forskjellen er ikke stor nok til å rangere alternativene ulikt.
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6 Måloppnåelse
Vurdering av måloppnåelse er tiltakshaver Bane NORs vurdering av hvordan tiltaket og de enkelte
alternativene bidrar til å oppfylle overordnede mål for samfunnet.

6.1 Føringer og forutsetninger
Overordnete føringer ligger til grunn for IC-prosjektet og målene som er definert i tabellen under. I
dette kapitlet er nasjonale føringer som har størst betydning for dette prosjektet beskrevet. Det
henvises til planbeskrivelsen for en detaljert beskrivelse av alle aktuelle føringer for prosjektet.
Ramsarkonvensjonen (1971)
Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale som setter rammene for bevaring og bruk av
våtmarker og deres ressurser. Åkersvika, i Hamar og Stange kommuner, er Norges første
Ramsarområde og ble fredet i 1974. Jernbanetiltaket berører Åkersvika naturreservat og det skal
utarbeides en plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak. Dette arbeidet utføres på
reguleringsplannivå, og skal ligge til grunn for eventuelt behov for justering av grense for Åkersvika
naturreservat.
Løsninger for hvordan forpliktelsene etter Ramsarkonvensjonen kan ivaretas er vurdert særskilt i
planarbeidet. Det er sett på muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene
ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen. For mer informasjon om hvordan
tiltaket berører Ramsar-området vises det til fagrapport ikke-prissatte konsekvenser, vedlegg 5.
Parisavtalen (FN, 2015)
Parisavtalen ble vedtatt under klimatoppmøtet 12.12.2015 i Paris og undertegnet av FNs
rammekonvensjon om klimaendring, sekretariatet. Norge er ett av de 195 landene som ble enige om å
bekjempe klimaendringer og forsterke nødvendige tiltak og handlinger for en bærekraftig lavutslippsfremtid. Landene forpliktet seg til å redusere sine karbonavtrykk «snarest mulig» og gjøre sitt
beste for å holde den globale oppvarmingen «til under 2 grader celsius» og hjelpe utviklingsland til å
gjøre det samme.
Føringer i Nasjonal transportplan
InterCity-prosjektets oppgave er gitt i bestillingen i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023
(Samferdselsdepartementet, 2014). Her står følgende: «planlegge et moderne dobbeltsporet
jernbanenett for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der det i dag fortsatt er
enkeltsporet jernbane mellom Oslo og Lillehammer». NTP 2014-2023 trekker frem knutepunktutvikling
som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt for de reisende at veksten i persontrafikk tas
kollektivt.
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I gjeldende NTP 2018-2029 (Samferdselsdepartementet, 2018) står det at kapasitet og attraktivitet for
lokal- og regionaltrafikk må økes dersom jernbanen skal bidra med sin andel for å nå nullvekstmålet
om redusert persontransport med bil. Det står også at: «Utgangspunktet er at toget skal være en
attraktiv og kapasitetssterk ryggrad i kollektivtransportsystemet. Jernbanen er således et viktig
element for å nå målet om at veksten i persontransport i byområdene skal tas av kollektivtransport,
sykling og gåing.» Videre er det beskrevet om Bane NOR som statsforetak:
Etableringen av et foretak med operasjonell frihet, et ansvarlig styre og selvstendig økonomisk
ansvar gir tydeligere krav til kostnadsstyring i utbyggingsprosjekter. (..) For å oppnå en mest
mulig effektiv utbygging av prosjektene definert som InterCity-utbyggingen (..) legger
regjeringen opp til at Bane NOR SF i tråd med sine avtaleforpliktelser med
Jernbanedirektoratet og innenfor økonomiske rammer og vedtatte milepæler gitt av
Samferdselsdepartementet, regjering og Storting, på selvstendig grunnlag kan styre den
samlede porteføljen av prosjekter.
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer
og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Det skal legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by- og
tettstedsområder i og rundt kollektivknutepunkter.
Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging 2019 (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2019)
De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med
planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.
Regjerningen vil blant annet utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør
trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig, der det mellom regionene er behov for effektive
vei- og jernbaneforbindelser. For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må det
utvikles kompakte byer og tettsteder, og bygges rundt kollektivknutepunkt.
Nasjonal jordvernstrategi 2018 (Landbruks- og matdepartementet, 2018)
Formålet med jordvernstrategien er et strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at målet for
årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til 4 000 dekar i året. Dette målet skal nås
gradvis innen 2020. Jordvernstrategien ble oppdatert i 2018, men målet om mindre enn 4 000 dekar i
året står fast.
Stortingets klimaforlik 2012 (Klima- og miljødepartementet, 2012)
I forbindelse med klimaforliket i Stortinget ble en rekke tiltak vedtatt. Aktuelt for InterCity-prosjektet er
målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og
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gange, samt å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I retningslinjene for etatenes arbeid med
NTP 2018-2029 er storbyområder erstattet med byområder.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2018 (Klima- og
miljødepartementet, 2018)
Hensikten med retningslinjen er å forplikte kommunen, fylkeskommunene og staten til å gjennom
planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulerer til, og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal videre bidra til at
samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Føringer om kostnader
Gjeldende og tidligere statsbudsjetteter og NTP har føringer om at IC-utbyggingen ikke skal overskride
kostnadsrammene som er gitt. Føringene poengterer at valg av løsning på den enkelte planstrekning
og kostnader for denne, kan ha betydning for valg av løsning på andre planstrekninger i InterCityutbyggingen. Videre er føringer om kostnadsreduserende tiltak vektlagt i bestilling fra
Jernbanedirektoratet (Jernbanedirektoratet, 2017) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017). Det er i tillegg sterke føringer i
Jernbanesektorens handlingsprogram (Jernbanedirektoratet, 2018) om å prioritere tiltak med størst
nytte først, og å få mer jernbanenytte for pengene.
Føringer i Utbyggingsstrategien for IC-strekningene
Bane NORs utbyggingsstrategi (Bane NOR, 2014) for IC-strekningene presenterer en overordnet
framdriftsplan for utbyggingen. Framdriftsplanen er en del av transportetatenes grunnlagsdokument til
NTP 2018-2029 og er basert på avveininger mellom ulike føringer og hensyn:

-

bevilgningstakt i NTP
hvilke deler av infrastrukturen som skal være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP
mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og tilrettelegging for godstrafikk slik det beskrives
i NTP
behov for færrest mulig midlertidige tiltak
optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse
realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet
koordinering med andre prosjekter, i regi av Bane NOR og andre aktører.

Føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjennom bestillingen fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017) som er
konkretisert i planprogrammet er særlig lave kostnader vektlagt sammen med temaet byutvikling og
føringer om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det er videre presisert at byutvikling
utover InterCity-utbyggingen må bekostes av andre aktører. I tillegg skal det redegjøres for tiltak som
kan gjennomføres som et første byggetrinn og i hvilken grad de bygger opp om permanent situasjon.

