FORORD
Dokumentet inneholder uttalelser til planforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar. Uttalelsene er sammenstilt og kommentert av Bane NOR og
Hamar kommune i dette dokumentet (kapittel 4). Uttalelsene i sin helhet er tilgjengelige i et eget
dokument.
Innledningsvis i dokumentet (kapittel 2) har vi tatt for oss noen tema som er gjennomgående i flere
høringsuttalelser. I kapittel 3 beskrives endringer som foreslås i planforslaget som følge av
høringsinnspill.
Bane NOR er tiltakshaver, og Hamar kommune er planmyndighet og samarbeidspartner.
Planforslaget er 1. gangsbehandlet av Hamar Kommunestyre i møte 18.12.2019. Planforslaget ble
sendt ut på høring og til offentlig ettersyn den 21.12.2019, med frist for å komme med
høringsuttalelse den 14.02.2020. Planen legges fram til sluttbehandling i juni 2020.

Oslo, 20.05.2020
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INNLEDNING
Informasjon om planforslaget og planarbeidet

Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for
utbygging av dobbeltspor med tilhørende stasjonsområde i Hamar. Prosjektet er en del av
InterCity-utbyggingen som skal knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det
lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden mellom Oslo og Hamar/Lillehammer vil bli
betydelig redusert som følge av utbyggingen. Det vil også gjøre det mulig med hyppigere
avganger og høyere pålitelighet.
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 hvor korridor for fremtidig trasé skal gå
og hvor stasjonen skal ligge i Hamar. Det er i planarbeidet utredet tre alternativer, som vist i
illustrasjonen under. En i Vest med stasjon der Hamar stasjon ligger i dag, og to i øst med ny
stasjon ved Vikingskipet.

Dobbeltsporet jernbane for høye hastigheter er kompliserte konstruksjoner som krever store
arealer. Høyhastighetstog krever stor svingradius og lav helningsgrad, noe som medfører at
jernbanen, i mindre grad enn andre infrastrukturprosjekter, kan tilpasses eksisterende
strukturer, bebyggelse og andre lokale forhold.
Hamar sentrum består av en kvartalstruktur som bygger på Røyems byplan fra 1848.
Gatenettet er utformet slik at byen forholder seg til Mjøsa og Hamarbukta. Langgater følger
strandlinjen og tverrgatene har «Mjøsgløtt». Hamar har også lang jernbanehistorie med flere
vernede miljøer ved Espern, samt at Norsk jernbanemuseum ligger i utkanten av byen.
Sørøst for byen ligger Åkersvika, et internasjonalt viktig elvedelta- og våtmarksområde som
omfattes av RAMSAR-konvensjonen. Området er vernet som naturreservat og utgjør et viktig
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område for flere arter av fugl og fisk. Samtidig er det flere verdifulle naturtyper i området.
Områdene rundt gårdene Børstad og Tommelstad øst for sentrum er viktige kulturlandskap
med store jordbruksverdier. Områdene er også et viktig bynært rekreasjonsområde for
innbyggerne i de østre bydelene.
De ulike alternativene for traseer er i kommunedelplanen kalt Vest, Øst A og Øst C. Alle
alternativene har ulike varianter knyttet til seg.
Alternativ Vest følger eksisterende bane fra Åkersvika til dagens Hamar stasjon. Dagens
stasjonsområde vil i dette alternativet fortsatt være i bruk. Videre nordover vil banen legges i
kulvert forbi Hamarbukta og videre inn i tunnel frem til Jessnes i Ringsaker. Alternativet
omfatter også en tilsving på Rørosbanen, som gjør det mulig å kjøre godstog mot Elverum
fra begge retninger på Dovrebanen uten og vende på Hamar stasjon.
Alternativene i Øst inneholder begge et nytt stasjonsområde ved Vikingskipet. Videre krysser
banen Vangsvegen og kulturlandskapet på Børstad før den går i tunnel frem til Jessnes.
Forskjellen på de to Øst-alternativene er at Øst C går lenger vest og har kortere dagsone før
banen legges i kulvert og tunnel. Begge alternativene omfatter også en tilsving på
Rørosbanen, i likhet med Vest-alternativet.
Som del av utredningsprosessen er det utarbeidet en teknisk hovedplan, som er vedlagt
kommunedelplanen. Den tekniske hovedplanen oppsummerer de jernbanetekniske
beskrivelsene av de tre alternativene og tilhørende varianter og viser hvordan tiltaket kan
gjennomføres.
Store samferdselstiltak som dette prosjektet omfattes av konsekvensutredningsforskriften og
det er derfor gjennomført en utredning av tiltakets konsekvenser for prissatte og ikkeprissatte fagtemaer, basert på Statens vegvesens håndbok V712. Målet med
konsekvensutredningen er å belyse planens konsekvenser for miljø og samfunn og er en
sentral del av beslutningsprosessen i valget av trasé. En annen sentral del av dette
beslutningsgrunnlaget er utredningene av temaene byutvikling og mobilitet som omhandles i
rapporten om andre samfunnsmessige virkninger. Disse temaene belyser tiltakets mulige
ringvirkninger.
Kommunedelplanen består av en planbeskrivelse, samt tilhørende juridisk bindende plankart
og bestemmelser.
Hensikten med planarbeidet er å båndlegge nødvendige arealer for videre utredning av den
korridoren som velges. Etter at kommunedelplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet
reguleringsplan som optimaliserer og detaljerer det valgte alternativet videre.
Reguleringsplanen vil være grunnlag for grunnerverv og skal fastsette nødvendige krav til
utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og miljøtiltak.
Det henvises til planforslaget i sin helhet for mer informasjon om tiltaket og
utredningsmaterialet.

Planforslaget på høring og til offentlig ettersyn
Hamar kommunestyre vedtok å sende planforslaget for dobbeltspor gjennom Hamar på
høring og til offentlig ettersyn 18.12.2019. Planforslaget lå ute på høring fra 21. desember til
14. februar 2020.
Det kom inn 181 høringsuttalelser, 22 av disse fra offentlige myndigheter, 26 fra
organisasjoner, lag, foreninger og politiske partier og 133 uttalelser fra private, grunneiere og
næringsliv.
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Fylkesmannen, Statens vegvesen og Bane NOR fremmet innsigelse til alternativ Øst A og
Øst C. Begrunnelse for innsigelsene var attiltakene er i strid med naturmangfoldloven, Norsk
handlingsplan for naturmangfold og internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsarkonvensjonen, føringer om Nasjonal jordvernstrategi samt Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkeskommunen fremmet innsigelse til
alternativ Vest variant med bebyggbart lokk på bakgrunn av hensynet til nasjonale
kulturminneverdier. Bane NOR fremmet også innsigelse til variant med bebyggbart lokk i
alternativ Vest. Se kapittel 3 for oppsummering av innsigelsene og svar på disse.
På bakgrunn av merknadsbehandlingen er alternativ Øst A samt alternativ Vest variant med
bebyggbart lokk tatt ut av planen. Alternativ Vest og Øst C vil legges frem for politisk
annengangsbehandling og valg av korridor for nytt dobbeltspor gjennom Hamar vil tas etter
dette.
Kommunestyrets vedtak 18.12.2019
Under følger Kommunestyret vedtak ved førstegangsbehandling av planforslaget. Dette
ligger til grunn for merknadsbehandlingen og revideringer av planforslaget frem til
annengangsbehandling.
1. Hamar kommunestyre vedtar å sende forslag til kommunedelplan for dobbeltspor
gjennom Hamar på høring og til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens
§ 11-14, med følgende hovedalternativer, inkludert varianter:
• Vest
• Øst A
• Øst C
2. Hamar kommunestyre mener at konsekvensutredningen er gjennomført
tilfredsstillende og i hovedsak i tråd med vedtatt planprogram, og danner et godt nok
grunnlag for vedtak av kommunedelplan. Utvidelse av fastsatt utredingskorridor i
området ved Furuberget tas til orientering.
3. Til Bane NORs forslag til bestemmelser og retningslinjer, foreslås følgende
justering/tillegg i retningslinjer under 1.3.18:
• Det skal vurderes kryssing over/under Stangevegen ved
reguleringsplanbehandling, under forutsetning at det ikke innebærer større
inngrep i Åkersvika naturreservat og at det ikke overstiger kostnadsestimatet.
Stangevegen under ny bane foreslås utredet videre med støttemurer i Åkersvika,
som begrenser arealbeslag i reservatet.
• Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon og
Bryggerirundkjøringen.
Bane NOR anmodes om at planmateriale (bestemmelser og konsekvensutredning)
oppdateres før 2. gangsbehandling, i tråd med justerte retningslinjer på dette punktet.
4. Hamar kommunestyre forutsetter at avbøtende tiltak vurderes og innarbeides på
reguleringsplannivå, med utgangspunkt i saksframleggets punkt 3.4, og at
reguleringsplan sikrer krav til høy arkitektonisk og estetisk kvalitet på de delene av
anleggene som vil være synlige i Hamar by og ved hovedinnfartsvegene.
5. Formannskapet vil påpeke at utredningene i svært stor grad tar utgangspunktet i
nåsituasjonen. Dette gjelder både for byanalyse, trafikkbilde, dagens bruk av
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stasjonen og knutepunktfunksjoner. Bygging av dobbeltspor og etablering av stasjon
av en stasjon i Øst vil være en faktor som grunnleggende vil endre forutsetningene
for konklusjonene i rapporten. Utredningen vektlegger også i liten grad omlandet til
Hamar by og hva slags innflytelse disse har ulike stasjonsalternativer.
Formannskapet forutsetter at Driftsbasen flyttes uavhengig av trasévalget.
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2

HOVEDTEMA I HØRINGSUTTALELSENE MED KOMMENTAR
FRA TILTAKSHAVER

Nedenfor oppsummeres hovedtrekkene i uttalelsene, det vil si de temaene og spørsmålene
flere er opptatt av og som vurderes som sentrale i planarbeidet. I kapittel 4 vil hver enkelt
merknad svares ut. For spørsmål og tema som flere har vært opptatt av vil det henvises til
kapittel 2 for utdypende informasjon og svar.

Merknadsbehandlingen
Det er alternativene som foreslås fremmet til sluttbehandling (alternativ Vest og Øst C) som
har dannet grunnlaget for svarene i innledende kapitler i dokumentet. I innledende kapitler er
spørsmål og tema som går igjen i merknadene oppsummert og besvart samlet. På bakgrunn
av innspillene har Bane NOR revidert planforslaget før det legges frem for
annengangsbehandling hos politikerne.
Svarene er utarbeidet i samarbeid mellom Bane NOR som forslagsstiller og Hamar
kommune som planmyndighet. Der det er stilt spørsmål, eller tatt opp tema som angår
Hamar kommune direkte, har Hamar kommune skrevet egne svar.