Side | 27

6.2 Mål for InterCity-utbyggingen
InterCity-prosjektet har et overordnet samfunnsmål som gjelder alle IC-strekninger. Effektmålene er
tilpasset hver strekning og beskriver hvilket tilbud utbyggingen gir togreisende, godstransport og andre
aktører som bruker jernbanen (Jernbaneverket, 2012). Samfunnsmålet for InterCity-utbyggingen er:

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

Med miljøvennlig transportsystem menes:
-

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

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

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

Miljømål
I forbindelse med InterCity-prosjektet er det utarbeidet et Miljøprogram (Jernbaneverket, 2016).
Miljøprogrammet er basert på Bane NORs miljøpolitikk, og påpeker grunnleggende miljøhensyn for
utbyggingen av InterCity-strekningene. Miljøprogrammet fastsetter miljømål for hele prosjektets
livsløp, og omhandler herunder planlegging, bygging, drift og vedlikehold, og hvordan
prosjektorganisasjonen skal arbeide for å oppfylle målene.
InterCity-prosjektets miljømål er følgende:
-

0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer

-

Ingen skade på ikke frigitte kulturminner

-

Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder

-

Under planlegging skal minimum 90 % av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektene identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp. (CO2-ekv/år)

-

Prosjektene skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap

Med utgangspunkt i bakgrunnen for planarbeidet, overordnede føringene som er fastsatt i
planprogrammet og InterCity-målsetninger er det definert følgende mål.
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Tabell 1. Mål for tiltaket

Mål for tiltaket
Pålitelighet

Punktlighet 95%
Regularitet 99,2 %
Oppetid

Reisetid

99,6%

Oslo - Hamar 1 time
Oslo - Lillehammer 1,5 time

Frekvens og kapasitet

Høy kapasitet og frekvens, kapasitet og
frekvens til å dekke den framtidige
etterspørsel etter personreiser og
godstransport
Viktige samfunnsmål

Innsigelse Fylkesmannen og Jernbaneverket 2016:
samordnet areal og transportplanlegging – sentral
stasjonslokalisering

Muliggjør en utvikling av kompakte byer
og tettsteder som legger grunnlaget for
et redusert transportbehov.

Innsigelse Riksantikvaren: byutvikling
Reduksjon av klimagassutslipp
Innsigelse Fylkesmannen 2016: jordvern, naturmangfold
Åkersvika

Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur, kultur og landbruksinteresser

Innsigelse Riksantikvaren 2016: kobling mellom historisk
by og Mjøsa
Lavest mulig kostnader

6.3 Lokale mål
I tillegg til de nasjonale målene, er det i planprogrammet formulert en rekke lokale mål knyttet til
utvikling av Hamar som en attraktiv, kompakt by som legger til rette for miljøvennlig transport. Disse
målene er drøftet i «Andre samfunnsmessige virkninger». De fleste av disse lokale målene vil bidra til
å underbygge det nasjonale målet om å muliggjøre en utvikling av en kompakt by og redusert
transportbehov. I tillegg fokuserer de lokale målene på attraktivitet og stedsidentiteten til Hamar
kommune.
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7 Evaluering av måloppnåelse
Alternativene blir i det følgende vurdert og drøftet utfra målene beskrevet i forrige kapitel. For hvert
mål følger en henvisning til hvor målene er begrunnet utfra.

7.1 Effektmål
Alle alternativene oppfyller mål om pålitelighet, kort reisetid og frekvens/kapasitet som beskrevet i
Konseptvalgutredningen for Intercity-prosjektet (Jernbaneverket, 2012).

Pålitelighet måles etter tognettets punktlighet, regularitet og oppetid. Dobbeltspor ÅkersvikaBrumunddal gir et mer pålitelig togtilbud for reisende mellom Oslo-Hamar og Hamar-Lillehammer.
Strekningen blir også mer robust til å håndtere avvik i togtrafikken. Det er ingen forskjell av betydning
mellom alternativ Øst og Vest.
Tabell 2. Pålitelighetsmål for IC-prosjektet

Pålitelighet

Måltall IC-prosjektet (etter bruktaking av ny infrastruktur)

Punktlighet

95 %

Regularitet

99,2 %

Oppetid

99,6 %

Både øst og vestalternativet på Hamar realiserer en effektiv reisetid for reisende Hamar-Brumunddal
på ca. 6 minutter, sammenlignet med dagens reisetid som ifølge rutetabellen er 10-11 minutter.
Med en ideell ruteplan vil den samme reisetidsgevinsten også komme reisende på strekningen
Brumunddal-Lillehammer til gode. Dette avhenger av hvor godt ruteleiene passer med bruk av
krysningssporene på strekningen.
Mål om redusert reisetid for reisende Oslo-Hamar er så godt som oppnådd ved realisering av
dobbeltsporet fram til Åkersvika, og ligger inne i nullalternativet. Dobbeltspor Åkersvika - Brumunddal
legger til rette for kommende dobbeltspor nordover og tilhørende besparelser i reisetid på strekningen
Oslo - Lillehammer.
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Tabell 3. Mål om reisetid for IC-tog og fjerntog på Dovrebanen

Strekning

IC-tog [timer: minutter]

Fjerntog [timer: minutter]

Oslo S – Hamar

1:00*

0:52*

Oslo S – Brumunddal

1:08

-

Oslo – Lillehammer

1:27**

Oslo Lufthavn – Hamar

0:35*

Oslo Lufthavn –

1:02**

-

Lillehammer
*Så godt som oppnådd ved dobbeltspor fram til Åkersvika
**Oppnås ikke før dobbeltsporet er bygd helt til Lillehammer, men prosjektet realiserer
reisetidsbesparelse på delstrekningen Åkersvika-Brumunddal

Mål om to regiontog i timen til Hamar oppnås ved realisering av dobbeltsporet fram til Åkersvika.
Dobbeltspor Åkersvika-Brumunddal gir økt kapasitet på denne delstrekningen, men er ikke alene
tilstrekkelig for å nå det langsiktige målet om to regiontog i timen Oslo-Lillehammer. Tilsvinger på
Hamar bidrar til å realisere mål i godsstrategien om økt godstrafikk mellom Dovrebanen og
Rørosbanen, som del av flere planlagte tiltak.
I nullalternativet er disse målene også oppnådd for togpassasjerer frem til Hamar, men ikke til
Lillehammer. Dette er på grunn av at strekningen Sørli-Åkersvika allerede er bygget i nullalternativet
(2034). Når det gjelder gods og fjerntog er ikke effektmålene oppnådd i nullalternativet. Disse skal
videre nordover forbi Hamar på Dovrebanen mot Trondheim. Her legger hovedalternativene til rette for
kortere reisetid, mer pålitelighet og bedre kapasitet nordover og oppfyller effektmålene.

Side | 31

7.2 Muliggjør en utvikling av kompakte byer og
redusert transportbehov
Overordnete føringer og dokumenter som målet er begrunnet i:

Samfunnsmål InterCity-satsningen

Statlige planretningslinjer for samordnet

NTP 2018-2029

bolig- areal og transportplanlegging
(2014)
Nasjonale forventninger til regional og

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen

Parisavtalen (2015)

lokal planlegging 2019-2023

Hamar stasjon er i dag godt plassert i byen med høy funksjonsblanding og tetthet av boliger og
arbeidsplasser rundt knutepunktet. Det er mange som tar toget til jobb i Hamar og nesten halvparten
av de reisende går til stasjonen (42 %). En sentral stasjonslokalisering er med bakgrunn i erfaringer,
statistikk og utredninger vesentlig for et velfungerende knutepunkt (Transportøkonomisk institutt,
2018; Kungliga tekniska högskolan, 2018; Trivector traffic, 2014; Slätmo, 2015).
I rapporten Andre samfunnsmessige virkninger er det redegjort for hvilke muligheter og begrensninger
alternativene gir for mobilitet og byutvikling. Alternativ Vest legger til rette for en kompakt byutvikling
med tilhørende grunnlag for økning i passasjerer med toget. Ved å beholde stasjonen i byen øker
sannsynligheten for at folk går, sykler eller tar bussen til stasjonen. Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 (Transportøkonomisk institutt, 2015) viser tydelig at folk velger
å gå hvis det er korte avstander. Når det blir lenger enn 500 m synker gangandelen kraftig. Det er
også betydelig færre som går når det er over 1 km gangavstand.
Alternativ Øst vil bli liggende utenfor gangavstand til viktige arbeidsplasskonsentrasjoner og legger i
mindre grad til rette for kompakt byutvikling rundt knutepunktet. Med en usentral stasjonslokalisering
er det en større risiko for at flere velger bort toget og tar bilen. Alternativ Øst A og Øst C vil derfor bidra
til mindre andel miljøvennlige reiser. Nullalternativet gir samme måloppnåelse som alternativ Vest.
Bane NORs innspill til Nasjonal transportplan (Bane NOR, 2019) fremhever sentral
stasjonslokalisering og knutepunktutvikling som sentrale for å oppnå målsetningenmye av det samme
og spesielt under kapitlet «knutepunktutvikling».
I Bane NORs høringssvar (Bane NOR, 2019c) på rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi
og fremtidens transportinfrastruktur (Ekspertutvalget, 2019) er følgende fremhevet:
Knutepunktutvikling rundt sentralt plasserte stasjoner er en del av utviklingen av jernbanen.
Målsettingen er å bidra til å styrke jernbanens nytteverdi og bidra til trafikkvekst for
jernbanen samtidig som samfunnsnytten av jernbaneinvesteringene vil øke.
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Utvikling av knutepunkt rundt sentralt plasserte stasjoner gir færre bilturer og bidrar til å
redusere støv og støy og klimagassutslipp fra transport.
I høringssvaret kan vi lese spørsmålet: «Bør premisset om sentral stasjonslokalisering være gitt?».
Her er svaret ja med bakgrunn i IC-målet, samordnet areal- og transport, større markedsgrunnlag, mer
gange og sykkel, levende byer og sømløse reiser. Jernbanedirektoratets høringssvar til den samme
rapporten fremhever sentral stasjonslokalisering som en viktig forutsetning også i fremtiden,
uavhengig ny teknologi:
Utvalget peker på at bildet kan bli annerledes dersom vi ser for oss en mer fleksibel og
individuelt tilpasset kollektivtrafikk, eventuelt reduserte kostnader for taxi. Jernbanedirektoratet
viser i den forbindelse til en utredning (Transportøkonomisk institutt, 2018) som konkluderer
med at selv med slike nye teknologiske tilbringerløsninger vil det også i framtiden være viktig
med sentral stasjonslokalisering for økt konkurransekraft for jernbanen versus privatbilen på
reiser mellom byer i InterCity-systemet, inkludert reiser til og fra Oslo-området og for å oppnå
bedre sammenknytting av InterCity-byene og for å bidra til regional utvikling. Vi viser også til at
lokalisering av stasjoner utenfor byene vil generere mye lokal vegtrafikk for at de reisende skal
kunne komme til og fra boliger, servicetilbud og arbeidsplasser. Ulempen med økt
tilbringeravstand vil gjelde uavhengig av «fremtidens smarte, individtilpassede kollektivtrafikk,
der bedre informasjon reduserer kundens ulempe ved å bytte transportmiddel»
(Jernbanedirektoratet, 2019).
Med alternativ Vest kan dagens og fremtidens pendlere fortsette å bo og jobbe i regionen, med lav
bilavhengighet. Stasjonens lokalisering sentralt i Hamar bidrar til ny utbygging, utvikling og fortetting
av eksisterende by, samtidig som stasjonen fortsatt vil være en del av knutepunktet i byen.
Knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen
Hamar er i dag et tyngdepunkt i regionen med høy andel kultur, service og besøksintensive
arbeidsplasser samt stor innpendling. Det er gangavstand for mange av togreisende, og
arbeidsplassene ligger nærme stasjon. En flerfunksjonell byutvikling med hovedvekt på næring kan
både tiltrekke seg næringsaktører som vil ha god tilgjengelighet til regionen, og nye innbyggere som
vil bo sentralt. Til forskjell fra østalternativene vil alternativ Vest styrke en allerede fungerende stasjon
og opprettholde stasjonens rolle som knutepunkt. Vestalternativet vurderes derfor i utredningene å
styrke bo- og arbeidsplassregionen, mens Øst vurderes å svekke forbindelsene i regionen og gå i feil
retning av den ønskede utviklingen.

Side | 33

7.3 Reduksjon av klimagassutslipp
Overordnete føringer og dokumenter som målet er begrunnet i:
Parisavtalen (2015)

Lov om klimamål (klimaloven, 2017)

Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig- areal og
transportplanlegging (2014)

Samfunnsmål IC

Statlige planretningslinjer for klima-

Stortingets klimaforlik (2012)

og energiplanlegging og
klimatilpasning (2018)
NTP 2018-2029

Nasjonale forventninger til regional

Areal- og transportstrategi for

og lokal planlegging (2019)

Mjøsbyen (Mjøsbyen, 2018)

Nytt dobbeltspor skal bidra til overføring av trafikk fra vei til bane og redusert behov for veiutbygging.
En sentral plassering av jernbanestasjon bygger opp under kompakt byutvikling og gjør oss mindre
avhengige av bil til hverdags og i arealplanleggingen, i henhold til Nasjonale forventninger til regional
og lokal planlegging (2019) og Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging
(2014). Mindre bilkjøring er også et viktig verktøy for å redusere klimautslipp. Med Parisavtalen er
Norge forpliktet til å redusere klimagassutslipp. Lov om klimamål (klimaloven, 2017) konkretiserer
denne med målsetning om at utslipp skal reduseres med 40% i 2030, og at Norge skal bli et
lavutslippssamfunn i 2050.
Dobbeltspor gjennom Hamar bidrar i moderat grad til nye reisende med toget isolert sett, men legger
til rette for videre utbygging til Lillehammer. Den største klimaeffekten av overføring fra bil til tog
kommer med utbyggingen frem til Åkersvika i 2026, som gir to tog i timen til Hamar og mulighet for
fjerntog mot Trondheim annen hver time. Klimaeffekten av redusert bil- og busstrafikk fra strekningen
gjennom Hamar gir derfor lite bidrag og vurderes tilnærmet likt i alle alternativer. Utslipp av CO2ekvivalenter i anleggsfasen er i klimaregnskapet for prosjektet beregnet noe høyere i alternativ Vest
(187 000 tonn) enn i alternativ Øst (171 000 tonn) i hovedsak på grunn av materialforbruk (Bane NOR,
2019d). I senere faser vil det være mulig å optimalisere materialforbruket mot et mindre klimaavtrykk.
Forskjellene vurderes ikke store nok til å rangere alternativene i måloppnåelse.
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7.4 Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur
og landbruksinteresser
Overordnete føringer og dokumenter som målet er begrunnet i:
Samfunnsmål InterCity-