Planarbeidet
Kapittelet går igjennom spørsmål som omhandler hvorfor alternativene er utredet på denne
måten og rollene til de ulike aktørene. For helhetlig gjennomgang av dette les Kapittel 1 i
planbeskrivelsen.
Kommunedelplanen og reguleringsplan
Flere kommer med forslag til detaljerte løsninger for begge alternativer.
I denne sammenhengen er det viktig å si at prosjektet er på kommunedelplan-nivå og at de
detaljerte løsningene vil avklares i reguleringsplan.
Planforslaget for nytt dobbeltspor gjennom Hamar er av plantypen kommunedelplan. Planen
har rettslig sett samme status som en kommuneplan, men omfatter bare en avgrenset del av
kommunen, i motsetning til kommuneplanen som tar for seg hele kommunen. Hensikten med
en kommunedelplan er å utarbeide de overordnede beslutningsrelevante prinsipper for den
fremtidige arealbruken for et område, som i dette tilfellet omhandler et område for fremtidig
jernbaneutbygging. Formålet med kommunedelplanen for dobbeltsporet er todelt. På
bakgrunn av et godt nok overordnet grunnlag skal det velges én korridor som skal legges til
grunn for videre planlegging. Samtidig handler det om å sikre nok areal for neste planfase,
reguleringsplanfasen.
Det er flere grunner til at det i planarbeidet er ønskelig å bare vedta én av de tre alternative
korridorene. Det ene er at det ikke er hensiktsmessig økonomisk å utarbeide reguleringsplan
for to alternativer, når bare ett av dem skal velges. Det andre går på at det ikke er ønskelig å
båndlegge større arealer enn nødvendig, da dette fører til stor uforutsigbarhet for flere og
begrenser fremtidig utvikling unødvendig.
I Hamar har det vært nødvendig å gå mer ned i detaljene enn det som normal gjøres på
kommunedelplannivå. Derfor er utredningsmaterialet som foreligger til dels utarbeidet på
reguleringsnivå. Dette i tråd med bestillingen fra Jernbanedirektoratet (2017).
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Reguleringsplan
Ved vedtak av kommunedelplanen for én korridor gjennom Hamar, er utarbeidelse av
reguleringsplanen neste trinn. Oppstart av reguleringsplan krever investeringsbeslutning i
Nasjonal transportplan og fra Jernbanedirektoratet.
Vedtatt kommunedelplan skal legges til grunn for reguleringen og legge føringer for dette
arbeidet. I reguleringsarbeidet vil plassering og utforming av dobbeltsporet med tilhørende
stasjonsområde bli optimalisert. Optimalisering innebærer hvordan sporet skal ligge både
horisontalt og vertikalt, hvordan kryssende infrastruktur skal legges om og utforming på
berørte arealer. Reguleringsplanen vil fastsette detaljene og den endelige løsningen.
Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil det utføres prosjektering og videre
undersøkelser for å avklare tekniske løsninger, nødvendige avbøtende tiltak og miljømessige
forhold. Herunder supplerende grunnundersøkelser og arkeologiske registreringer med mer.
Reguleringsplan utarbeides i tett dialog med Hamar kommune som planmyndighet.
Reguleringsplanen gir grunnlag for grunnerverv og avklarer nødvendige forhold som
atkomster og vegløsninger, over-/underganger, høyder på banen, konstruksjoner, samt
fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og
andre miljøtiltak. Reguleringsplan utarbeides på bakgrunn av vedtatt kommunedelplan,
kommunale, regionale og nasjonale planer og føringer samt gjeldene lovverk.
Hva skjer med detaljerte merknader?
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av kommunedelplanen har det kommet innspill
fra private og organisasjoner samt merknader fra offentlige myndigheter som omhandler
reguleringsplanfasen. Dette er temaer som vil bli diskutert og vurdert ved utvikling av
reguleringsplan.
Når blir det reguleringsplan?
Tidspunktet for oppstart av reguleringsplan og videre bygging gjennom Hamar er avhengig
av at prosjektet prioriteres i Nasjonal transportplan.
Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan (NTP) er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i
retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken. I gjeldende NTP (2018–
2029) er det overordnede målet: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Her er banen gjennom Hamar en del av
strekningen for Ytre InterCity til Lillehammer, med mål om ferdigstillelse i 2034.
Trinnvis utbygging
Et korridorvalg av dagens trase i vest gir mulighet for trinnvis utvikling av prosjektet, mens et
korridorvalg i øst ikke gir denne muligheten. Trinnvis utbygging innebærer at man kan dele
opp prosjektet og starte med noe av utbyggingen. Ved trinnvis utbygging vil man kunne
oppgradere Hamar stasjon til moderne standard og avgrense stasjonsområdet slik at noen
arealer kan frigis til byutvikling.
Les mer:
Planbeskrivelsen
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Medvirkning
Noen mener at medvirkningsprosessen ikke har vært god nok da deres mening ikke har
påvirket hvilket alternativ som Bane NOR anbefaler.
En medvirkningsprosess handler om at alle har muligheten til å bli hørt og få informasjon.
Dette betyr ikke at alle skal eller kan få sine ønsker og krav innfridd. I Hamar har det blitt
gjennomført en omfattende medvirkningsprosess langt utover kravet i plan- og
bygningsloven. Denne prosessen har ført til endringer i alternativene og planmateriell..
Eksempel på endringene som er en konsekvens av prosessen, er at man har snevret inn
planområdet rundt Koigen og Strandgata slik at planen ikke båndlegger større arealer enn
nødvendig. Et annet eksempel er produksjon av anleggsfasefilm for å prøve å svare ut
bekymringene lokalt. I Hamar har det også blitt produsert flere private forslag til
jernbanetrase. De private innspillene er vurdert tverrfaglig på linje med andre løsninger i
prosjektet. Øst C, som har en krappere sving og treffer fjell før Børstad, er et eksempel på en
konkret løsning utarbeidet etter innkomne innspill til planen.
Les mer:
Planbeskrivelsen kapittel xx
Grunnerverv – erverv av grunn og rettigheter
Vedtatt kommunedelplan gir ikke hjemmel til Bane NOR til kjøp av eiendom. Arealet som blir
satt av til videre planlegging for jernbaneformål i kommunedelplan omtales som båndlagt. På
plankartet er disse arealene markert med en hensynssone. Grunneiere kan ikke kreve at
eiendommen bli innløst på bakgrunn av kommunedelplanen. For ubebygd tomt gjelder
spesielle regler (jf. pbl § 15-1). Grunneier kan fortsette dagens lovlige bruk og utnyttelse av
eiendommen og gjøre vedlikehold. Søknadspliktige tiltak vil bli forelagt Bane NOR for
uttalelse.
Det er vedtatt reguleringsplan som gir Bane NOR rett til å kjøpe eiendom til
jernbaneutbyggingen. Utbygger bestemmer når grunnervervet skal starte. Bane NOR vil da
ta kontakt med den enkelte grunneier og gi informasjon om grunnervervet og erstatning. Det
er ikke bestemt enda når arbeidet med reguleringsplanen vil starte. Alle berørte grunneiere
vil da bli varslet direkte.
Reguleringsplaner gir grunnlag for grunnerverv
Areal som inngår i de vedtatte kommunedelplanene båndlegges for framtidig
detaljplanlegging av dobbeltspor. Ønsker grunneier å iverksette søknadspliktige tiltak på sin
eiendom som ligger innenfor båndlagt område, blir søknaden oversendt fra kommunen til
Bane NOR for uttalelse. Bane NOR uttaler seg om tiltaket er i konflikt med planene for nytt
dobbeltspor eller ikke. Det vil imidlertid være mulig med vanlig bruk og vedlikehold av
eiendommene.
Bygging av nytt dobbeltspor krever arealer og rettigheter. Dette kan være på midlertidig basis
til for eksempel anleggsområde og riggområde eller på permanent basis; primært arealer til
det nye dobbeltsporet. Arbeidet med å bygge ny jernbane kan ikke starte før det er inngått
avtaler med grunneiere eller sikret tiltredelse/rettigheter (gjennom avtale om skjønn eller
ekspropriasjon).
Bane NORs mål er å framforhandle minnelige avtaler som bygger på erstatningsrettslige
regler. Det legges særlig vekt på likebehandling av alle berørte grunneiere, og at inngåtte
avtaler bygger på de samme prinsippene. Ved grunnerverv ytes normalt engangs-erstatning i
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form av et kontantoppgjør. Erstatningen skal gjenspeile grunneiers økonomiske tap, både for
midlertidig og permanent avståtte arealer og/eller rettigheter. Dersom forhandling ikke fører
fram, har Bane NOR anledning til å ekspropriere grunn og/eller rettigheter.
For eksisterende jernbanetraséer er gjeldende byggegrense på 30 meter. Ved nybygging av
jernbanetraséer er det ikke automatisk slik at alle bygninger innenfor 30 meter vil måtte
innløses. Bane NOR vil gjennomføre konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle, der det vil bli
sett på forhold som støy, støv, behov for midlertidig anleggsområde, mulighet for avbøtende
tiltak (tiltak som fjerner ulempene eller gjør dem mindre), atkomstmuligheter, sikkerhet og så
videre. For eiendommer som må innløses i sin helhet, er det viktig at dialogen etableres på
et tidlig tidspunkt (rundt to år før anleggsstart), slik at det blir en god prosess og at grunneier
får god tid til å skaffe ny eiendom.
For større landbruksområder som blir berørt av ny trasé, kan det være aktuelt med jordskifte
for å skape tjenlige eiendomsforhold. Bane NOR kan i denne sammenheng erverve dyrket
mark med tanke på en mulig framtidig jordskiftesak.
Det er først når reguleringsplanene er vedtatt at Bane NOR med sikkerhet vet hvilke
eiendommer som blir berørt og i hvilken grad de eventuelt vil bli berørt. Den ordinære
grunnervervsprosessen tar utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan, men dialog med berørte
grunneiere starter mens reguleringsplanarbeidet pågår. Bane NOR erstatter del av eiendom
som blir berørt permanent og/eller midlertidig, Bane NOR har ingen plikt til å tilby annen
eiendom.
Erverv av hel eiendom
Forhandlinger om erverv av hel eiendom starter normalt rundt to år før anleggsstart.
Boligeiendommer prioriteres.
Erstatningen skal minimum dekke eiendommens markeds- eller bruksverdi jf.
ekspropriasjonserstatningsloven §§ 5 og 6. Ved avståelse av bolig eller eiendom er
prinsippet at dersom erstatningen av markedsverdien ikke dekker nok til å holde eier
skadesløs, skal erstatningen normalt dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme standard
og type i samme område jf. ekspropriasjonserstatningsloven § 7. Dette prinsippet kan også
gjelde fritidsboliger og egen virksomhet.
Erverv av del av eiendom
Grunneier skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av at eiendommen blir mindre. Her
inngår også rettigheter på gjenværende eiendom, for eksempel til atkomst og veg. Ved
delavståelse (altså hvis eieren mister deler av eiendommen sin) vurderes det økonomiske
tapet som forskjellen mellom salgsverdien før og etter eiendomsinngrepet.
For produksjonsarealer som jord- og skogbruk, knytter tapet seg normalt til tapet i avkastning
(bruksverdien) fra de avståtte arealene. Tilsvarende for nærings- og industrieiendommer.
Der ny, planlagt jernbanetrasé går nær eksisterende bebyggelse uten at det erverves areal
fra eiendommen vil spørsmålet om erstatning bli vurdert opp mot tålegrensen i naboloven §
2. Dersom tiltaket/anlegget medfører belastning utover tålegrensen, vil Bane NOR
gjennomføre avbøtende tiltak eller alternativt gi en økonomisk kompensasjon. Dette vil være
gjenstand for en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Grunnundersøkelser
Bane NOR må undersøke grunnforholdene i alle faser fra planleggingen starter og frem til
anleggsstart. Det undersøkes blant annet hva løsmasser består av, avstand til fast fjell,
fjellkvalitet, sprekksoner og grunnvannsnivå. Over tunnelene blir det montert målere for å
overvåke grunnvannsstanden mm. Bane NOR kontakter aktuelle grunneiere for å informere
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og innhente tillatelser til grunnundersøkelser. Dersom det oppstår skade eller økonomisk tap
som følge av grunnundersøkelsene, vil dette bli rettet og/eller kompensert av Bane NOR.
I forkant av anleggsperioden registreres arealer og bygninger i nærheten. Registreringene
kan ha form som skriftlige beskrivelser, bilder, video e.l. Det utarbeides som regel en
tilstandsrapport for eiendommene som ligger innenfor et definert område.
Les mer:
https://www.banenor.no/contentassets/8dada8d204954c8fbfa3016edf647e14/grunneier-moter-banenor.pdf

Rollefordeling og ansvar
Innsigelse
Noen mener at det ikke skal fremmes innsigelse til alternativ Øst C.
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Norges vassdrag -og energidirektorat
(NVE), nabokommuner og Bane NOR med flere er myndigheter med innsigelseskompetanse
i plansaker etter plan- og bygningsloven. Deres oppgave er først og fremst å formidle
nasjonale og regionale mål og retningslinjer gjennom faglige råd, merknader og eventuelt
innsigelse. Hver myndighet har sitt ansvarsområde.
Innsigelse er et verktøy for å formidle hvordan et tiltak påvirker nasjonale og regionale mål
og retningslinjer. Kommunedelplan gjennom Hamar er en vanlig planprosess og må følge
retningslinjene for disse.
Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven og det er i
utgangspunktet de som ut ifra en helhetsvurdering bestemmer hvordan arealene skal brukes.
Kommunen har samtidig etter plan- og bygningslovens § 11-1 plikt til å ivareta både
kommunale, regionale og nasjonale interesser i sin planlegging.
Dersom det foreligger en innsigelse til planforslaget, betyr det at kommunens planvedtak ikke
blir rettslig bindende før innsigelsen er avklart. Gjennom mekling og/eller behandling i
departementet vil innsigelsen kunne bortfalle og planen vedtas eller innsigelsen
opprettholdes.
Innsigelsesmyndigheten er kun forbeholdt et utvalg av myndigheter etter plan- og
bygningsloven. Privatpersoner har ikke mulighet til å fremme innsigelse, men merknader fra
privatpersoner og organisasjoner tas med i vurderingen av saken. Privatpersoner og
organisasjoner har ingen klagerett til kommunedelplaner. Klageretten gjelder bare for
reguleringsplaner med rettsvirkning.
Bane NOR er en samfunnsaktør med ansvar for å sikre at nasjonale og regionale
jernbaneinteresser blir ivaretatt. Nasjonal og regional arealpolitikk inngår i dette når
jernbaneinteresser er berørt. Når planforslaget for nytt dobbeltspor gjennom Hamar ble
oversendt Hamar kommune for politiskbehandling, står kommunen fritt til å gjøre egne
vurderinger samt tillegge forbehold til planen før den legges ut på høring og til offentlig
ettersyn. Når planforslaget legges ut på høring har Bane NOR samt de andre offentlige
myndighetene ansvar for å vurdere om forslaget ivaretar deres ansvarsområde.
I prosessen med kommunedelplan for nytt dobbeltspor gjennom Hamar i 2016, var 5 temaer
grunnlag for innsigelser. Temaene var jordvern, påvirkningen på Åkersvika naturreservat,
kostnader, sikt/kontakt til Mjøsa og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Disse
temaene har derfor stått sentralt i arbeidet med nytt forslag til kommunedelplan for
dobbeltspor i 2019/2020. Nytt planforslaget har vinteren 2020 vært på høring og til offentlig
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ettersyn. Offentlige myndigheter har vurdert planen og det har kommet inn innsigelser fra
Fylkesmannen, Statens vegvesen og Bane NOR. Les de enkelte innsigelsene i sin helhet for
mer informasjon.
Grunnlag for Bane NOR sin innsigelse
I 2017 utarbeidet Bane NOR en veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging
etter plan- og 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.

Les mer:
mer om innsigelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansakeretter-plan--og-bygningsloven/id751295/
Statens vegvesenet, fylkesmannen og Bane NOR sin innsigelse kan leses i sin helhet i samle PDFen:
Måloppnåelse og Bane NOR sin anbefaling:
http://www.icdb.no/Dokumenter/Måloppnåelse%20og%20Bane%20NORs%20anbefaling.pdf

Likebehandling av alternativene
I flere av merknadene mener avsender at alternativene ikke er likeverdig behandlet i
utredningen siden det har kommet inn innsigelser til alternativene i Øst og ikke til alternativ
Vest.
Etter at planprosessen for dobbeltspor gjennom Hamar ble behandlet av kommunal- og
moderniseringsdepartementet i 2017 ble det avgjort at det skulle gjennomføres en ny
kommunedelplanprosess i Hamar. I bestillingen fremhever Kommunal og
moderniseringsdepartementet at alternativene skal utredes til et likeverdig nivå. Dette er
senere presisert av Jernbanedirektoratet i notat (19.12.2017) hvor det er beskrevet slik:
«KMD skriver videre at alternativene må utredes videre slik at alternativ Øst og alternativ
Vest har et likeverdig nivå, som grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag.
Hamar kommune er gitt hovedansvaret for å følge opp den videre behandlingen av saken.»
Likeverdig utredning handler om at alternativene skal utredes med samme metode og på
samme detaljeringsnivå. På denne måten får man belyst konsekvensene likt, slik at det er
mulig å se forskjellene, og slik at man kan fatte en beslutning. De problemstillingene som ble
synliggjort i innsigelsene fra sist danner utgangspunkt for hvilke tema som er spesielt
framhevet i utredningsmaterialet.
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For å redusere usikkerhet med tanke på kostnader og gjennomførbarhet er det gjort mer
omfattende grunnboringer enn plannivået tilsier. Samtidig har man gjennomført grundige
kartlegginger av arealer som blir berørt av ferdig anlegg og i anleggsfase.
I tillegg har det vært viktig å sikre at alle alternativer har de samme jernbanetekniske
funksjonene. Dette er årsaken til at det i bestillingen er spesielt nevnt hensetting, driftsbase,
tilsving og tilkobling til Jernbanemuseet. Her viser utredningen at alle alternativer kan fungere
med hensetting på Hjellum og opprettholde dagens driftsbase og tilkobling til museet om
ønskelig. I motsetning til kommunedelplan utarbeidet i 2016 har alternativ Øst med stasjon
ved Vikingskipet nå tilsving for gods slik som alternativ Vest, noe som gjør dem likeverdige
på dette punktet. Det er også verdt å nevne at det er samme gjennomkjøringshastighet
gjennom stasjonen og samme funksjoner på stasjonene.
Det er enkelte temaer som skiller de to alternativene når det kommer til vurdering av
konsekvenser og det er dette som er grunnlaget for innsigelsene. Alternativene i øst har et
mer alvorlig inngrep i Åkersvika naturreservat enn alternativ Vest, Øst beslaglegger også
landbruksjord, noe som fylkesmannen har fremmet innsigelse til. I tillegg har det vært stort
fokus på byutvikling i denne planen, der avstanden fra stasjonsalternativene til sentrum,
boliger og arbeidsplasser skiller alternativene. Her er det sett på hvordan man kan
kompensere for økt avstand fra sentrum til en stasjon i øst, f.eks. ved gode forbindelse for
gående og syklende, og gode kollektivforbindelser.
Les mer:
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hamarkommune---innsigelse-til-kommunedelplan-for-dobbeltspor-sorli---brumunddal-intercitydovrebanen2/id2569273/
Brev fra Samferdselsdepartementet:
https://www.banenor.no/contentassets/a1240515bc1943058c43f686d2088c2f/kommundelplan_dovrebanen
_hamar_avgrensning_utredningsalternativ.pdf
Notat fra jernbanedirektoratet:
https://www.banenor.no/contentassets/8addc75e184441c186e88db2cd972172/sak-0012.19-vedlegg-7-notatfra-jernbanedirektoratet-19.12.2017.pdf
Planprogrammet: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134526641559809053/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/Fastsatt%20planp
rogram%20KDP%20dobbeltspor%20Hamar%20med%20hensetting.pdf

Oppdrag og bestilling
Noen lurer på hvem som bestemmer hva som utredes og hvordan det utredes. Andre
merknader oppfatter det som om regjeringen støtter et alternativ i øst og at Bane NOR burde
rette seg etter dette.
Bane NOR er et statlig foretak som utreder på basis av de bestillinger som gis av et
departement via Jernbanedirektoratet til Bane NOR. Denne prosessen er offentlig. I
forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane gjennom
Hamar følges bestillingen fra direktoratet (19.12.2017). Bestillingen er utdypet og konkretisert
i planprogrammet som ble fastsatt av kommunestyret 27. februar 2019. Utredningen følger
de lover, regler, statlige planretningslinjer, forskrifter og konseptdokumentet for InterCity slik
som ved andre prosjekter.
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Bestillingen ble endret etter Jernbanedirektoratets notat ved at bru-alternativet i vest ble tatt
ut av bestillingen i juni 2018 (jf. brev fra Samferdselsdepartementet 15.08.2018). Dette er
omtalt i fastsatt planprogram.
Les mer:
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hamarkommune---innsigelse-til-kommunedelplan-for-dobbeltspor-sorli---brumunddal-intercitydovrebanen2/id2569273/
Brev fra Samferdselsdepartementet:
https://www.banenor.no/contentassets/a1240515bc1943058c43f686d2088c2f/kommundelplan_dovrebanen
_hamar_avgrensning_utredningsalternativ.pdf
Notat fra jernbanedirektoratet:
https://www.banenor.no/contentassets/8addc75e184441c186e88db2cd972172/sak-0012.19-vedlegg-7-notatfra-jernbanedirektoratet-19.12.2017.pdf
Planprogrammet: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134526641559809053/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/Fastsatt%20planp
rogram%20KDP%20dobbeltspor%20Hamar%20med%20hensetting.pdf

Byutvikling
Flere av de som har sendt inn merknader stiller spørsmålstegn til hvorfor Bane NOR benytter
byutvikling som et argument mot en stasjon i øst, da de oppfatter at Bane NOR kun har
ansvar for jernbanevirksomhet.
Som statsforetak med ansvar for nasjonale jernbaneinteresser innen arealplanlegging skal
Bane NOR bistå til å nå nasjonale mål. I denne sammenhengen er det nasjonale målet at
persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange og at
stasjonen skal være et godt utgangspunkt for knutepunktutvikling. Dette avhenger av et
utbyggingsmønster og et transportmønster som fremmer utviklingen av kompakte byer og
tettsteder. Knutepunktet skal være et attraktivt målpunkt i seg selv. InterCity satsningen,
med bedre togtilbud mellom byene på Østlandet, skal bidra til å nå de nasjonale målene for
transport og kompakte byer. Dobbeltspor gjennom Hamar er en del av InterCity prosjektet og
skal derfor være med på å bygge opp om de statlige målene.
I bestillingen til prosjektet er det bedt spesifikt om at planprosessen fokuserer mye på
byutvikling. Dette arbeidet har ført til rapporten som heter «Andre samfunnsmessige
virkninger» som er strukturert rundt kommunens egne mål for byutvikling. Her synliggjøres
det at en stasjon i øst har negative konsekvenser for de statlige målene om kompakte byer
med et større transportbehov og vanskeliggjør tilrettelegging for miljøvennlig transport.
Samtidig viser rapporten at alternativet Vest har positiv effekt på kommunens egne mål for
byutvikling slik som aktivitet i sentrum, tilgjengelighet til Mjøsa, Hamars regionale rolle og
attraktivitet for næringsliv.
Les mer:
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hamarkommune---innsigelse-til-kommunedelplan-for-dobbeltspor-sorli---brumunddal-intercitydovrebanen2/id2569273/
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Brev fra Samferdselsdepartementet:
https://www.banenor.no/contentassets/a1240515bc1943058c43f686d2088c2f/kommundelplan_dovrebanen
_hamar_avgrensning_utredningsalternativ.pdf
Notat fra jernbanedirektoratet:
https://www.banenor.no/contentassets/8addc75e184441c186e88db2cd972172/sak-0012.19-vedlegg-7-notatfra-jernbanedirektoratet-19.12.2017.pdf
Planprogrammet: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134526641559809053/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/Fastsatt%20planp
rogram%20KDP%20dobbeltspor%20Hamar%20med%20hensetting.pdf

Samordnet areal- og transportplanlegging
Flere påpeker at byutvikling er kommunes ansvar og finner det utforende at andre offentlige
myndigheter har lagt ned innsigelse på dette.
Innsigelsene er lagt ned på bakgrunn av temaet «samordnet areal- og transportplanlegging»
ikke byutvikling. Det anbefales å lese innsigelsene fra hver enkel innsigelsesmyndighet i sin
helhet.
Samordnet areal- og transportplanlegging handler om at vi må bevare matjord, redusere
transportbehovet, bygge smartere samtidig med økt verdiskapning og næringsutvikling. Et av
svarene på denne samfunnsutfordringen er «Statlige planretningslinjer for bolig, - areal- og
transportplanlegging». Kort fortalt er det at man skal se måten vi reiser på i sammenheng
med måten vi bor og jobber for å skape en bærekraftig steds- og byutvikling til det beste for
klima og miljøet.
I forbindelse med dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar har dette temaet påvirket
debatten. Bane NOR, Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen mener at
alternativet i øst ikke kan eller bør velges, med henvisning til de statlige planretningslinjene.
Begrunnelsen er at planlegging i strid med de statlige planretningslinjene fører til at man
motvirker nødvendige grep som må til for å skape kompakte byer med redusert
transportbehov. Et alternativ i øst vil føre til at flere er avhengig av bil og det er mindre
sannsynlig at Hamar kan bli et bærekraftig sentrum for næringsutvikling.
Fylkesmannen – noen hovedpunkter fra merknaden
Fylkesmannens rolle i arealforvaltningen er å se til at nasjonale interesser ivaretas og
vi kommenterer planforslaget med utgangspunkt i hensynet til barn og unge, støy,
samfunnssikkerhet, naturmangfold, jordvern og samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Fylkesmannen skal videre sikre at kommunale vedtak i plan- og
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. De nasjonale interessene skal til
slutt sammenstilles og vektes mot andre viktige samfunnsinteresser.

Knutepunktutvikling og målsettingen om en kompakt by for alternativ øst ligger langt
fram i tid og lenger fram i tid enn scenariobildet som går fram til 2074. Fylkesmannen
er enig med Hamar kommune om at det er knyttet betydelig usikkerhet til scenarier og
skisser for byutviklingen på lang sikt. Vi anerkjenner at byen på lang sikt kan bli en
kompakt by også i dette alternativet. Hvor raskt det vil kunne skje vil være avhengig
av befolkningsutviklingen. Stasjonsplassering ved Vikingskipet gir på kort og
mellomlang sikt uheldige virkninger knyttet til byutvikling og nullvekstmålet.
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Med bakgrunn i summen av negative konsekvenser for både Åkersvika,
jordvern og samordnet bolig-, areal -, og transportplanlegging fremmer
Fylkesmannen innsigelse til alternativ Øst A og Øst C.

Statens vegvesen – noen hovedpunkter fra merknaden
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene
og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Statens vegvesen har delansvar for å påse nasjonale mål for reduksjon av
klimagassutslipp og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging ivaretas i planlegging ut fra rollen som vegtransportmyndighet.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPRBATP) konkretiserer blant annet hvordan klimamålene som er fastsatt gjennom
internasjonale avtaler, klimaforliket og aktuelle stortingsmeldinger skal følges opp i
arealplanleggingen.

Rollen som sektormyndighet for vegtransportsystemet gir Statens vegvesen et
delansvar for å ivareta de ulike målene. Målet om å redusere transportbehov og
klimagassutslipp handler ofte om lokalisering. Målet om å tilrettelegge for klima- og
miljøvennlige transportformer handler også om lokalisering, men ofte også om å
velge løsninger for kollektivtransport, gående og syklende før bilen. Målet om
samfunnsmessig effektiv ressursutnyttelse handler ofte om å vurdere kost-nytte i
alternativene. Rollen vår knyttet til helhetlig bypolitikk og kollektivtransport gir oss
samtidig et mer generelt delansvar knyttet til samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging.
Statens vegvesen fremmer innsigelse til variant øst A og øst C. Innsigelsen fremmes
med hjemmel i plan- og bygningsloven §5-4, og med hjemmel i Statens vegvesen sitt
sektoransvar for delområde innenfor samordnet bolig- areal og transportplanlegging.
Vi mener de forholdene kommunedelplanen omhandler har vesentlig regional
betydning, og berører vårt sektoransvar i vesentlig grad.
Vi viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (SPR-BATP), pkt. 4,2 – «Utbyggingsmønster og transportsystem
må samordnes slik at transportbehovet begrenses». Pkt. 4.4 «Planlegging skal bidra
til å styrke sykkel og gange som transportform.»
Vår begrunnelse for innsigelse
- Stasjonsplassering i vest vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet til
prosjektet: «legge til rettefor miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som
knytter bo- og arbeidsmarkedet god sammen.
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-

Stasjonsplassering i vest vil i størst grad bidra til å styrke bo- og
arbeidsplassregionen, samordnet areal- og transport, kompakt byutvikling og
redusert transport behov.

Fylkeskommunen
1. IC-utbyggingen vil styrke målsettingen om et felles bo- og arbeidsmarked i
Mjøsregionen. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke
kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten.
5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke
koblingene mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å
pendle med tog inn til Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige
sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, samt lengre reisetid og økte kostnader for
den reisende som følge av behovet for lokal kollektivtransport til/fra stasjonen.
Alternativ Øst kan svekke regionens målsettinger knyttet til utvikling av en mer
attraktiv region gjennom å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og skape
et mer konkurransedyktig transporttilbud.
Etter fylkesrådmannens vurdering vil en stasjon i øst i lang tid bli liggende i et
ubebygd område, med lav tetthet av boliger og arbeidsplasser som følge av behovet
for transformasjon, utbyggingstempo, befolkningsvekst og lavere attraktivitet enn mer
sentrumsnære områder. Det vil være vanskelig å utvikle og opprettholde to attraktive,
helhetlige knutepunkter samtidig, både på kort og lang sikt. Etter Fylkesrådmannens
vurdering vil derfor et alternativ i Øst innebære en risiko for en mer todelt by og økt
press på utbygging på dyrka mark.

Fylkeskommunen har ikke fremmet innsigelse til disse temaene.
Bane NOR – noen hovedpunkter fra merknaden
Bane NOR har ansvar for å ivareta jernbaneinteressene i planer som har betydning
for nasjonal og regional arealpolitikk. Stasjonslokalisering har stor betydning for
utvikling av en kompakt by som bidrar til redusert transportbehov og økt bruk av
klima- og miljøvennlige transportformer, og dermed bedre utnyttelse av statlige
jernbaneinvesteringer. Bane NOR mener trasévalg med stasjonslokalisering i Hamar
er av nasjonal og regional interesse. Utredningene viser at østalternativene går i feil
retning av målene om redusert transportbehov, økt andel miljøvennlig transport,
kompakt byutvikling og fortetting. Bane NOR mener derfor at øst-alternativene er i
strid med nasjonale jernbaneinteresser, jf plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd.
Øst-alternativene er dessuten i strid med statlige planretningslinjer, jf plan- og
bygningsloven § 5-4 fjerde ledd.

Les mer:
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hamarkommune---innsigelse-til-kommunedelplan-for-dobbeltspor-sorli---brumunddal-intercitydovrebanen2/id2569273/
Brev fra Samferdselsdepartementet:
https://www.banenor.no/contentassets/a1240515bc1943058c43f686d2088c2f/kommundelplan_dovrebanen
_hamar_avgrensning_utredningsalternativ.pdf
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Notat fra jernbanedirektoratet:
https://www.banenor.no/contentassets/8addc75e184441c186e88db2cd972172/sak-0012.19-vedlegg-7-notatfra-jernbanedirektoratet-19.12.2017.pdf
Planprogrammet: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134526641559809053/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/Fastsatt%20planp
rogram%20KDP%20dobbeltspor%20Hamar%20med%20hensetting.pdf

Driftsbasen
Noen lurer på hvorfor det er planlagt at driftsbasen fortsatt skal ligge i Hamar.
I kommunedelplan for dobbeltsporet ligger det inne tilkomst til dagens driftsbase for alle
alternativer. Ved kommunedelplanen i 2016 var det usikkerhet rundt om det var mulig å
opprettholde driftsbasen der den er i dag hvis man valgte øst. For å sikre sammenlignbare
kostnader og jernbanefunksjoner i de to alternativene står det spesifikt i bestillingen fra
Jernbanedirektoratet at man skal vurdere driftsbasen. I utredningen er driftsbasen vurdert i
begge alternativer, både med dagens lokalisering og med en flytting av driftsbasen. Øst og
vest er således sammenlignbare. Dagens plassering av driftsbasen er lagt til grunn for Bane
NORs hovedalternativ og kostnader.
En driftsbase inneholder funksjoner for drift og vedlikehold av jernbanen inkludert
kontorplasser for driftspersonale, delelager og annet materiale som er nødvendig for driften
av jernbanen. Driftsbasen har behov for sportilgang for skinnegående materiell/tog som
brukes i forbindelse med drift og vedlikehold av spor, banelegeme og jernbanetekniske
anlegg. En driftsbase er ikke det samme som et verksted, i Hamar er det vedtatt at
verkstedet skal flyttes ut.
Det er mulig å både beholde driftsbasen der den ligger i dag og å flytte den, uavhengig av
alternativ. Å beholde plasseringen av driftsbasen vil ha ulike konsekvenser for alternativene.
For alternativ Vest vil det ikke ha store konsekvenser, hverken positivt eller negativt, for
byutviklingen. Dette fordi driftsbasen ligger i et lite tilgjengelig område mellom sporene for
Dovrebanen og Rørosbanen, både i dagens situasjon og ved alternativ Vest. Arealene vil
være vanskelig å utnytte til annet enn jernbanerelatert aktivitet med alternativ Vest.
Ved alternativ Øst må ett til to spor beholdes frem til Sverdrupsgate for å oppretholde
funksjonen i driftsbasen. Dette betyr at tilgangen mellom Østbyen og Mjøsa i liten grad vil
forbedres med alternativ Øst. Flyttes driftsbasen kan det gi bedre koblinger mellom Østbyen
og Mjøsa, og det kan frigi areal til andre formål. Ny bruk av området må også tilpasses til at
bygninger og spor er fredet.
Å flytte driftsbasen vil ha en økonomisk konsekvens. Dette er kostnader som ikke vil dekkes
av utbyggingsprosjektet og jernbanetiltaket. En eventuell ny plassering av driftsbasen må
oppfylle nødvendige krav til funksjonalitet og tilgjengelighet til jernbanen.