Nasjonale

satsningen

forventninger til
regional og lokal

Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig- areal og
transportplanlegging (2014)

planlegging 20192023
Ramsarkonvensjonen
(1971)

Miljømål Bane NOR

Nasjonal jordvernstrategi (2018)

(2019)

Bane NOR planlegger og bygger store samferdselsprosjekter gjennom byer og naturlandskap og har
derfor tydelige mål om minst mulig inngrep i viktige natur-, kultur- og landbruksinteresser.
Dobbeltsporet gjennom Hamar berører viktige interesser, noe som også ble tydelig gjennom
innsigelsene fra Fylkesmannen og Riksantikvaren i 2016.
Dyrket mark er en knapp ressurs
Landbruks- og matdepartementet beskriver jordvern slik: «Jordvern handler om å sikre dagens
befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord» (Landbruks- og
matdepartementet, 2019). Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark hvorav en av
disse prosentene er egnet til å dyrke matkorn på. Hedmark er en av Norges største jordbruksfylker
med matjord av høy kvalitet. Samtidig er Hedmark et av fylkene med størst nedbygging av matjord.
Alternativ vest medfører ingen inngrep i jordbruk. Alternativ Øst medfører permanent beslag av ca. 75
daa, mens Øst C beslaglegger ca. 25 daa.
Naturmangfold og kulturmiljø
Dobbeltsporet berører viktige kulturminner av nasjonal interesse som de forskriftsfredete bygningene
og anleggene på stasjonsområdet. Børstad-Tommelstad er et bynært kulturlandskap med viktige
naturtypekvaliteter knyttet til åkerholmer og alléer. Børstad-Tommelstad er også verdifullt for
jordbruket og friluftsliv. Området er rikt på kulturminner med tett forekomst av automatisk fredete
kulturminner i området. Kulturmiljøet har stor tidsdybde og stort mangfold og står sentralt i
Norgeshistorien.
Kulverten gjennom Hamarbukta er optimalisert slik at siktlinjer og forbindelser mellom byen og Mjøsa
er forbedret fra forslag til KDP i 2016. Endringene gir bedre forbindelser mellom sentrum og Mjøsa, og
vanngjennomstrømning til innsiden av kulverten ved sommervannstand. Den historiske byen og
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forbindelsen til Mjøsa blir mest påvirket i vestalternativet. En stasjon i vest har også betydning for
næringslivet, utvikling og vitalisering av den historiske byen.
Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer og ødelegges raskere enn andre økosystemer
(Miljødirektoratet, 2018). Norge er gjennom Ramsarkonvensjonen forpliktet til å forvalte utvalgte
våtmarker (RAMSAR-områder) hvorav Åkersvika naturreservat er en av disse. Både øst og vest går
gjennom naturreservatet, men østalternativene fører til noe mer beslag samt inngrep i mer verdifulle
arealer.
I fagrapportene for naturmangfold, kulturarv og naturressurser er konsekvensene av dobbeltsporet
beskrevet og vurdert. Basert på disse temaene gir alternativ Vest samlet sett mindre negative
konsekvenser på grunn av mindre påvirkning på Åkersvika naturreservat, ingen beslag av dyrka mark
og mindre påvirkning på kulturminner og -miljøer. Alternativ Vest får dermed høyest måloppnåelse.
Alternativ Øst C har noe høyere måloppnåelse enn Øst A, men begge anses å gi lav måloppnåelse.
Nullalternativet vil naturlig nok ikke føre til inngrep og får derfor høyest måloppnåelse.

7.5 Lave kostnader
Overordnete føringer og dokumenter som målet er begrunnet i:
Statsbudsjettet 2019

NTP 2018-2029

Jernbanesektorens
handlingsprogram 2018-2029

Bane NOR strategiske mål
2019-2023

Utbygging 2020 5

Nasjonale forventninger til regional
og lokal planlegging (2019)

Bane NOR har strategiske mål om å redusere utbyggingskostnader slik at samfunnet får mer igjen for
pengene. Statsbudsjettet og NTP har også rammer for IC-utbyggingen som ikke bør overskrides og i
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er det forventet fra regjeringen at
kommunen vektlegger kostnadseffektivitet i planleggingen. Det er i tillegg sterke føringer i
Jernbanesektorens handlingsprogram om å prioritere tiltak med størst nytte først.
Investeringskostnadene er beregnet på tiltaket slik det foreligger per i dag. Kostnader for alle alternativ
vurderes i denne planfasen å være like nivå, slik at det ikke er grunn til å prioritere mellom
alternativene.

Bane NORs interne forbedringsprogram for å realisere flest mulig av ambisjonene i NTP. Målet er å redusere kostnadene for
alle prosjekter med totalt ti milliarder kroner.

5
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På grunn av østalternativenes beliggenhet utenfor sentrumskjernen er ikke alternativene optimale da
det blir lang avstand til arbeidsplasser og bosteder og dårlig tilgjengelighet for gående, syklende og
reisende med buss. Alternativ Øst krever derfor blant annet bygging av ny infrastruktur for å fungere.
Ytterligere omlegging av veier og nye forbindelser mellom stasjon og sentrum, er aktuelle avbøtende
tiltak ved vedtak av alternativ Øst. Utbyggingen i Øst vil kreve samhandling og investering av flere
offentlige og private aktører, blant annet Fylkeskommunen, Hamar kommune, Statens Vegvesen,
Hedmark trafikk og Fylkesmannen. Valg av løsning er avhengig av andre aktører og knyttet til neste
plannivå. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til utforming og spesifikke løsninger til nødvendig
infrastruktur rundt stasjonen i øst. Hamar kommune har mange planer og visjoner for sentrum og
strandsonen som tiltaket er prøvd å tilpasses til, mens det ikke er noen tydelige føringer eller
registrerte interesser i området rundt Vikingskipet.
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8 Oppsummering av måloppnåelse
I tabellen er måloppnåelse oppsummert og markert med farger ut fra en skjønnsmessig vurdering av
måloppnåelse fra grønn (god måloppnåelse), gul (middels måloppnåelse) og rød (lav måloppnåelse).
Som tabellen viser, får alternativ vest høyest måloppnåelse på flest mål. På effektmål, reduserte
klimagassutslipp og lave kostnader er ikke forskjellene store nok til å skille på alternativenes
måloppnåelse.

Typer mål
Effektmål

Vedtatte mål for tiltaket

Alt

Alt

Alt

Vest

Øst A

Øst C

Kommentar

Pålitelighet

God måloppnåelse for alle alternativ.

Reisetid

God måloppnåelse for alle alternativ.

Frekvens/ kapasitet

God måloppnåelse for alle alternativ.

Viktige

Muliggjør en utvikling av

Vestalternativet vil i større grad legge

samfunnsmål

kompakte byer og tettsteder

til rette for en kompakt by og redusert

som legger grunnlaget for et

transportbehov med en sentral

redusert transportbehov.

stasjonslokalisering. Østalternativene
vurderes å motvirke samfunnsmålet,
og er vurdert dårligere enn
nullalternativet der Hamar stasjon
opprettholdes som i dag.