Les mer:
Planbeskrivelsen variant uten driftsbase vest
Planbeskrivelsen variant uten driftsbase øst
Notat fra jernbanedirektoratet:
https://www.banenor.no/contentassets/8addc75e184441c186e88db2cd972172/sak-0012.19-vedlegg-7-notatfra-jernbanedirektoratet-19.12.2017.pdf

20

Trinnvis utbygging
Flere er usikre på hva det vil si at det vurderes å bygge alternativ Vest trinnvis.
Trinnvis utbygging betyr at strekningen gjennom Hamar kommune bygges ut etappevis og er
bare mulig med alternativ Vest.
Jernbanedirektoratet har kommunisert hvor viktig det er å bygge strekninger med størst nytte
først, og utsette strekninger med lav nytte. Dette er et virkemiddel for å oppnå mest mulig for
pengene ved å redusere utbyggingskostnader. For InterCity betyr dette at strekningen
Åkersvika-Brumunddal vurderes opp mot andre strekninger på Dovrebanen, Østfoldbanen og
Vestfoldbanen og andre samferdselsprosjekter 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.
Første etappe kan være å bygge ferdig dobbeltsporet over Åkersvika og bygge ny Hamar
stasjon. På den nye stasjonen bygges en undergang under sporene som kan brukes både
for tilkomst til plattformene og av gående og syklende til Tjuvholmen og Espern-området.
Sammen med ny Espern bru over stasjonen betyr dette at byutvikling mot Mjøsa på
yttersiden av dagens stasjon blir mulig. Den nye stasjonen koples til enkeltsporet omtrent
ved Victoria-undergangen. Kombinasjonen dobbeltspor Oslo-Hamar, ny Hamar stasjon og
dagens enkeltspor videre med krysningsmulighet på Jessnes, gir nok kapasitet i lang tid
framover.
Anleggsfasen i første etappe i vest vil kunne vare 3-4 år. Stasjonen bygges i faser slik at
togene vil gå som normalt unntatt i to 4-ukersperioder (fordelt på to sommerbrudd) og noen
helgestenginger.
Andre etappe kan være å fullføre dobbeltsporet gjennom Hamar. I denne etappen bygges
betongtunnelen under Hamarbukta, ny fjelltunnel fra bryggerirundkjøringa og gjennom
Furuberget til Jessnes. Dette vil være en investering som kan vente til kapasitetsbehovet er
der, noe som kan ligge langt inn i framtida.
Les mer:
Måloppnåelse og Bane NOR sin anbefaling kapittel 9.1

Visualiseringer
Noen mener at visualiseringene er feil med tanke på flomsikring og støyskjermer. Det er
også spilt inn ønsker om hva som burde være visualisert.
Bane NOR ønsker ikke å bestemme utforming verken på Hamarbukta med kanal til Mjøsa
eller landform på Koigen-siden, da dette er opp til hva kommunen ønsker og også tema for
neste planfase. For å gi en bedre forståelse av tiltaket er det utarbeidet illustrasjoner som
siktbilder, 360 views og oversiktsbilder og disse illustrasjonene viser en av flere mulige
utforminger. Ved produksjon av illustrasjoner må det tas noen utformingsvalg, men prinsippet
har vært å vise nøkterne løsninger og å ikke gjøre så store endringer at man ikke kjenner
seg igjen.
Det er den tekniske prosjekteringsmodellen som ligger til grunn for utarbeiding av
illustrasjonene. Dette betyr at de tekniske forutsetningene for kulverten er innarbeidet i
illustrasjonene, og høyder i terreng er satt ut fra prosjekteringsmodellen.
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Prosjekteringsmodellen viser tiltaket med de tekniske krav og muligheter som følger av
Teknisk designbasis, jf. også beskrivelse av jernbanetekniske føringer i Teknisk hovedplan.
Ved alternativ Vest er hele stasjonsområdet inkludert kulvert og spor flomsikret for 200-års
flom. Dersom en 500 eller 1000års flom skulle inntreffe, noe som er lite sannsynlig, må det
iverksettes andre midlertidige flomsikringstiltak. Flomsikringen av jernbanetiltaket i alternativ
Vest er inkludert i visualiseringene.
Støy og behov for støyskjerming er omtalt under punkt 2.6.1. I visualiseringene er det lagt til
grunn de samme støytiltakene som er lagt til grunn i støyrapporten, dette vil si støyskjermer
langs banen enkelte steder. Der det er aktuelt med lokale tiltak blir ikke dette undersøkt
nærmere før i reguleringsplan, og er dermed heller ikke visualisert.
Sikkerhetsgjerder er visualisert langs banen der det er aktuelt. I forbindelse med kryssende
veier, broer, kulvert og lignende vil ikke detaljert utforming være kjent før
reguleringsplanfasen.
Planarbeidet er på kommunedelplannivå. Dette betyr at ikke alt er avklart, og detaljene
gjenstår til reguleringsplan. Derfor har det viktigste vært å visualisere de overordnede
trekkene. Dette handler spesielt om høyder på kulverten i vest. Utover dette er det mange
muligheter for hvordan dette kan utvikles i framtiden. Reguleringsplan må for alternativ vest
avklare hvor stort vannspeilet skal være, hvordan parken skal se ut og hva slags utforming
det skal være rundt kulverten. For alternativ Øst vil reguleringsplanoppfølging måtte avklare
hvilken form for byutvikling det skal legges til rette for omkring ny stasjon.
Les mer:
Illustrasjonshefte Bane NOR

Sandefjord
Noen mener at stasjonsalternativet som er anbefalt i Sandefjord samsvarer med alternativ
Øst i Hamar.
Det viktigste momentet for valg av stasjonslokalisering i Sandefjord, er at vedtatt plassering
er den eneste gjennomførbare plasseringen som er mulig å kombinere med en samlokalisert
stasjon på Torp lufthavn.
Andre alternativer har på grunn av grunnforhold og geografi, en annen sporgeometri som
ikke er forenelig med samloksliering av lufthavnen. En ikke samlokalisert stasjon innebærer
at det er behov for tilbringerløsninger til flyplassen (som shuttlebuss) som i dag, noe som
ikke er ønsket. En samlokalisering med flyplassen gir et enormt potensial for økt
passasjervekst, som igjen påvirker samfunnsnytten betraktelig.
Hverken dagens eller ny (vedtatt) stasjon i Sandefjord, ligger i det man vil karakterisere som
mest sentralt i byen. Dette har sammenheng med svært utfordrende grunnforhold i
sentrumskjernen av Sandefjord (bløte masser/kvikkleirer). Det er vurdert som ikke
gjennomførbart å bygge en moderne jernbane innenfor prosjektets rammer i slike
grunnforhold. Dagens stasjonsplassering har en noe mer sentral beliggenhet enn det nye
Sandefjord stasjon vil ha, men forskjellene er relativt små.
Fordi dagens stasjon ikke lar seg kombinere med samlokalisert stasjon på Torp, har ny
stasjonsplassering (Torp Vest korridoren) et så stort fortrinn i samfunnsnytten på grunn av
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samlokalisert stasjon med lufthavnen, at den lille forskjellen mellom stasjonen i Sandefjord
by ikke påvirker Bane NORs anbefaling.
I tillegg er nye Sandefjord stasjon omkranset av bolig- og næringsområder på alle kanter,
samt Norges største Videregående skole i umiddelbar nærhet. Beboere fra nærområdene
rundt, og elever og lærere fra skolen vil være aktuelle passasjerer som bygger oppunder
stasjonen og knutepunktet. En stasjon ved Vikingskipet har til sammenligning vesentlig mer
begrenset utviklingspotensial, med blant annet Åkersvika tett på.

Rammer og føringer for planarbeidet
Hva er InterCity
Noen ønsker at alternativene i Hamar skal vurderes på andre måter eller mot andre mål.
Dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar er en del av den nasjonale InterCity-satsningen.
InterCity er å binde Østlandet sammen med dobbeltsporet jernbane fra Oslo og til byene
Lillehammer, Hønefoss, Skien og Halden. Siden dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar er
en del av den nasjonale satsningen må den forholde seg til de nasjonale føringene, både for
løsninger og mål.
Bakgrunnen for Intercity er at det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem
mot 2040. Behovet for persontransport vil øke. Fra før er kapasiteten allerede tidvis sprengt
på flere av jernbanestrekningene. Derfor trenger vi miljøvennlige, raske og arealeffektive
kollektivløsninger.
Det planlegges og bygges jernbane på bestilling fra Stortinget som har vedtatt Nasjonal
transportplan (NTP) 2018-2019. Nasjonal transportplan beskriver hvordan InterCitysatsningen skal bidra til å nå følgende mål:
•

Veksten i persontransport i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og
gange.

•

Nullvekst i persontransport med bil, for å legge til rette for god fremkommelighet og
effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOxutslipp og partikkelforurensning.

•

Boliger, kontorer, handel og service legges ved kollektivknutepunkt, slik at flere finner
det enkelt og attraktivt å reise kollektivt.

•

Mer gods fra vei til sjø og bane.

InterCity-satsingen skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen.
På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og noe av presset på Osloområdet dempes.
For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det avgjørende at
jernbanestasjonene ligger sentralt i byene. De reisende må kunne komme seg enkelt til og
fra stasjonen med buss, til sykkel eller fots. Sentral stasjonsplassering er svært viktig for
etablering av arbeidsplasser i mellomstore byer på Østlandet. Toget skal være tilgjengelig for
alle, også for de som ikke kjører bil.
InterCity-stasjonene skal være et godt knutepunkt for kollektivtrafikken og bidra til
fremveksten av nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud. Bane NOR legger derfor
vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal lokaliseres slik at de blir et godt utgangspunkt for
lokal knutepunkt- og byutvikling.
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I tillegg til målene for IC-satsingen, sier planprogrammet at tiltaket skal vurderes med tanke
på regionale og lokale mål. Se under om lokale mål.
Les mer:
Planbeskrivelsen kapittel 2 Rammer og føringer for InterCity

Konseptet for InterCity på Hamar
Noen ønsker seg andre løsninger eller konsepter for jernbanen.
Målsetningene for InterCity er stadfestet nasjonalt av Stortinget og er de samme for alle
byene i InterCity. Valg av alternativer gjennom Hamar har vært en lang offentlig prosess fra
konseptvalgutredningen 2012 og til i dag. Det er gjennom denne prosessen at man nå står
med to alternativer gjennom Hamar.
Den nye kommunedelplanen 2019 ble produsert på bestilling fra Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet og utdypet i brev av jernbanedirektoratet 19.12.2017. Her
kommer det fram hva som skal utredes og hvilke temaer som er viktig å få belyst.
Moderniseringen av Dovrebanen gjennom Hamar, er en del av InterCity-satsningen på
Østlandet. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det være sammenhengende
dobbeltspor fram til Åkersvika, sør for Hamar, innen 2026 og en trinnvis utbygging av
dobbeltspor fram til Lillehammer innen 2034.
Dobbeltsporet dimensjoneres for redusert kjøretid, økt frekvens, høy pålitelighet og økt
kapasitet, i henhold til målsettingen i konseptvalgutredningen (KVU) for InterCitystrekningen
Oslo-Lillehammer. Ved å redusere avstandsulempen mellom stasjonsbyene i Innlandet,
styrkes disse som ett felles arbeidsmarked, samtidig som de inngår i det felles
arbeidsmarkedet rundt Oslo.
I tillegg skal det bygges tilhørende stasjoner og anlegg for vending, hensetting og vedlikehold
i samsvar med ønsket forbedring av togtilbudet på Østlandet. Eksisterende bane skal legges
ned etter at ny trasé er tatt i bruk, i henhold til KVU for Dovrebanen fra 2012.
Trafikken på Dovrebanen består i dag av regiontog, fjerntog og godstog. Regiontogene (ICtogene) knytter det regionale bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet sammen, fjerntogene
knytter sammen landsdelene og godstogene har om lag 50 % markedsandel mellom Oslo og
Trondheim.
Les mer:
Planbeskrivelsen kapittel 1.6 historikk

InterCity gjennom Hamar og lokale mål
Noen merknader mener at lokale mål burde være viktigere når man vurderer alternativet Øst
og alternativet Vest opp mot hverandre.
I planarbeidet ligger de overordnede målsetningene for InterCity til grunn, sammen med
regionale og lokale mål, jf vedtatt planprogram. Prosjektet har en forståelse for at det er viktig
å synliggjøre de lokale målene, derfor er utredningen andre samfunnsmessige virkninger
strukturert og vektet rundt Hamar kommunes lokale mål.
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De lokale målene er knyttet til utvikling av Hamar som en attraktiv, kompakt by som legger til
rette for miljøvennlig transport. Utredningen har tatt utgangspunkt i nasjonale, regionale og
lokale mål. De lokale målene handler i stor grad om:
•
•
•

arealbruk, utbyggingsmønster og knutepunkt
stedlige kvaliteter
mobilitet

Se kap. 4.7 i planprogrammet.
Disse målene er drøftet i «Andre samfunnsmessige virkninger». De fleste av de 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.
Les mer:
Fagrapport: Andre samfunnsmessige virkninger
Planprogrammet: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134526641559809053/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/Fastsatt%20planp
rogram%20KDP%20dobbeltspor%20Hamar%20med%20hensetting.pdf

Østerdalen og InterCity
Flere av merknadene ønsker alternativ Øst fordi de mener at det påvirker jernbanetilbudet
langs Rørosbanen.
Hverken alternativ Øst eller Vest i Hamar vil automatisk gi bedre togtilbud eller kortere
reisetid på Rørosbanen. Østerdølene kan få et bedre togtilbud uavhengig av hva som skjer
på Hamar, men dette krever investering og oppgradering på Rørosbanen og at staten ønsker
å prioritere mer togtrafikk på strekningen.
Det er forståelig at de som bor langs Rørosbanen ønsker seg flere togavganger og et bedre
togtilbud. Togtilbudet på Rørosbanen kan bli bedre av både flere tog og bedre infrastruktur
på Rørosbanen. Hvis det skal kjøres flere tog på Rørosbanen, må staten ønske å betale for
dette. Ønsker man en enda større forbedring, må det bygges kryssingsspor og togparkering,
og det bør vurderes elektrifisering.
Nasjonale prioriteringer
Stasjonsplassering på Hamar handler ikke om togtilbudet på Rørosbanen. Det handler om
togtilbudet på Dovrebanen og videreføring av InterCity med dobbeltspor til Lillehammer.
Dette er omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP er 12-årsplan for hvordan
regjeringen skal prioriterer penger for å oppnå transportmålene).
Det er ingen omtale av elektrifisering av Rørosbanen hele veien til Røros i gjeldende NTP.
Elektrifisering av Rørosbanen i gjeldende NTP handler om frakt av gods på strekningen
Hamar-Elverum-Solørbanen. Videreføring av elektrifisering hele veien til Røros, og andre
tiltak som må på plass for å få et bedre togtilbud til Østerdalen i framtida, må prioriteres i
NTP hvis det skal gjennomføres.
Byttepunkter og reisetid for Østerdalen
I dag må alle som reiser med toget fra Østerdalen bytte tog på Hamar for å komme til Oslo.
Dette er fordi pendelen for Rørosbanen vender på Hamar. Hvis det i framtida etableres
direktetog Elverum – Oslo, vil ikke Rørosbanen vende på Hamar, men i Elverum. Dette betyr
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at de som tar toget fra Rena, eller fra stasjoner nord for Rena, må bytte på Elverum. Stasjon
ved Vikingskipet har de samme ulempene for reisende fra Østerdalen som for alle andre som
skal til Hamar på jobb, skole eller bruke kulturtilbudet. Når man kommer til Vikingskipet er
man ikke framme dit man skal i Hamar sentrum, men må gå lenger eller bytte til et annet
framkomstmiddel.
Stasjonsplassering og IC-pendel Oslo-Elverum
Stasjonsløsningen øst i Hamar er ikke tilpasset direktetog til Elverum. Dette er omtalt i
Silingsrapporten som ligger til grunn for Planprogrammet samt i Planprogrammet, som
kommunestyret i Hamar har fastsatt (i møte 27.02.2019). Stasjonsløsningene er også omtalt
i Planbeskrivelsen. En variant av øst-alternativet kan håndtere både vending av tog på
Hamar og direktetog til Elverum kalt ‘fleksibel stasjonsløsning’. I denne varianten er
stasjonsområdet lengre og har flere spor og sporsløyfer for å håndtere flere togbevegelser.
Fleksibel stasjonsløsning vil derfor ha et større arealbeslag i Åkersvika naturreservat, med
blant annet fire spor over Åkersvika. Denne løsningen er langt mer kostnadskrevende, og
Fylkesmannen i Innlandet har allerede fremmet innsigelse mot arealbeslag i Åkersvika.
Den fleksible stasjonsløsningen i seg selv er heller ikke nok for å kjøre en direkte InterCitylinje Oslo-Elverum. Det er også behov for oppgraderinger og investeringer på Rørosbanen
og stasjonene frem til Elverum. Investeringene er omtalt i Planbeskrivelsen samt i
måloppnåelse og Bane NORs anbefaling. For å få på plass togtilbudet må det bygges
krysningsspor, togparkering på Elverum, stasjonstiltak på Ilseng, Løten og Elverum samt
ombygging av planoverganger og elektrifisering på Rørosbanen. Tiltakene er samlet priset til
rundt 1,5 milliarder kroner. Hvis tiltakene blir gjennomført, flyttes byttepunktet for togreisende
fra Hamar til Elverum.
Les mer:
Prissatte konsekvenser kapittel 4.1 Tilbudskonsept
Planbeskrivelsen kapittel 1.6.6 Innledende siling og forutsetninger for planprogrammet og 5.8.1 Fleksibel
stasjon
Teknisk hovedplan kapittel 5.1.2.2 Øst E (fleksibel stasjonsløsning) og 5.7 Variant Øst E, fleksibel
stasjonsløsning
Ikke-prissatte konsekvenser kapittel 7.1.7 Varianter øst A og øst C

InterCity gjennom Hamar og gods
Noen ønsker alternativ øst fordi det er bedre for godstransporten.
Alle alternativer er med tilsving for gods, dermed er det ingen forskjell på de to alternativene
med tanke på gods.
Les mer:
Godsstrategien for jernbanen:
https://www.banenor.no/contentassets/1310c139b88a44dd8041c9f350ed763d/jbv_godsstrategi_2016_trykk.
pdf

InterCity og elektrifisering av Solør-Rørosbanen
Noen mener at det med øst kan kjøres direkte tog fra Oslo via Hamar videre på Rørosbanen
og helt til Trondheim.
En av grunnene til at stasjonslokalisering på Hamar ikke påvirker tog på Rørosbanen er fordi
Rørosbanen ikke er elektrifisert. Elektrifisering av Rørosbanen nord for Elverum er ikke
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prioritert i gjeldende NTP. Elektrifisering gjør det heller ikke automatisk mulig å kjøre Intercity
tog på linja blant annet fordi det det også må gjøres tiltak på linjen og stasjoner for å øke
kapasiteten dersom det skal kjøres flere og lengre tog.
I gjeldende NTP er det prioritert elektrifiseringsprosjekt av Røros- og Solørbanen, altså
strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger. Hensikten med elektrifiseringen er å legge til
rette for økt godstransport på banen gjennom reduserte transportkostnader, bedre utnyttelse
av skogressurser i innlandet, reduserte klimagassutslipp og at jernbanenettet gjøres mer
fleksibelt.
Les mer:
Innledende kapitler 2.4 Østerdalen og InterCity

Jernbanetekniske forutsetninger
Flere har forslag til ulike løsninger for hvordan jernbanen gjennom Hamar kan løses.
Noen ganger er ideene som er spilt inn på et detaljnivå som i større grad er relevant for
reguleringsplan. Andre ganger er løsningene rett og slett ikke gjennomførbare fordi enkelte
forutsetninger er utelatt eller feil. Da er det forsøkt å forstå prinsippet og se om det er mulig å
oppnå dette innenfor de forutsetningene som Bane NOR jobber etter.
Det er strenge krav for hvordan jernbanen gjennom Hamar skal bygges. Både for å få en ny
og moderne jernbane med høy hastighet, men også for at jernbanen skal tilpasse seg byen,
naturmangfoldet, kostnader og andre lokale forutsetninger. Det er mange hensyn som må
veies opp mot hverandre for å få den beste løsningen.
Les mer:
Konsept dokumentet for InterCity:
https://www.banenor.no/contentassets/0480f88268f74111a7b08a702b3138cb/konseptdokument-for-icstrekningene.pdf

Tilsving for gods
Noen tror at kun alternativ Øst har tilsving for gods og at det derfor er et bedre alternativ.
Alle alternativer har tilsving for gods og er likestilte på dette temaet. Tilsving for gods betyr at
godstog kan kjøre direkte fra Dovrebanen til Rørosbanen uten å snu eller vende på Hamar
stasjon
Les mer:
Teknisk hovedplan 1.3 Sammendrag av tiltaket

Øst og vestsiden av jernbanefyllingen
Noen ønsker at ny jernbane skal legges på østsiden av dagens jernbanefylling framfor
vestsiden.
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I alle alternativer gjennom Hamar ligger fyllingen på vestsiden/utsiden. Tidligere utredninger
har vist at trase på østsiden/innsiden av dagens spor over Åkersvika har betydelig større
konsekvens for naturmangfoldet enn vest for dagens spor. De mest verdifulle områdene i
Åkersvika naturreservat ligger på østsiden av dagens jernbanefylling.
Les mer:
Fagrapport Ikke-prissatte konsekvenser kapittel 4

Beskrivelse av planforslaget
Alternativene er i sin helhet beskrevet i samtlige fagrapporter i planbeskrivelsen. Her
beskrives gjennomgående temaer som flere av merknadene hadde spørsmål til. Hvis det er
flere spørsmål angående alternativene anbefales det å lese planbeskrivelsens kapitel 5 som
beskriver tiltaket.
I forbindelse med andregangsbehandling fremmes kun alternativ Øst C, ikke Øst A. Derfor er
svarene tilpasset dette alternativet.
Støy, begge alternativer
Enkelte lurer på hvordan støy fra det nye tiltaket vil påvirke Hamar. Noen mener at
støyskjermer og sikkerhetsgjerder ved alternativ Vest er underkommunisert.
Alternativet i vest vil ikke skape støy for nye områder. Utbyggingen på Espern/Strandsonen
vil følge lovpålagte krav knyttet til støy og sikkerhet mot jernbanen, slik det også er
innarbeidet i de aktuelle planene. Områdene nord for kulvertåpningen som i dag er
støypåvirket av jernbanen vil ikke være dette i framtiden. Ved alternativ Vest er det naturlig å
se på lokale tiltak/fasadetiltak på enkelte bygg i gul sone framfor å sette opp støyskjermer.
Aktuelle tiltak på de enkelte eiendommene skal vurderes i reguleringsplanfasen.
Alternativet i øst vil redusere støy fra de områdene som i dag er støypåvirket av jernbanen i
vest, og skape økt støy i andre områder langs ny trase. Ved alternativ øst er det aktuelt med
støyskjerm på deler av traseen, innløsning av eiendommer og lokale tiltak/fasadetiltak på
andre eiendommer.
Les mer:
Fagrapport støy

Båndlegging
Noen lurer på konsekvensene av båndlegging for øst og vest.
Kommunedelplanen setter av nødvendige arealer for videre utredning av den korridoren som
velges. Arealet som blir satt av til videre planlegging for jernbaneformål i kommunedelplan
kalles ofte båndlagt. Grunneiere kan ikke kreve at eiendommen bli innløst på bakgrunn av
kommunedelplanen. For ubebygd tomt gjelder spesielle regler (jf. pbl § 15-1). Grunneier kan
fortsette dagens lovlige bruk og utnyttelse av eiendommen og gjøre vedlikehold.
Søknadspliktige tiltak vil bli forelagt Bane NOR for uttalelse.
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Båndlegging gjennom kommunedelplanen gjelder for 4 år fra vedtak. Båndleggingsperioden
kan forlenges for 4 nye år av departementet. Vedtas reguleringsplanen for dobbeltsporet
innen båndleggingsperioden utgår oppheves båndleggingssonen.
Båndlegging av trasekorridor for alternativ Øst vil legge begrensninger på utvikling av
byggeområder på Disenstranda (kombinert formål BKB2 i kommuneplan). I kommuneplanen
skal det sikres areal for sykehus og området avsatt til fortetting og bymessig struktur.
Båndlegging av korridor Øst omfatter også næringsarealer på deler av Midstranda, samtidig
som dagens stasjonsområde ikke vil være tilgjengelig for utvikling i lang tid.
Alternativ Vest vil båndlegge arealer som er avsatt til byutvikling i områdeplan og som ligger
tettest opp mot stasjonen. Espernområdet og ytre deler av strandsonen båndlegges ikke, og
vil kunne utvikles uavhengig av jernbanetiltaket, forutsatt at Espern bru realiseres. Arealene
på 8-metersplanet og forbi Skibladnerbrygga og videre langs Bryggavegen inngår også i
båndleggingssonen for Vest, og vil legge begrensninger på hva som kan gjøres av mer
permanente tiltak her. Deler av Disenstranda inngår i båndleggingssonen for Vest på grunn
av vegforbindelsene og tilsving til Rørosbanen. Se planbeskrivelsen kap. 5 og 11 for
illustrasjoner og kart over båndlagt areal.
Les mer:
Innledende kapittel grunnerverv
Planbeskrivelsen kapittel 12
Måloppnåelse og Bane NOR sin anbefaling kapittel 9.2

Alternativ Øst C
Alternativ Øst C 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. Traseen går inn i
kulvert ved Oluf Melvolds gate og i fjelltunnell før Børstadalleen.
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.
Rørosbanen utvides fra ett til to spor på Midtstranda og det bygges en ny jernbanebru for
Rørosbanen fra stasjonen og over Flagstadelva. Rørosbanen og Dovrebanen kobles
sammen med en enkeltsporet tilsving mot nord som vil gå på bru over Vangsvegen og
Flagstadelva. Det må etableres et vente-/forbikjøringsspor, noe som medfører en strekning
med tre spor gjennom Børstad.
2.6.3.1 Fleksibel stasjon – tilknytning til Østerdalen
Enkelte mener det er viktig å velge øst for å få direktetog fra Oslo via Hamar til Rørosbanen.
Hovedalternativet i øst kan ikke kobles på Rørosbanen slik at det går direktetog fra Oslo til
Rørosbanen. Hensikten med en fleksibel stasjonsløsning er å legge til rette for en eventuell
framtidig mulighet for direktetog mellom Oslo og 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. Vurderinger av trafikantnytte tilsier at denne
varianten gir lav nytte og økte investeringskostnader på selve stasjonsutformingen.
Realisering av tilbudet krever også økte investeringskostnader knyttet til kryssingsspor,
nedleggelse av planoverganger, elektrifisering, ombygging av Løten, Elverum og Ilseng
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stasjon, samt etablering av togparkeringsanlegg 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.
Les mer:
Innledende kapittel 2.4 Østerdalen og InterCity
Prissatte konsekvenser kapittel 4.1 Tilbudskonsept
Planbeskrivelsen kapittel 1.6.6 Innledende siling og forutsetninger for planprogrammet og 5.8.1 Fleksibel
stasjon
Teknisk hovedplan kapittel 5.1.2.2 Øst E (fleksibel stasjonsløsning) og 5.7 Variant Øst E, fleksibel
stasjonsløsning
Ikke-prissatte konsekvenser kapittel 7.1.7 Varianter øst A og øst C

2.6.3.2 Stangevegen over/under
Noen ønsker at alternativet Øst skal utformes med Stangevegen under jernbanen.
Dette er utredet som en del av planplanmaterialet. Varianten innebærer at Stangevegen
legges under jernbanen. For å kunne lede Stangevegen under jernbanen må sporet heves
sammenlignet med hovedalternativet. Dette gjelder på hele strekningen fra Åkersvika og
forbi Disenstranda. Stasjonen vil dermed måtte ligge ca. 3 m høyere enn i hovedalternativet.
Denne varianten vil også øke arealbeslaget i Åkersvika naturreservat. Fylkesmannen i
Innlandet har fremmet innsigelse mot Øst på grunn av arealbeslag i Åkersvika. Det er store
begrensinger for hva som er mulig ved Stangevegen fordi Åkersvika naturreservat legger
begrensninger både for ferdig tiltak, midlertidige tiltak og anleggsfasen. Hamar kommune har
likevel ønsket at varianten skal tas med videre til reguleringsfasen og vurderes nærmere,
Dette er forankret i forslaget til retningslinjer for planalternativ Øst.
Les mer:
Stangevegen i anleggsfasen under innledende kapittel 5.8.1
Teknisk hovedplan kapittel 1.3.5.1 Variant Stangevegen under banen
Fagrapport naturmangfold kapittel 4.6.1 Varianter alternativ øst

2.6.3.3 Vangsvegen over/under
Noen ønsker at alternativ Øst skal utformes med Vangsvegen over jernbanen.
Muligheten for å legge veien over jernbanen er utredet i forbindelse med
formannskapsvedtak 22.05.2019. Her ble det vedtatt at man skal ta stilling til dette ved neste
fase, reguleringsplan. Dette er forankret i forslaget til retningslinjer for planalternativ Øst.
Den største forskjellen på denne løsningen fra hovedalternativet er at Vangsvegen over
jernbanen betyr at det må bygges et komplekst veisystem på bru. Da må den nye vegen som
bygges i 2019/2020 rives opp. Åkersvikvegen og Vangsvegen skal kobles sammen i en
kryssløsning på bru, og vil gi inntil 1000 meter brukonstruksjon. Dette gir økte kostnader i
størrelsesordenen 800 – 1000 millioner. Dette medfører også ulempe ved at Vangsvegen må
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stenges i 1,5 – 2år hvor det er viktig at ikke skjer på samme tidspunkt som stenging av
Stangevegen. Det ble heller ikke funnet en positiv effekt for landbruket ved denne løsningen.