Gir lavest mulig forurensende

Klimaregnskap for anleggsperioden

utslipp

gjelder utslipp knyttet til bygging,
vedlikehold og drift av jernbanen.
Utslipp av CO2-ekvivalenter er
beregnet noe høyere i alternativ Vest
(187 000) enn i alternativ Øst
(171 000).
Forskjellene vurderes ikke store nok
til å rangere alternativene i
måloppnåelse.

Gir minst mulig inngrep i

Alternativ vest gir minst inngrep i

verdifulle natur-, kultur og

nasjonale natur-, kultur og

landbruksinteresser

landbruksinteresser. Øst C vurderes
som bedre enn Øst A, men forskjellen
er ikke stor nok til å vurdere
måloppnåelse ulikt.
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Lavest mulig kostnader

Det er små forskjeller mellom
alternativene. Usikkerheten på dette
plannivået gjør at forskjellene ikke
vurderes utslagsgivende for
måloppnåelsen.

Figur 7. Alternativene er vurdert opp mot effektmål og viktige samfunnsmål definert i tabellen.
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9 Andre forhold Bane NOR vektlegger i anbefalingen
Bane NOR baserer anbefalingen på utredningene som er gjort i forbindelse med kommunedelplanen
og på måloppnåelse for hvert alternativ. I tillegg har Bane NOR føringer og hensyn som handler om å
se helhetlig på alle IC-prosjekter og gjennomførbarheten til hvert alternativ. Bestillingen til planarbeidet
fra KMD beskriver også føringer som vektlegges i anbefalingen.

9.1

Mulighet for trinnvis utbygging

Jernbanedirektoratet har den siste tiden kommunisert hvor viktig det er å bygge strekninger med størst
nytte først, og utsette strekninger med lav nytte. Dette ses på som en del av Bane NORS strategiske
mål om å få mer for pengene ved å redusere utbyggingskostnader. For InterCity betyr dette at
strekningen Åkersvika-Brumunddal vurderes opp mot andre strekninger på Dovrebanen, Østfoldbanen
og Vestfoldbanen når investeringsbeslutninger skal tas. I Bane NORs tilleggssvar til Nasjonal
transportplan 2022-2033, datert 30. september 2019 (Bane NOR, 2019b), er trinnvis utbygging frem til
dagens stasjon på Hamar nevnt som et mulig prosjektoptimaliserende tiltak for å få mer for pengene.
Valg av øst gir ingen muligheter for trinnvis utvikling av jernbanen gjennom Hamar kommune siden
traseen er ny. Velger man vest kan derimot jernbanen gjennom Hamar bygges trinnvis, slik at man
kan forbedre strekningen der nytten er størst først. En mulig oppdeling av strekningen gjennom Hamar
er å fullføre dobbeltsporet helt over Åkersvika til dagens planovergang ved Ringstallen. På stasjonen
er det vurdert hensiktsmessig å samtidig fornye sikringsanlegget på stasjonen som gjør at flere tog
kan kjøre samtidig, og tilpasse stasjon og spor til flere togreisende. Dette vil gi bedre punktlighet og
fleksibilitet spesielt ved avvik, og muliggjøre høyere hastighet inn til stasjonen og noe redusert reisetid.
Uavhengig om det blir alternativ øst eller vest vil det være behov for fornyelse av stasjonsområdet før
hovedalternativene bygges. Ved valg av alternativ øst vil det være vanskelig å avveie behov for
investeringer på Hamar stasjon mot nytte og tidshorisont for utbygging av dobbeltsporet i øst.
For begge alternativene vil det være mulig med en trinnvis utbygging av fellesstrekningen mellom
Jessnes-Brumunddal. Dette vil bidra til noen minutter kortere reisetid, noe bedre punktlighet og
kapasitet, forutsatt at Brumunddal stasjon bygges om. Strekningen på begge sider av Brumunddal
stasjon er i tidligere kapasitetsanalyser ikke identifisert blant strekningene som gir mest nytte med
tanke på jernbanetrafikkens behov.
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9.2 Prioritering i Nasjonal transportplan (NTP)
Fremdriften i kommunedelplanen er tilpasset for å kunne ta med prosjektet i kommende NTP. Det er
imidlertid føringer fra Jernbanedirektoratet om å prioritere strekninger med størst nytte først.
Dobbeltspor gjennom Hamar risikerer å måtte avvente til senere NTPer på grunn av lav
samfunnsnytte. For Hamar kommune vil båndlegging av arealer medføre usikkerhet og begrensninger
på by- og arealutvikling i lang tid.
Båndlegging av alternativ Øst hindrer utvikling av kommunens to næringsområder på Disenstranda og
Midstranda, samtidig som stasjonsområdet ikke vil være tilgjengelig for utvikling i lang tid. Til forskjell
vil alternativ Vest legge vesentlig mindre begrensninger på utvikling siden arealet som blir båndlagt til
stor del allerede er jernbaneformål. Det vil i tillegg være mulig å avgrense området i vest slik at deler
av båndleggingssonen kan frigjøres til byutviklingsformål på kort sikt.

9.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsperioden vil påvirke mennesker og omgivelser på forskjellig måte avhengig av alternativ.
Begge østalternativene medfører stenging eller vesentlige begrensninger på hovedinnfartsårene til
Hamar. Stenging av Stangevegen vil gi vesentlig nedsatt fremkommelighet for bilister, syklende,
gående og bussreisende under hele anleggsperioden. Vangsvegen og Furnesvegen vil ikke være
stengt i samme periode, men vil medføre nedsatt fremkommelighet. Furnesvegen vil bare bli påvirket
av alternativ Øst A. Togreisende vil kunne reise som normalt i anleggsperioden med unntak av en
lenger og noen kortere stengte perioder i begge alternativene. Anleggsperioden i et vestalternativ
medfører mindre ulemper for innbyggere i Hamar med færre stengte veier og fri ferdsel på
hovedinnfartsårene. Kort oppsummert vil vestalternativet gi lokalt mindre fremkommelighet på noen
punkter i sentrum mens østalternativet påvirker reisende i store deler av Hamar, i tillegg til innreisende
fra nabokommunene.
Østalternativene har størst påvirkning på boligbebyggelsen i Hamar. Som tiltaket foreligger nå er det
forventet at ca. 20 boligeiendommer (eneboliger, tomannsbolig og rekkehus) blir berørt i Øst A, 14
boligeiendommer i Øst C. For vest forventes 6 boligeiendommer å bli berørt (eneboliger). Nesten all
næringsvirksomhet på Disenstranda og deler av Midstranda må innløses i østalternativene. Disse må
flytte til andre områder i Hamar kommune eller vurdere lokalisering andre steder. I alternativ Vest blir
kontorlokalene til Bane NOR på Espern påvirket. Støy og andre ulemper i anleggsperioden vurderes
likt i begge alternativene.
I alternativ Vest blir området mellom stasjonen og Bryggerirundkjøringen berørt. Skibladnerbrygga kan
flyttes nærmere Mjøsa på utsiden av kulverten. Båtplassene innerst i bukta samlokaliserers med
småbåthavnen på Tjuvholmen. Ny Skibladnerbrygge, utforming av kulvert, åttemetersplanet og
strandlinjen avklares med kommunen. Tiltaket berører Nestlekvartalet som inngår i byplanen for
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Hamar fra 1849, registrert som nasjonale interesser i by. Anleggsgjennomføringen er planlagt slik at
pipa kan bevares, mens trekantbygget og hjørnet på Nestlekvartalet forutsettes revet, men med
mulighet for å bygges opp igjen. I byggeperioden vil det i alternativ Vest være mindre attraktivt å være
på Koigen og ved Hamarbukta på grunn av støy og anleggsvirksomhet, men tilkomst og bruk vil
opprettholdes. I østalternativet vil turveiene ved Børstad allé være mindre tilgjengelige og attraktive å
bruke. Driften av jordbrukseiendommene på Børstad vil også bli påvirket i anleggsperioden, og i
varierende grad etter ferdigstillelse. I dette område er det også størst risiko for arkeologiske funn i
anleggsperioden.