Les mer:
Notat til formannskapet 22.05.2019

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.

2.6.4.1 Høyder på kulverten
Flere er usikre på høydene på kulverten og ønsker mer informasjon om dette.
Ved alternativ Vest skal jernbanen senkes ned i bakken slik at siktbarrieren fra sentrum
reduseres. Dette har vært et avgjørende punkt for alternativ Vest da det var innsigelse til
dette forslaget i 2016. Riksantikvaren sin innsigelse var knyttet til at alternativene i vest
hadde for stor innvirkning på byens topografiske tilknytning til Mjøsa. Det har blitt
gjennomført grunnboringer og teknisk optimalisering utover det som normalt følger
kommunedelplannivået, for å sikre at løsningen er gjennomførbar. Dette har ført til at
planforslaget i 2019 har ca. 4 meter lavere kulvertkonstruksjon enn forslaget i 2016.
På stasjonsområdet ligger sporene for Vest-alternativet på dagens nivå, men det er lagt opp
til maksimalt fall på spor ned i kulverten. For å få kulverten enda lavere har man i tillegg lagt
opp til lavere kontaktledningsanlegg og at selve kulvertkonstruksjon har en lavere utforming.
Denne optimaliseringen har ført til at det er mulig å få inn vann fra Mjøsa over kulverten ved
høyeste regulerte vannstand. Fjelltunellpåslaget skjer før Bryggerirundkjøringen slik at man
ikke må rive boliger, og dermed sparer grunnervervskostnader. I tillegg var det i 2016 krav
om bebyggelse på kulverten, noe som nå er frafalt.
Kulverten er flomsikker for 200års flom. Det er mulig å ha åpning på kulverten til Håkonsgate
hvor toppen av kulverten vil ligge på kote 127,1. I hovedalternativet er kulverten forlenget til
Vangsvegen for å legge tilkomsten til Tjuvholmen i Vangsvegens forlengelse. Hvordan
området utformes med tanke på kulvertlengde, vegtilkomster, vannspeil og landutforming er
en del av arbeidet som skal detaljeres i reguleringsplanen.
Illustrasjonen under viser høydene på kulvertkonstruksjonen gjennom Hamarbukta. I
området ved dagens strandlinje mellom Skibladnerbrygga og Koigen vil kulverten være på
høyde med høyeste regulerte vannstand. Utformingen av terreng og ny strandlinje vil være
avgjørende for hvor bredt og dypt vannkontakten over kulverten blir.
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Figur 1: Viser høyder på kulverten gjennom Hamarbukta

Les mer:
Teknisk hovedplan Kapittel 5.3 Alternativ Vest
Fagrapport Friluftsliv og byliv kapittel 3.5.2 FB 02 Sentrum
Fagrapport Landskapsbilde kapittel 2.4.5 LB Sentrum – Hamarbukta

2.6.4.2 Enda lavere kulvert
Noen ønsker en enda lavere kulvert enn det som er foreslått. Enkelte har også egne forslag
og ideer til hvordan dette kan gjennomføres.
Det er begrenset med muligheter til hvordan en jernbane skal bygges med tanke på
hastighet, fall/stigning, sikkerhet m.m. Siden høyden på kulverten er veldig viktig for Hamar
er det gjort grunnboringer og arbeidet nøye med det tekniske regelverket på Hamar. Dermed
har man fått til en løsning som er ca. 4 meter lavere enn i 2016. Det skal ses på om det er
mulig å optimalisere denne høyden ytterligere, for de løsningene som har fremkommet i
planarbeidet, i neste fase. Andre løsninger for stasjonsområdet og kulverten for å oppnå en
lavere kulvert har blitt vurdert. Slike løsninger vil skape negative konsekvenser for andre
deler av området, eller ikke være jernbaneteknisk mulig å gjennomføre. Med forbedringene
som er innarbeidet i hovedalternativet anses varianten ytterligere senket kulvert å være
oppfylt i hovedalternativet.
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2.6.4.3 Flomsikring
Flere mener at alternativ Vest vil se annerledes ut med flomsikring.
Ved alternativ Vest er hele stasjonsområdet inkludert kulvert og spor flomsikret for 200-års
flom. Dersom en 500 eller 1000års flom skulle inntreffe, noen som er lite sannsynlig for flom i
Mjøsa, må det iverksettes andre midlertidige flomsikringstiltak av jernbanen og byen. F.eks.
kan det være aktuelt med konstruksjoner som raskt kan komme på plass og holde vann ute
fra kulvert/tunnel. Eventuelle nødvendige mobile/midlertidige løsninger for flomsikring av
kulverten ved flom over 200-års flom, vil beskrives i forbindelse med reguleringsplanen.
Flomsikringen, for 200-års flom, av jernbanetiltaket i alternativ Vest er inkludert i
visualiseringene.

Figur 2: Visualisering av en mulig utforming av alternativ Vest. Se www.icdb.no eller illustrasjonshefte for flere
visualiseringer.
Les mer:
Teknisk hovedplan kapittel 5.3.7 Flomsikring
Se visualiseringer på www.ICDB.no

2.6.4.4 Vannspeilet i Hamarbukta
Noen er usikre på kvaliteten på vannspeilet i vest. Andre har innspill til hvordan vannspeilet
burde utformes.
Selve vannspeilet kan utformes på flere måter og likevel fungere godt med det
jernbanetekniske i alternativ Vest. Hva kommunen ønsker å oppnå med er avgjørende for
hvordan selve vannspeilet og terrenget rundt skal utformes. Detaljert utforming fastsettes i
reguleringsplanen, i samarbeid med kommunen.
En mulig løsning er å skape et vannspeil som i størst mulig grad tilsvarer vannlinja slik den
var før jernbanen kom til Hamar. Det kan også ses på løsninger hvor vannet heves og
senkes i takt med Mjøsa, eller løsninger hvor vannet i vannspeilet er stabilt gjennom året.
Noen ønsker et stort vannspeil med kanaler inn mot byen og stasjonen hvor små båter kan
komme inn fra selve Mjøsa. Andre er mer opptatt av vannkvalitet og bademuligheter.
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Det å få til et vannspeil i Hamarbukta er fullt mulig, og vannspeil kan etableres både med og
uten direkte forbindelse til Mjøsa. Dette ses i sammenheng med tilsig/bekker fra byen. Å
etablere og forvalte et vannspeil er en rimelig måte å ta vare de store arealene som oppstår.
Det er forslått et tillegg i planbestemmelsene, som gir føringer for utforming til
reguleringsplanfasen slik: Det skal sikres at det er et vannspeil i Hamarbukta gjennom hele
året, med akseptabel vannkvalitet.
Det er også foreslått retningslinjer som følger: Vannspeilet bør ha store dimensjoner for at
den visuelle virkningen av landskapsrommet skal kunne prege bylandskapet og
kulturmiljøene Hamar sentrum og Hamar stasjon. Utformingen bør bidra til å tilbakeføre eller
synliggjøre opprinnelig strandlinje.

Figur 3: Bildene viser to av mange mulige løsninger for hvordan det kan bli i vest. Se icdb.no eller
illustrasjonshefte for enda flere muligheter.
Les mer:
Reguleringsplanen i innledende kapitler
Planbestemmelser
Illustrasjonshefte

2.6.4.5 Utforming av vest (varianter)
Flere har innspill til hvordan de ønsker at alternativ vest skal utformes.
Hvordan det ferdige tiltaket i vest skal utformes skal avgjøres på reguleringsplannivå.
Kommunedelplanen har handlet om å finne et mulighetsrom i hvordan det kan bli, og avsette/
båndlegge nødvendige arealer for å kunne bygge tiltaket. Det har vært viktig å se hvor dypt
kulverten kan gå siden det var innsigelse på dette i 2016. Med kulverttopp som er ca. 4
meter lavere enn i 2016 er det utredet mange varianter for utforming. Dette skal ikke
avgjøres nå. Innspill på utforming tas med inn i reguleringsplanen.
Les mer:
Reguleringsplanen i innledende kapitler
Klokketårnet i innledende kapitler
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Skibladner i innledende kapitler
Planbeskrivelsen Kapittel 5.3 Varianter i alternativ Vest

2.6.4.6 Spor på Hamar stasjon
Noen lurer på hvor mange spor som er nødvendige på Hamar stasjon
På Hamar stasjon er det i dag er det 22 spor i bredden, med nytt dobbeltspor trenger man 7
spor inkludert stasjonen med plattformer. Området utenfor sporene skal transformeres til
byutvikling i tråd med kommunens vedtatte planer.

2.6.4.7 Utbyggingen fra Espern til Tjuvholmen
Noen lurer på hvordan utviklingen fra Espern og til Tjuvholmen kan gjennomføres i de ulike
alternativene.
Utbygging på Espern og første del av utbygging i Strandsonen er en del av null-alternativet
og er lagt inn i alle alternativene som er utredet. Dette betyr at Bane NOR antar at det er
startet en utbygging av disse arealene, før jernbanen bygges – uavhengig av hvilket
alternativ som velges. For alternativ Vest båndlegges en del av dagens sporområder. Dette
er for å sikre plass til å både avvikle togtrafikk i anleggsfasen, og bygge ny stasjon og
dobbeltspor. Ytterste delen av sporområdet mot Mjøsa båndlegges ikke, og kan frigis når
verkstedsdriften, som bruker disse arealene i dag, opphører.
For å bygge ut arealene på vestsiden av dagens spor må Espern bru etableres. Broa er
nødvendig for å få en trafikksikker og hensiktsmessig tilkomst til området, både for
anleggstrafikken til utbyggingen og når området skal tas i bruk som en ny bydel med boliger
og arbeidsplasser. I Hamar kommunes gjeldende planer er arealer både på Espern og på
store deler av dagens sporområder avsatt til fremtidig byutvikling.

Anleggsfasen
Flere uttrykker en bekymring for hvordan det er å leve med en anleggsfase for dobbeltsporet
jernbane gjennom Hamar.
Det er viktig å si at alle lover og forskrifter skal følges i anleggsfasen. I tillegg er det viktig å
lete etter gode lokale tilpasninger for byen. På kommunedelplan vet man at tiltaket er
gjennomførbart innenfor den gitte tids- og økonomiske rammen. Det er også identifisert og
lagt inn de viktigste lokale tilpasningene, slik som tilkomst til Koigen i anleggsfasen. På
reguleringsplan vil man dykke ytterligere ned i dette for å lete etter flere tilpasninger til det
beste for arbeidet og for byen.
Anleggsfasen kan grovt deles inn i tre hoveddeler. Den første delen er forarbeider, her gjøres
mindre tiltak slik at byen kan fungere tilnærmet normalt i hovedfasen. Arbeidene minner i
større grad om det man vanligvis opplever i en by. Typisk er omlegging av vann- og avløp og
oppbygging av midlertidige veger. Denne fasen er forventet å vare i 1-2 år i Hamar.
Hovedfasen består av grunnarbeider og bygging av konstruksjoner og varer i 4-5 år. Det vil
være varierende intensivitet i disse årene. Dette er den fasen som Hamar kommer til å
merke mest. Her bygges bruer, kulverter, veger og tilpasninger av landområder m.m. Det er
også i denne fasen det skal bygges tunell enten fra Bryggerirundkjøringen eller fra Børstad til
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Furuberget. Når denne fasen er over, ser tiltaket utenom jernbanesporene, nærmest ferdig ut
og vegtrafikk kan gradvis fases over på nye veger.
Den avsluttende fasen består hovedsakelig av jernbaneteknikk og avsluttende
sporomlegginger og varer i 1-2 år. Her vil man sluttføre det jernbanetekniske med å legge
spor, montere blant annet lavspentanlegg, kontaktledning og signalanlegg, teste anlegge og
sikre at alt fungerer slik som det skal. Når dette er gjort legges trafikken over på de nye
sporene. Dette er fase som er krevende jernbaneteknisk men som ikke fører til byggearbeid i
byen. Unntaket er at det er i denne fasen dagens jernbanefylling skal fjernes, uavhengig av
om det blir øst eller vest. Når denne fasen er over skal det ferdige tiltaket, inkludert alt
opprydningsarbeid, være ferdig.
Les mer:
Fagrapport anleggsgjennomføring
Anleggsfilmen, https://www.youtube.com/watch?v=gmhpT-h24s4

Beslag av boliger
Noen lurer på hvor mange bygg som må rives i Hamar.
Østalternativene har størst påvirkning på boligbebyggelsen i Hamar. Som tiltaket foreligger
nå er det for alternativ Vest forventet at 6 boligeiendommer blir berørt (eneboliger). Mens det
for Øst C er forventet at ca. 14 boligeiendommer (eneboliger, tomannsbolig og rekkehus) blir
berørt. Nesten all næringsvirksomhet på Disenstranda og deler av Midstranda må innløses i
østalternativet. Disse må flytte til andre områder i Hamar kommune eller vurdere lokalisering
andre steder.

Figur 4: bildet til venstre viser bebyggelse som blir hardt berørt i vest mens bildet til høyre viser alternativ øst.