9.4 Avbøtende tiltak
I bestillingen fra KMD står det at planarbeidet skal synliggjøre hvem som skal bekoste hva, utover det
som inngår i tiltaket. Bane NOR planlegger og bygger spor og stasjoner med tilhørende teknisk
infrastruktur samt tilpasninger til omgivelsene (underganger, kulvert, mm). Når tiltaket er ferdigstilt
reetableres den eksisterende infrastrukturen som blir berørt. Det betyr at Bane NOR gjør store
investeringer der IC-utbyggingen kommer.
Alternativ Øst A og Øst C
En flytting av stasjon til Vikingskipet medfører et stort behov for investeringer og politisk prioritering for
å bygge opp en helt ny stasjon med gode forbindelser og omgivelser. Dette er stor forskjell fra
alternativ vest, hvor knutepunktet har gode forbindelser og bymessige omgivelser. Selv med
betydelige investeringer viser utredningen Andre samfunnsmessige virkninger at den forventede
veksten i Hamar er for lav for at omgivelsene til stasjonen kan utvikles bymessig i lang fremtid. I øst er
det flere berørte aktører og flere forhold som ligger utenfor Bane NORs ansvarsområde som for
eksempel bolig- og næringsutvikling, mulige veiombygginger og arealbruk rundt knutepunktet. En
utbygging her vil kreve samhandling og investeringer mellom flere aktører.
For at alternativ øst skal bli et fungerende knutepunkt kreves flere og større tiltak som går utover Bane
NORs samfunnsoppdrag. På grunn av lokaliseringen utenfor sentrumskjernen, størrelsen på byen og
lav befolkningsvekst, er det stor usikkerhet knyttet til om en stasjon i øst kan bli et fungerende
knutepunkt i byen. Det er blant annet utfordringer til enkle bytter mellom buss og tog, på grunn av at
bussrutene er vanskelige å tilpasse en stasjon i øst. Omlegging av busstraseer og veier kan være
aktuelle for å komme nærmere målet om enkle bytter mellom transportmiddel.
Valg av løsning er avhengig av andre aktører og knyttet til neste plannivå. Det er derfor stor usikkerhet
knyttet til utforming og spesifikke løsninger til nødvendig infrastruktur rundt stasjonen i øst.
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9.5 Varianter
I henhold til planprogrammet er det i planarbeidet utredet varianter for alternativene. Variantene som
er av betydning for Bane NORs anbefaling er beskrevet i følgende tekst.

Alternativ øst - Stangevegen under ny jernbane
I både alternativ Øst A og C er det utredet en variant med Stangevegen under ny jernbane. Med
Stangevegen under ny jernbane må banen og stasjonsområdet heves med ca. 3,5 m. Høyden gjør
stasjonsområdet mindre tilgjengelig for reisende som må ta seg ytterligere høydemeter opp til
plattformene. Varianten vil i tillegg gi en høyere jernbane med bredere fylling og dermed større
inngrep i Åkersvika naturreservat (ca. 40 daa). Stangevegen under ny jernbane er derfor ikke lagt til
grunn i verken Øst A eller C.

Alternativ øst - Fleksibel stasjonsløsning
Hensikten med en fleksibel stasjonsløsning er å legge til rette for en eventuell framtidig mulighet for
direktetog mellom Oslo til Elverum via Hamar. Med stoppested på Elverum må reisende med
Rørosbanen bytte tog på Elverum i stedet for på Hamar. De fleste som bruker Rørosbanen skal nord
for Elverum 6. Passasjergrunnlaget er derfor større på Hamar, der reisende bytter til Rørosbanen i dag.
Vurderinger av nytte viser at denne varianten gir lav trafikantnytte og økte investeringskostnader på
selve stasjonsutformingen. Realisering av tilbudet krever også kryssingsspor, nedleggelse av
planoverganger, elektrifisering, ombygging av Løten, Elverum og Ilseng stasjon, samt etablering av
hensettingsanlegg på Elverum stasjon.
I tillegg gir stasjonsvarianten den klart største negative påvirkningen på Åkersvika naturreservat.
Varianten medfører ca. 42 daa permanent arealbeslaget i Åkersvika naturreservat, omtrent 12 daa
mer enn for østalternativene. I tillegg inneholder disse arealene mer verdifulle naturverdier.

Alternativ vest – byggbart kulvertlokk
I henhold til planprogrammet skal Bane NOR utrede forskjellig utforming av kulvertlokk. Kulvertlokket
som ligger inne i tiltaket er utformet for å opprettholde dagens spor og stasjon, gi best mulig sikt ut mot
Mjøsa og tilpasning til kvartalsstrukturen med forlengelse av Stangevegen. En variant med kulvert
dimensjonert for overliggende bygninger (byggbart lokk) er undersøkt, men ikke vurdert som
hensiktsmessig på grunn av økte kostnader og lavt utbyggingspotensiale. Varianten vil i tillegg gi
dårligere sikt til Mjøsa fra sentrum.

Alternativ øst og vest - sportilkobling til jernbanemuseet og driftsbase
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Passasjertellinger utført på Hamar stasjon, inngår i rapporten Andre samfunnsmessige virkninger, 2019
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Jernbanemuseet formidler, forsker og stiller ut materiell om mennesker, jernbanen og omgivelsene
rundt. Jernbanemuseet har i dag fire museumstog, hvorav to kjører til Røros, Elverum og Raumbanen
noen ganger per år. Museumstogene står i dag parkert på Hamar stasjon når de ikke er i bruk.
Sportilkoblingen til jernbanemuseet brukes kun til å frakte materiell til utstillinger på museet.
I alle alternativ er det derfor vurdert at sportilkobling til Jernbanemuseet ikke lenger er hensiktsmessig.
Sporene brukes i liten grad i dag, og Jernbanemuseets virksomhet vurderes ikke å bli påvirket i
vesentlig grad. I tillegg vil det på sikt medføre utfordringer og kostnader for at museumtog skal kunne
kjøre på moderne jernbanespor med det nye signalsystemet ERTMS. Begge alternativene legger
derfor til grunn at jernbanemuseet ikke har sportilkobling.
Utredningene har vist at det er hensiktsmessig å opprettholde en driftsbase i alternativ Vest. For
alternativ Øst A og Øst C er det lokale fordeler ved å flytte driftsbasen. Opprettholdelse av driftsbasen
vil i Øst-alternativene kreve sportilknytning fra sør som medfører større inngrep i Åkersvika. Uten
driftsbase kan området benyttes til andre formål og gi bedre forbindelser mellom Espern og Østbyen.
Per i dag foreligger det ingen vedtak eller investeringsbeslutning for flytting av driftsbase i Bane NOR.
Selv om det kan bli aktuelt med en flytting av driftsbase i fremtiden vurderes det uhensiktsmessig å
forutsette dette i denne planen. Arealet vil i praksis ikke heller kunne benyttes til andre formål så lenge
det ikke foreligger en beslutning om flytting.
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10 Anbefaling
Bane NOR skal møte fremtidens transportbehov ved å bygge og drifte jernbane. Det skal være
attraktivt å velge tog fremfor andre transportformer både for mennesker og godstrafikk. Bane NOR
skal samtidig ta vare på dagens og fremtidens samfunnsinteresser, inkludert langsiktig forvaltning av
statlige midler.

10.1 Anbefaler
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Alternativ Vest vurderes
i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «IC-korridorene skal ha et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen».
Alternativ Vest vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest
måloppnåelse. Investeringskostnadene vurderes like for alle tre hovedalternativ. Alternativ vest
rangeres best i rapporten for prissatte konsekvenser da en sentral stasjonslokalisering gir kortere
reisetid til stasjon.
Den samfunnsøkonomiske analysen anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging
etter en samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. I utredningen av andre
samfunnsmessige virkninger vurderes alternativ Vest med sentral stasjonsplassering å oppnå
målsetningene om å styrke bo- og arbeidsplassregionen, samordnet areal og transport, kompakt
byutvikling og redusert transportbehov, og rangeres som det beste alternativet. Det er ingen forskjeller
på alternativene i ROS-analysen eller på teknisk funksjonalitet. Det er høyere kompleksitet knyttet til
bygging av Hamar stasjon og kulvert i alternativ Vest, enn ved alternativ Øst. Samtidig er det mindre
utfordringer knyttet til trafikkavvikling i anleggsperioden i Vest.
De nasjonale verdiene som er knyttet til kulturmiljø, jordvern og naturmangfold blir minst påvirket av et
vestalternativ. Dobbeltsporet følger i stor grad eksisterende bane eller går under bakken og unngår
inngrep i dyrka mark. Alternativet gir minst påvirkning på naturreservatet i Åkersvika med internasjonal
vernestatus og gir ingen negative virkninger på det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet på Børstad.
Tiltaket er derimot vurdert å gi en negativ påvirkning på landskapsverdiene i Hamarbukta. I rapporten
ikke-prissatte konsekvenser er virkningene for landskapsverdiene og de lokale forbindelser gitt større
vekt enn virkninger på nasjonale verdier. Derfor vurderer rapporten ikke-prissatte konsekvenser at
alternativ Øst C gir mindre negative konsekvenser enn Vest. Utredningen av landskapsbilde bygger
på sosiale og kulturelle normer, til forskjell fra for eksempel utredning av naturmangfold. Vurdering av
landskapsbilde vil dermed endre seg over tid, samtidig som det er mulig å komme frem til flere svar.
Bane NOR legger til grunn at de nasjonale verdiene veier tyngst i anbefalingen, og konkluderer derfor
med at alternativ Vest gir minst negative konsekvenser.
Hamar stasjon er i dag godt plassert i byen med høy funksjonsblanding og tetthet av boliger og
arbeidsplasser rundt knutepunktet. Det er mange som tar toget til jobb i Hamar og det er nesten
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halvparten av de reisende som går til stasjon (42% 7). Med vestalternativet kan dagens og fremtidens
pendlere fortsette å bo og jobbe i regionen, med lav bilavhenghet. Hamar kommune har store
arealreserver både i og rundt byen. Utredningene viser at det er mer areal enn hva det er behov for
både på kort og lang sikt. Det vil derfor være en stor kommunal utfordring å styre utviklingen mot å
fortette området rundt Vikingskipet når det samtidig finnes mer attraktive tomter andre steder i byen.
Tyngdepunktet for passasjergrunnlaget som kommer av arbeidsplasser og bosteder vil også i
fremtiden ligge i sentrum.
Alternativ Vest har flest muligheter for trinnvis utbygging av strekningen som er en fordel hvis det blir
aktuelt å prioritere delstrekninger med størst samfunnsnytte først. Med et vestalternativ vil det også
være muligheter for lokale forbedringstiltak rundt Hamar stasjon på kort sikt, og bidrar til oppgradering
av stasjonsområdet, strandsonen og koblingen mellom disse. Stasjonens lokalisering sentralt i Hamar
bidrar til ny utbygging, utvikling og fortetting av eksisterende by, samtidig som stasjonen fortsatt vil
være en del av knutepunktet i byen.

Figur 8. Stasjonen i vest er en del av sentrum hvor det er mulig å nå viktige målpunkter med 5 min
gåing.

Bane NOR anbefaler derfor å beholde dagens fungerende jernbanestasjon som en sentral del av
knutepunktet i byen, som med et bedre togtilbud styrker bo- og arbeidsplassregionen ytterligere, i
stedet for å flytte stasjon ut av sentrum til et område med lav tetthet og lavt passasjergrunnlag.
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Passasjerregistrering utført i april og mai 2019, se rapport Andre samfunnsmessige virkninger for mer detaljer.
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10.2 Fraråder
Bane NOR fraråder alternativ Øst A og Øst C
I 2017 utarbeidet Bane NOR en veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter planog bygningsloven (Bane NOR, 2017). I denne er det blant annet lagt vekt på å klargjøre i hvilke
situasjoner Bane NOR kan bli nødt til å bruke innsigelse eller andre virkemidler for å sikre at nasjonale
jernbaneinteresser blir ivaretatt. Nasjonal og regional arealpolitikk utgjør et av Bane NORs
ansvarsområder når det berører jernbaneinteresser. I denne sammenhengen er følgende relevante:
•
•
•
•

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik
at transportbehovet begrenses.
Rundt kollektivknutepunkter må det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og
transformasjon.
Planlegge kollektivknutepunkter slik at det gis gode muligheter for overgang mellom ulike
transportmidler.