Les mer:
Grunnerverv, innledende kapittel
Anleggsfilmen, https://www.youtube.com/watch?v=gmhpT-h24s4
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Støy
Flere av merknadene er bekymret for støy i anleggsfasen.
I anleggsfasen må statlige lover, retningslinjer og forskrifter følges angående støy for begge
alternativer. Den mest støyende perioden er i starten av hovedfasen for begge alternativer,
Bane NOR må likefullt holde seg innenfor gjeldende regelverk som gjelder for denne
perioden.
Les mer:
Anleggsfase i Øst, innledende kapittel 5.8
Anleggsfase i Vest, innledende kapittel 5.9
Anleggsrapporten
Fagrapport Støy

Grunnforhold
Enkelte er bekymret for grunnforholdene og mener det er usikkerhet ved prosjektet.
I Hamarprosjektet er det mindre usikkerhet knyttet til grunnforhold fordi det er gjennomført
mer omfattende grunnboringer enn det plannivået tilsier. Det er sjekket fjelloverdekning blant
annet ved tunnellpåslaget ved bryggerirundkjøringen i vest, ved Stormyra i vest og over
Børstad i øst. Det er mye alunskifer i Hamarområdet og dette er hensyntatt ved valg av
løsninger og kostnadsoverslag.
Les mer:
Teknisk hovedplan kapittel 5.3.1 Grunnforhold (vest)
Teknisk hovedplan kapittel 5.5.6 Grunnforhold (øst)

Usikkerhet i anleggsfase
Noen mener at det er større usikkerhet i anleggsfasen med alternativ Vest enn med
alternativ Øst.
Begge alternativer er gjennomførbare og skal bygges med kjent teknologi. Det største
usikkerhetsmomentet er fjellpåhugget i vest ved bryggerirundkjøringen. Her er man ikke
usikker på om det er mulig, men man er litt usikker på hva det vil koste. Derfor er det lagt på
ekstra kostnader i estimatet for vest. Usikkerheten ligger på det nivået som er vanlig for
prosjekter av denne størrelsesordenen.
Enkelte er bekymret for om man kommer seg under stormyra i vest. Her har det vært
gjennomført grunnboringer og det er vurdert til å være nok fjelloverdekning i området. Dette
er ikke sett på som et stort usikkerhetsmoment i prosjektet.
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Togtrafikk i anleggsfasen, begge alternativer
Flere er usikre på hvordan det skal kjøres tog i anleggsfasen.
Jernbanen er kritisk infrastruktur og må fungere. Derfor skal det kjøres tog i anleggsfasen
uavhengig av om det blir øst eller vest. Hvordan dette gjennomføres helt konkret, skal
avklares i arbeidet med detalj- og reguleringsplanen. Vurderingene viser at det er nødvendig
med noen brudd, buss for tog, for å gjennomføre anleggsfasen. Her er det planlagt to
sommerbrudd med vest og ett sommerbrudd med øst i tillegg til noen helgebrudd for begge
alternativer.
For å sikre togtrafikk med alternativ vest bygges en midlertidig jernbanebru over byggegropa
i vest, og stasjonen bygges i to etapper. I perioder vil man antakelig måtte bruke andre
plattformer enn vanlig. I øst er den største utfordringen Rørosbanen, her kan det hende
togene på Rørosbanen må stoppe på den nye stasjonen i øst en periode mens
Dovrebanetogene fortsatt bruker stasjonen i vest.
Les mer:
Fagrapport Anleggsgjennomføring kapittel 8.2 Alternativ Vest og kapittel 8.3 Alternativ Øst

Massetransport og anleggstrafikk
Flere frykter at det skal kjøres masser gjennom sentrum av Hamar med alternativ Vest. Noen
er bekymret for anleggsarbeid og anleggstrafikk fra Strandgata.
Det skal ikke kjøres masser eller anleggstrafikk gjennom Hamar sentrum, med unntak av
noen lastebiler ved bryggerirundkjøringen i første fase av anleggsarbeidet. De store delene
av massene skal tas ut i nord ved Furuberget kalkverk for begge alternativer.
Den nye jernbanen skal bygges i kulvert som ligger lavere enn Strandgata og langt ut fra
land. Massene som må ut i sør av tunellen kjøres i byggegropa opp til den nye stasjonen og
derfra over nye Espern bru til Stangevegen og ut på hovedvegnettet. Det er ikke ønskelig å
kjøre anleggsmaskiner eller lastebiler med masser gjennom sentrum, både av
sikkerhetsmessige grunner for omgivelsene og fordi det er tidkrevende å manøvrere store
maskiner i en by.
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Figur 5: Visualiseringen viser hvor det skal tas ut masser fra tunelldrivingen. Pilene er lagd i ulik størrelse for å
illustrere hvor de største mengdene skal tas ut.
Les mer:
Fagrapport Anleggsgjennomføring kapittel 8.2 Alternativ Vest og kapittel 8.3 Alternativ Øst

Generelt om anleggsfasen i Øst
Anleggsfasen i øst C er planlagt til å ta syv år. Det arbeidet som vil synes og høres mest i
byen vil foregå i området fra dagens jernbanefylling fra Espern og til rett før alleen over
Børstad. I tillegg vil det gjennomføres tiltak ved dagens stasjon i vest i forbindelse med
flytting av jernbanen. Sentrum vil i stor grad være uberørt av anleggsfasen. I området rundt
Vikingskipet og opp mot Disen må flere næringsbygg og boliger rives. Både Stangevegen og
Vangsvegen vil påvirkes av anleggsfasen. Dette vil påvirke trafikkflyten inn til byen.
Den første delen av anleggsfasen er forarbeider og varer i 1-2 år. I denne perioden skal
områdene ved Vikingskipet og oppover mot Disen klargjøres ved at eksisterende bygg rives.
Det jobbes med at endringene på Vangsvegen skjer så tidlig som mulig slik at dette arbeidet
er ferdig før man begynner på Stangevegen.
Hovedfasen handler om grunnarbeid og konstruksjon og varer i 4-5 år. Her skal det støpes
og bygges nye jernbanekonstruksjoner og vegkonstruksjoner i Hamar. Spesielt området med
jernbanebruer ved Vangsvegen og ny Stangevegen er krevende. Det blir faseomlegging for
Rørosbanen og Åkersvikavegen for å sikre tilkomst til Brannstasjonen i hele byggeperioden.
Når denne perioden er over, er det nye vegnettet ferdig og tas i bruk.
I hovedfasen vil det gjennomføres tunelldriving fra Børstad, ved Børstadalleen, til Jessnes.
Fra Oluf Melvolds gate til Børstadalleen skal det bygges og støpes landbrukskulvert. En del
av massene fra tunneldrivingen skal tas ut i sør og brukes til oppfylling av det nye
stasjonsområdet ved Vikingskipet slik at den nye stasjonen og Åkersvikavegen flomsikres.
Største delen av massene tas ut i nord ved Furuberget kalkverk.
Dette fører til avsluttende fase med jernbaneteknikk som tar 1-2år. Her ferdigstilles den nye
stasjonen med jernbanetekniske anlegg og togene føres fra dagens stasjon over til den nye
stasjonen. Dagens jernbanespor gjennom Hamar kan da fjernes.
Les mer:
Fagrapport Anleggsgjennomføring kapittel 8.2 Alternativ Vest og kapittel 8.3 Alternativ Øst
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2.7.7.1 Stangevegen
Flere er skeptiske til at Stangevegen må stenges i 2,5 år for bygging av alternativet Øst.
I dette alternativet må Stangevegen rives og heves over den nye jernbanen i en bru på 407
meter. Det er krevende å bygge en så stor bru med begrensingene i Åkersvika naturreservat.
Vegen må bygges på samme sted som i dag for å ikke øke belastningen på reservatet. Den
nye vegen må følge stigningskrav for universell utforming. Byggingen må gjennomføres i
Åkersvika naturreservat, noe som legger begrensinger på hvilke deler av byggingen som kan
foregå når. Når det bygges en så lang bru med begrensingene fra reservatet vil det ta 2,5 år.
Vegen må være stengt i denne perioden fordi det ikke er lov å legge midlertidig veg i
Åkersvika naturreservat.
Det er ønskelig å gjennomføre avbøtende tiltak for trafikkavvikling i denne perioden særlig for
gående og syklende. Det er blant annet vurdert en midlertidig gang- og sykkelforbindelse på
utsiden av dagens jernbanefylling, og det er vesentlig at de avbøtende tiltakene ikke øker
presset på naturreservatet.
Les mer:
Fagrapport Anleggsgjennomføring kapittel 6.1.3 Felles for Øst A og Øst C

Generelt om anleggsfasen i vest
Anleggsfasen i vest er planlagt å ta i overkant av 8 år. Det arbeidet som vil synes og høres
mest i byen foregår på utsiden av åttemetersplanet og sør for jernbanefyllingen. Det er
forventet at byen i stor grad vil fungere som i dag i anleggsfasen siden den hovedsakelig er
begrenset til dagens sporområder og områder i Mjøsa på utsiden av dagens parkering på 8metersplanet og på utsiden av dagens Skibladnerbrygge. Det er tenkt at deler av
åttemetersplanet kan benyttes som riggplass for kontor og parkering.
Den første delen av anleggsfasen er forarbeider som varer i 1-2 år. I denne fasen skal
Bryggaveien stenges, noe vann- og avløpsnett over Koigen/bryggerirundkjøringa skal
bygges om og det skal etableres ny Skibladnerbrygge. Skibladner vil gå som normalt fra den
nye brygga gjennom hele anleggsfasen. Hvor den nye Skibladnerbrygga skal etableres
avklares i neste planfase. I denne perioden vil det ikke gjennomføres arbeid som er til stor
sjenanse for byen.
Hovedfasen handler om grunnarbeid og konstruksjon og varer i 4-5 år. Her skal det etableres
byggegrop fra stasjonen ut i Mjøsa, som treffer ca. ved klokketårnet. Det er etableringen av
denne byggegropa byen kommer til å merke mest da spuntingen støyer. Spunting er at det
skrus/slås metallrør-/plater ned i bakken for å unngå at det kommer vann ned i byggegropa
og setningsskader på omliggende bebyggelse. Det er deler av området som spuntes av
gangen, slik at hele området blir ikke støyutsatt samtidig. Når etableringen av byggegropa er
ferdig vil det støpes kulvert før man legger jord oppå kulverten. Dette blir et nytt landområde.
Det etableres også en midlertidig bro over byggegropa slik at jernbanen kan gå som normalt
på eksisterende spor. I slutten av hovedfasen skal togene gå ned i kulverten/tunellen slik at
man kan ferdigstille den nye stasjonen og fjerne dagens jernbanefylling.
I hovedfasen vil det også gjennomføres tunelldriving fra Bryggerirundkjøringa til Jessnes. Ut
fra tunellen skal det transporteres masser. I starten må noe tas ut i sør, men den store delen
er planlagt tatt ut i nord gjennom Furuberget kalkverk.
Dette fører arbeidet inn i de avsluttende arbeidene med jernbaneteknikk og avsluttende
terrengarbeid som tar 1-2 år. Her ferdigstilles den nye stasjonen med jernbaneteknisk
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anlegg. De nye landområdene oppå kulverten er i stor grad ferdigstilt og byen kan bruke
disse til å bevege seg fra byen til Mjøsa. Dagens jernbanespor gjennom Hamar kan fjernes.

Figur 6: bildene viser anleggsfasen og ferdig tiltak i vest
Les mer:
Fagrapport anleggsgjennomføring
Se anleggsfilmen på youtube

2.7.8.1 Nestlèfabrikken
Noen håper det er mulig å bevare Nestlèfabrikken i sin helhet, andre tror ikke det er mulig å
bevare pipa.
Dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar er på kommunedelplan, derfor må man være sikre
på at prosjektet er gjennomførbart innenfor de rammene som kommuniseres. Det er mulig å
beholde Nestlepipa, men hjørnet på bygningen må rives i byggefasen, men kan reetableres
på samme sted dersom det er ønskelig. Det er etter høringen supplert med en retningslinje
om dette, se planbestemmelser.

Figur 7: Bildet viser hvilken del av bygget som må tas ned som en følge av anleggsfasen i vest.

Les mer:
Fagrapport Anleggsgjennomføring
Fagrapport ikke-prissatte
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2.7.8.2 Koigen
Flere er opptatt av kvaliteten på Koigen i anleggsfasen.
I utarbeidelse av anleggsrapporten er det jobbet aktivt med å sikre Koigen best mulig i
anleggsfasen. Kulverten berører deler av Koigen-området langs Brygga-vegen, jf. illustrasjon
under. Masser fra området skal fraktes langs byggegropa, sørover langs stasjonsområdet og
over Espern bru, eller nordover mot Furuberget. 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. Byggegropen skal sikres med
gjerder.
Det er strenge miljøkrav til å ivareta vannkvaliteten i Mjøsa under bygging og badevannet på
Koigen vil være som i dag i anleggsfasen.

Les mer:
Fagrapport anleggsgjennomføring kapittel 5.1.2.4 Forholdet til Koigen

2.7.8.3 Strandgata
Noen lurer på hvordan anleggsfasen vil påvirke Strandgata.
Strandgata eller Strandgateparken skal ikke berøres i anleggsfase eller i ferdig anlegg av
jernbanetiltaket hverken i øst eller vest. Det er heller ikke planlagt å kjøre massetransport i
anleggsfasen gjennom Strandgata.
Kulverten i vest skal bygges utenfor Strandgata, i Mjøsa. Det er perioder med støyende
arbeid i hovedfasen i forbindelse med spunting før kulverten bygges. Ut over dette vil ikke
arbeidet med selve kulverten antas å være spesielt krevende for byen. Det tiltaket som i
størst grad vil merkes av bedriftene i Strandgata er fjerning av dagens jernbanefylling forbi
Hamarbukta, dette vil skje uavhengig av øst eller vest.
Ny vegforbindelse til Tjuvholmen skal legges i forlengelse av en av de eksisterende gatene
fra sentrum. Dette vil påvirke Strandgata og strandgateparken i dette vegkrysset.
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Figur 8: bildet viser hvor langt det er i meter fra undergangene i Hamar til byggegropa.

Les mer:
Fagrapport anleggsgjennomføring
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2.7.8.4 Båthavna
Noen lurer på hva som skal skje med båthavna i Hamarbukta hvis det blir vest.
Hvis det blir alternativ vest, må båthavna flyttes fra der den er i dag. Alternativ lokalisering
kan være utvidelse av båthavn på Tjuvholmen. Avklaring av dette må skje i reguleringsfasen
i samarbeid med Hamar kommune og båtforeninger.
Les mer:
Fagrapport Anleggsgjennomføring

2.7.8.5 Strandlinja
Noen lurer på hvordan strandlinja i Hamar vil bli med alternativ Vest
Nøyaktig hvordan den nye strandlinja skal bli er ikke avklart. Det er mange muligheter for
hvordan dette kan utformes. Det skal avklares i samarbeid med kommunen i neste planfase.
Det er mulig med brygger på sjøsiden av kulverten, sammenhengende strandpromonade fra
Koigen til Espern, vannspeil med forskjellige størrelse, dybder og funksjoner, landlig
utseende eller mer bymessig. På innsiden er det noen som ønsker strand, mens andre
ønsker steinheller i trapper. Dette skal avklares i reguleringsplanarbeidet.
Les mer:
Bane NOR illustrasjonshefte
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2.7.8.6 Parkene med trær
Noen er bekymret for parkene i vest inkludert trærne i parkene.
I alternativ Vest ligger kulvertkonstruksjonen et stykke ut i Mjøsa fra stasjonen. Dette gjør at
Strandgateparken med tilhørende trær ikke blir berørt. Jernbanen påvirker områder der den
går inn ved Skibladnerbrygga ved Høyensalodden, Koigen og bryggeriparken. Alle parker
som blir berørt i anleggsfasen blir reetablert til samme standard, eller bedre. Koigen og
Bryggeriparken kan bygges sammen og utgjøre en stor park uten jernbanen i midten.
På Høyensalodden står det en del trær som kan bli berørt. Spesielt to hule eiker er registrert
av stor verdi. Det er usikkert om de vil overleve anleggsfasen. Derfor er de klassifisert som
tapt i konsekvensutredningen.
Hvis det velges å legge tilkomst til Tjuvholmen i forlengelse av Vangsvegen vil det være
nødvendig å fjerne trærne som står i enden av Vangsvegen mot jernbanen i dag.