Videre heter det at: «Nasjonal transportplan legger opp til at persontransportveksten i byområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Staten investerer betydelige midler i utvikling av
jernbanens infrastruktur. Det forventes derfor at lokale myndigheter legger til rette for en arealbruk
som øker nytten av investeringene. Fortetting og transformasjon nær kollektivknutepunkter
prioriteres».
Stasjonslokalisering har stor betydning for mulig utvikling av en kompakt by, redusert transportbehov
og klima- og miljøvennlige transportformer. Bane NOR mener dette er av nasjonal og regional
interesse ved valg av alternativ på strekningen Åkersvika-Brumunddal og henviser til Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Østalternativene er vurdert å gi lavere måloppnåelse enn alternativ Vest. I den prissatte rapporten er
østalternativene rangert sist. Forskjellen mellom alternativ Vest og alternativ Øst skyldes blant annet
nytte av tidsbruk til og fra stasjonen for passasjerene. Alternativ Øst fører til at gjennomsnittlig avstand
fra tyngdepunktet av bosatte og arbeidsplasser øker, noe som fører til økt tidsbruk. Alle tre alternativer
medfører samlet sett negative konsekvenser for ikke-prissatte verdier, men Øst C vurderes å gi minst
ulemper, etterfulgt av Øst A. I den samfunnsøkonomiske analysen er alternativ Vest rangert først,
deretter Øst C og sist Øst A.
Andre samfunnsmessige virkninger utreder konsekvenser og muligheter for byutvikling og mobilitet på
sikt. Her vurderes østalternativene å gå i feil retning av kompakte byer, fortetting, redusert
transportbehov og en miljøvennlig hverdag i henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal-, og transportplanlegging. Det er ingen forskjeller på alternativene i ROS-analysen eller på
jernbaneteknisk funksjonalitet. I anleggsfasen er det derimot større utfordringer knyttet til
fremkommelighet på hovedvegnettet.
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I østalternativene flyttes stasjon fra sentrum og gjør stasjon til et byttested i stedet for et knutepunkt.
Stasjonen blir plassert ved Vikingskipet der dagens næringsarealer rives. Foruten Vikingskipet vil
stasjonen i lang tid bli liggende i et ubebygd område, med lav tetthet av boliger og arbeidsplasser i
nærheten. Utredningen av andre samfunnsmessige virkninger synliggjør at området sannsynligvis ikke
vil bygges ut i lang fremtid. Hamar har allerede store arealreserver samtidig som det forventede
befolknings- og utbyggingstempoet er lavt.
Ved valg av alternativ Øst A eller Øst C vil to store næringsområder bli båndlagt for utvikling, sammen
med boligområder. Områdene vil ikke kunne videreutvikles i perioden båndleggingen gjelder og vil
samtidig måtte vente på endelig avklaring rundt innløsning gjennom grunnervervsprosessen.

Figur 9. Stasjonen i øst ligger utenfor sentrum og svekker målet om å kunne nå det meste innenfor 5 min
gåing.

Med en stasjon i øst vil toget bli et mindre attraktivt valg for spesielt innpendlere som jobber i Hamar
by og myke trafikanter. Årsakene er større avstand til boliger og arbeidsplasser samt områdets
bilbaserte karakter, lave byromskvaliteter og dårlig tilgjengelighet for miljøvennlige transport. Det er
derfor større risiko for at flere velger å kjøre bil til stasjon, eller velger å kjøre bil hele veien til målet.
Nullalternativet vurderes med bakgrunn i dette som bedre enn østalternativene.
Alternativ Øst A går gjennom det nasjonalt verdifulle kulturmiljøet på Børstad og omdisponerer ca. 75
daa med dyrka mark av svært høy kvalitet. I tillegg medfører alternativet ca. 100 daa i midlertidige
beslag av jordbruksarealer. Mellom dobbeltsporet og bebyggelse oppstår inneklemte og oppsplittede
jordbruksarealer som får forverrede driftsforhold, samtidig som noen arealer risikerer nedbygging.
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Begge østalternativene medfører større negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat da
områder av store naturverdier blir berørt.
Alternativ Øst C er lik øst A med følgende unntak: Alternativ Øst C unngår inngrep i åkerholmer med
viktige naturverdier. Alternativet gir mindre permanent inngrep (ca. 25 daa) og mindre midlertidig
beslag (ca. 75) på Børstad enn alternativ Øst A. Dette forutsetter at matjord på kulvert vil oppnå
akseptabel kvalitet i løpet av noen år. Erfaringer fra nydyrkingsprosjekter i Norge viser at det er en
risiko for at jordsmonnskvaliteten permanent forringes, slik at det permanente beslaget kan være
større.
Bane NOR fraråder variant fleksibel stasjonsløsning (øst)
Hensikten med en fleksibel stasjonsløsning er å legge til rette for en eventuell framtidig mulighet for
direktetog mellom Oslo til Elverum via Hamar. Med stoppested på Elverum må reisende med
Rørosbanen bytte tog på Elverum i stedet for på Hamar. De fleste som bruker Rørosbanen skal nord
for Elverum 8. Vurderinger av trafikantnytte tilsier at denne varianten gir lav nytte og økte
investeringskostnader på selve stasjonsutformingen. Realisering av tilbudet krever også
kryssingsspor, nedleggelse av planoverganger, elektrifisering, ombygging av Løten, Elverum og Ilseng
stasjon, samt etablering av hensettingsanlegg på Elverum stasjon.
I tillegg gir varianten det klart største både permanente og midlertidige arealbeslaget i Åkersvika
naturreservat på henholdsvis ca. 40 daa og 210 daa og beslag av mest verdifullt våtmarksareal.
Lave investeringskostnader er etter Bane NORs vurdering av regional og nasjonal interesse ved valg
av alternativ på strekningen Åkersvika-Brumunddal. Det vises til føringer i Nasjonal transportplan om
utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale investeringsomfanget for InterCity-prosjektet.
Bane NOR fraråder variant byggbart lokk (vest)
Bane NOR har utredet en variant med byggbart lokk mellom stasjonen og forlengelsen av
Vangsvegen. Kostnadene er vurdert til ca. 350 mnok mens utbyggingspotensial vurderes lavt.
Lave investeringskostnader er etter Bane NORs vurdering av regional og nasjonal interesse ved valg
av alternativ på strekningen Åkersvika-Brumunddal. Det vises til føringer i Nasjonal transportplan om
utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale investeringsomfanget for InterCity-prosjektet.

8

Passasjertellinger utført på Hamar stasjon, inngår i rapporten Andre samfunnsmessige virkninger (Bane NOR, 2019).
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11 Videre prosess
Den videre kommunedelplanprosessen er kort oppsummert nedenfor. For mer detaljer henvises det til
planbeskrivelsen.
Tidsplan

Planlagte milepeler

Desember 2019

Politisk 1.gangs behandling

Januar – Februar 2020

Offentlig ettersyn

Februar – Mars 2020

Merknadsbehandling

Mai 2020

Sluttbehandling - planvedtak

11.1 Prosess frem til vedtak av kommunedelplan
Etter administrativ behandling i kommunene skal planforslaget legges frem for politisk
førstegangsbehandling. Politikerne skal da vurdere og eventuelt beslutte om planforslaget skal legges
ut for offentlig høring.
I løpet av høringsperioden skal det arrangeres møter og andre medvirkningsprosesser der innholdet i
planen forklares for de som er interessert. Informasjon om sted og tid kunngjøres på kommunens
hjemmesider og andre relevante digitale plattformer.
Når høringsperioden er over, vil Bane NOR vurdere innkomne merknader. Vurderingene resulterer i at
merknaden enten tas til etterretning, ikke tas til følge, eller tas til følge. Alle innkomne merknader
kommenteres. I de tilfeller der merknaden tas til følge kan Bane NOR justere planforslaget. Det betyr
at Bane NOR også vil gjøre konkrete vurderinger av eventuelle avbøtende tiltak utover de som
allerede er lagt inn i planforslaget.
Det bearbeidede planforslaget overleveres til administrasjonen i kommunen som forbered en politisk
sak. Kommunedelplanen skal til deretter vedtas av kommunestyret.
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