Figur 9: Bildet viser hvor jernbanen skal ligge inkl. veger for anleggstransport
Les mer:
Fagrapport naturresurser
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2.7.8.7 Skibladnerbrygga
Flere er bekymret hvor Skibladner skal legge til i anleggsperioden og ved ferdig anlegg.
Hvis det blir alternativ Vest må Skibladnerbrygga flyttes. Ny brygge må etableres før man
påbegynner arbeidet med kulverten. Kommunen har tidligere sett på muligheten til å flytte
denne til Tjuvholmen. I arbeidet med dobbeltsporet er det i tillegg sett på mulighet for ny
brygge på utsiden av kulverten. Bane NOR er forpliktet til å erstatte eller gjenopprette det
som må fjernes på bakgrunn av tiltaket.
I illustrasjonene er Skibladnerbrygga lagt tett på stasjonen fordi man i utredningene har sett
at dette har flere fordeler både for tilgjengeligheten til Skibladnerbrygga og for å gjøre
knutepunktet og den nye strandpromenaden mer attraktiv.
Les mer:
Fagrapport anleggsgjennomføring Kapittel 5.1.2.3 Åttemetersplanet, småbåthavna og skibladnerbrygga

2.7.8.8 Klokketårnet
Noen lurer på hvor klokketårnet i Hamar skal plasseres hvis det blir vest.
Hvis det blir alternativ Vest, må klokketårnet flyttes i anleggsfasen. Det kan flyttes tilbake til
samme plass (oppå kulvert), eller man kan se på ny plassering, løsningen fastsettes i
samarbeid med Hamar kommune. Bane NOR er forpliktet til å gjenopprette det som må
fjernes på bakgrunn av tiltaket. Illustrasjonen under viser dagens situasjon og mulig framtidig
situasjon der klokketårnet er flyttet.
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Konsekvensutredningen
Store samferdselstiltak som bygging av jernbane omfattes av forskrift for
konsekvensutredninger og krever derfor en særskilt vurdering av planens omfang og
konsekvenser for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utgjør en sentral del av
beslutningsgrunnlaget for hvilket alternativ som skal anbefales til neste planfase. Krav til
konsekvensutredning er hjemlet i plan- og bygningsloven, og metode og innhold er definert i
konsekvensutredningsforskriftens kapittel 5.
Hva som er spesielt viktig med ny planprosess i Hamar var spesifisert i planprogram, vedtatt
i februar 2019, bl.a. på bakgrunn av jernbanedirektoratet sitt notat (19.12.2017).
Planprogrammet er fastsatt politisk.
Nedenfor følger gjennomgående spørsmål fra innkomne merknader, som omhandler
spørsmål fra utredningene. Ønskes det mer informasjon om de ulike temaene anbefales det
å gå inn i aktuelle fagrapport og lese de i sin helhet.
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. I tillegg skal forskrift om
konsekvensutredninger ivaretas. Denne skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår,
planer skal gjennomføres. Kommunen har en viktig rolle som planmyndighet for planer som
omfattes av forskriften, og skal påse at bestemmelsene i forskriften følges.
Samfunnsøkonomisk analyse bygger på delrapporter for henholdsvis prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. Den samfunnsøkonomiske analysen er en del av
beslutningsgrunnlaget, sammen med andre samfunnsmessige virkninger, ROS-analyse og
vurdering av måloppnåelse.
De prissatte konsekvensene omfatter det som kan verdsettes i kroner og øre gjennom
allment anerkjent verdsettingsmetodikk. Dette gjelder i hovedsak investeringskostnader,
drifts- og vedlikeholdskostnader, operatørnytte, trafikantnytte og nytte for tredjepart som
sammenstilles gjennom en nytte-kostnadsanalyse.
De ikke-prissatte konsekvensene er de konsekvensene som ikke lar seg kvantifisere eller
prissette. Det omfatter landskap, by- og friluftsliv, kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
2.8.1.1 Kostnader og Kostnadsutvikling 2016 til 2019
Noen lurer på hvor mye alternativene koster, og hvorfor alternativene er dyrere i 2019 enn i
2016 og spesielt på hvorfor øst har blitt dyrere enn vest.
Investeringskostnader
I den samfunnsøkonomiske analysen er det forventningsverdien for investeringskostnaden
som legges til grunn. Dette består av en basiskostnad for det som skal bygges, og et
usikkerhetstillegg. Usikkerhetstillegget skal være tilpasset plannivået, dersom prosjektet
ligger langt frem i tid kan det gi større usikkerhet.
Forventet kostnad for alternativene er:
Alternativ Vest 12,0 mrd. kr
Alternativ Øst A 12,6 mrd. kr
Alternativ Øst C 12,4 mrd. kr
Nytte
I tillegg til kostnaden for å bygge tiltaket beregnes også nytte av prosjektet. Forskjellen i nytte
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for alternativene er i hovedsak knyttet til den totale reisen. Reisetiden med toget er omtrent
lik i alle alternativene, men den totale reisetiden inkluderer tilbringertransport til og fra
stasjonen. For alternativ Øst A og C får mange av de reisende et ekstra bytte og lengre tid på
den totale reisen. Alternativ Vest har høyest nytte for de reisende, da flere får en kortere total
reise.
Forskjellen mellom alternativ Vest og Øst C er ca 600 mil. av dette utgjør ca 200 mil. nytte for
trafikanter. Alle alternativene har negativ nytte, da investeringskostnaden på strekningen er
høy, og nytten relativt sett er lav.
Kostnadsutvikling 2016 til 2019
For begge alternativer er det tatt inn prisjustering, samt at et økt detaljeringsnivå og
optimaliserte løsninger har endret kostnadene. For alternativ Vest er justeringen i kostnader
et resultat av senket kulvert og mindre grunnerverv.
For alternativ Øst har kostnadene økt noe mer fordi løsningen er mer detaljert. Det er tatt inn
tilsving for gods som fører til høyere kostnader både på grunnerverv og på konstruksjoner.
Hele stasjonsområdet er flyttet lengre inn på land for å unngå Åkersvika naturreservat, dette
har økt grunnervervskostnadene. I tillegg var arealregnskapet i 2016 mangelfullt for jordvern,
naturreservatet og grunnerverv grunnet en stram tidsfrist med fokus på fremdrift.

2.8.1.2 Offentliggjøring av kostnadsoversikter
Noen ønsker at det skal offentliggjøres grunnlagsdata for kostnadene.
På kommunedelplannivå oppgis kostnadsestimater i generelle tall på overordnet nivå.
Utbyggingsprosjekter planlegges gjennom ulike planfaser som til sammen tar flere år, og
forutsetningene for kostnadsestimatene kan endre seg. Det viktigste grunnen er likevel
hensynet til den fremtidige konkurransesituasjonen for de ulike delene av utbyggingen.
Splittes totalsummen opp, vises samtidig hvilket kostnadsnivå tilbyderne kan legge seg på
for de ulike elementene. Dette er grunnen til at det er vanlig standard at det kun er
totalsummen som offentliggjøres.
Totalsummen er kvalitetssikret gjennom interne og eksterne kvalitetssikringsprosesser i tråd
med krav fra finansdepartementet.

2.8.1.3 Usikkerhet i kostnadene
Noen mener at en usikkerhet på +/-20% er for høy, noen mener at det er forskjell i
usikkerheten på alternativene, og noen tror at usikkerhet handler om gjennomføring.
Usikkerhet er ikke tilknyttet til om tiltaket kan gjennomføres, men hva det vil koste å bygge.
Usikkerheten er beregnet til å være lik på begge alternativer, og ligger på +/-20%. Til
sammenlikning opererer Statens vegvesen med en usikkerhet på +/-25% på
kommunedelplan.
Usikkerhet i kostnader er basert på at det på kommunedelplannivå fortsatt er en del ting som
ikke er helt avklart, og det kan skje endringer som fører til justeringer i kostnadene.
Sammenlignet med andre jernbaneprosjekter, og uavhengig av valg av øst eller vest,
vurderes ikke Hamar som spesielt komplisert. Derfor er det ikke usikkerhet om anlegget kan
bygges eller ikke, men det er fortsatt noe usikkerhet rundt hva det vil koste å bygge.
Kostnadsoverslagene på Hamar oppfattes som gode, spesielt med tanke på grunnforhold,
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siden det er gjennomført omfattende grunnboringer utover kravet på dette plannivået.
Usikkerhet er ofte knyttet til endringer i pris over tid, krav til avbøtende tiltak eller endring i
forutsettinger.
2.8.1.4 Jordvern
Flere mener at det burde være greit å ta noen dekar matjord for å bygge Øst C når det går
langt mer landbruksområder til andre prosjekter.
Nasjonal jordvernstrategi skal sikre matjorda for framtidige generasjoner. Målet er at det
årlige beslaget av dyrka mark skal være under 4000 daa i 2020. Dette betyr at alt beslag av
matjord må ses i nasjonal sammenheng. Begge alternativer i øst tar dyrka mark, mens
alternativ Vest ikke tar dyrka mark.
Det ble fremmet innsigelse mot alternativene i øst fra Fylkesmannen i høringsrunden.
Fylkesmannen legger vekt på å velge traséalternativer som ikke beslaglegger dyrka mark når
disse finnes. Alternativ Øst C tar mindre dyrka mark enn i 2016, men det vil fortsatt ta 25
dekar permanent og 76 dekar midlertidig. Arealet som skal dyrkes på toppen av kulverten fra
Børstadalleen til Oluf Melvoldsgate vil ha dårligere kvalitet. Anleggsfasen vil medføre
ulemper og utfordringer for driften på Børstad gård. Alternativet bidrar også til oppdeling av
landbruksarealer. Dette øker faren for utbyggingspress på disse områdene, noe som kan
bidra til ytterligere reduksjon av matjord.
Det finnes utbyggingsprosjekter som tar mer matjord enn det som er aktuelt i Hamar, men
dette er ikke et argument for at man kan ta litt i Hamar også.
Les mer:
Fagrapport naturressurser
Fylkesmannen sin innsigelse

2.8.1.5 Åkersvika naturreservat
Noen mener at Åkersvika naturreservat ikke er så viktig og at dette overproblematiseres
spesielt med tanke på inngrepet som skjer i forbindelse med E6.
Naturreservatet i Åkersvika har internasjonal betydning som våtmarksområde, og er
underlagt Ramsar-konvensjonen. Dette betyr at internasjonale myndigheter kan stoppe
prosessen gjennom Hamar hvis det vurderes at tiltaket medfører for store inngrep eller at
tiltakene for å begrense skadene på reservatet ikke er gode nok. Derfor er det viktig at
Åkersvika hensyntas når det utvikles et jernbaneprosjekt i Hamar. Alle alternativer har
betydelig negativ konsekvens for naturreservatet i Åkersvika og for områdets funksjon for
fugl, men alternativet i øst berører noe større og mer verdifulle områder.
De viktigste verdiene blant områdene som berøres i reservatet, er knyttet til Flagstadelva sitt
utløp. Her finnes det en rekke rødlistede planter som er knyttet dels til grunt, næringsrikt
vann, dels til blottlagte mudderbanker, og dels til ferskvannssump. Alternativ Øst vil medføre
arealbeslag og utfyllinger i Flagstadelv-deltaet som påvirker de rødlistede plantene negativt. I
tillegg gir alternativ Øst et større arealbeslag enn alternativ Vest i strandsona ved
Stangebrua, og påvirker rødlistede arter også her. Dette understrekes også av at det nå er
vanskelig å finne gode erstatningsområder for nedbygde arealer i reservatet lokalt, da E6prosjeketet i all hovedsak har brukt de erstatningsområdene som var tilgjengelig.
Byggingen av firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat er ikke et argument for at det er
mer akseptabelt å gjøre andre inngrep i reservatet nå, enn det var før veien ble bygd.
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Snarere taler dette for at reservatet nå er enda mer sårbart for inngrep, jamfør også
naturmangfoldlovens § 10 om samlet belastning på økosystemer.
Les mer:
Fagrapport naturmangfold
Fylkesmannen sin innsigelse merknad nr. xx

2.8.1.6 Hamarbukta og naturmangfold
Flere spør om det er vurdert naturmangfold i Hamarbukta og hvordan det berøres av
alternativ Vest.
Hamarbukta er et område uten viktige naturverdier. Bukta består dels av steinfyllinger, dels
av så fint, ustabilt og organisk mudder at det ikke gir grunnlag for sjeldne arter eller
naturtyper.
Les mer:
Fagrapport naturmangfold

2.8.1.7 Forurensing på Hamar stasjon og Hamarbukta
Enkelte er bekymret for forurensningen i grunnen ved Hamar stasjon spesielt med tanke på
avrenning til Mjøsa.
Det er gjennomført grunnundersøkelser på Hamar stasjon og i Hamarbukta. Statlige regler
og retningslinjer skal følges ved behandling av forurensede masser. Forurensede masser
som må graves ut, skal håndteres etter gjeldende regelverk. Dette vil måtte gjøres uavhengig
av hvilket alternativ som bygges, siden flytting av stasjonsområdet også vil utløse krav om at
man håndterer de forurensede massene som er der. Det gjelder strengere regler for
håndtering av masser der det skal bygges boliger, enn der det skal bygges jernbaneanlegg. I
områdene med størst grad av forurensning, skal det i henhold til gjeldende reguleringsplan
bygges boliger, noe som tilsier at mye av massene som graves ut vil måtte ryddes opp i og
deponeres på sikker måte.
Sedimentene i Hamarbukta er forurenset, men det finnes godt etablert teknologi for å holde
tilbake sedimentene når man graver i bukta i anleggsfasen. Det er liten fare for avrenning fra
graving fra stasjonen og andre områder, og anleggsbransjen har god erfaring med å forholde
seg til krav om arbeid med forurensede masser nært vann.
I arbeidet nært vann er det pliktig til å følge statlig lover, retningslinjer og forskrifter. Dette blir
kvalitetssikret og gjennomgått av andre offentlige myndigheter.
Les mer:
Fagrapport naturmangfold

Byutvikling og mobilitet, andre samfunnsmessige virkninger
Hvordan en ny jernbanestasjon påvirker Hamar by er vesentlig i valg av alternativ. Derfor er
det utarbeidet en stor faglig rapport, Andre samfunnsmessige virkninger, på temaet
byutvikling og mobilitet. Denne rapporten er grunnlaget for de fleste svarene som er gitt
angående disse temaene. Det anbefales å gå inn i rapporten og lese mer.
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2.8.2.1 Tidsperspektivet
Flere mener at utredningene ikke ser langt nok fram i tid og at hvilket alternativ som er best
for Hamar og regionen er annerledes i et langtidsperspektiv.
Utredningene har vurdert virkningene på både kort og lang sikt. Virkningene av alle
utredningstemaene er utredet på lang sikt, helt frem til 2074. Siden usikkerheten på
tallgrunnlag blir større jo lengre frem man ser har vi tatt utgangspunkt i en studie av ulike
fremtidige scenarier for Hamar, som er utarbeidet i regi av kommunen, SSBs statistikker og
mulighetsstudiene som er utført i regi av Hamar kommune. På både kort og lang sikt kommer
stasjon i vest ut som mest gunstig, i alle scenariene.
Rapporten ser på ringvirkningene av stasjonsplasseringen for Hamar
a) På kort sikt (virkningene av selve planen)
b) Ringvirkninger på mellomlang sikt (2034)
c) Ringvirkninger og utviklingsretning på lang sikt knyttet til en langsiktig visjon (2074)
Året 2034 er beskrevet fordi det er året jernbanen skal være ferdig ifølge gjeldende NTP.
Deretter er det vurdert 40 år fram slikt som er vanlig i fremtidsanalyser.
Et riktig plassert jernbane gir positivt bidrag til byutvikling på kort sikt og over tid, i tråd med
målene for både byen og jernbanen. Samtidig gir det forutsigbarhet og gjør byen mindre
sårbar for endringer, som for eksempel hvis Hamar får lavere befolkningsvekst.
Vurderingen bygger på tidligere gjennomførte mulighetsstudier, faglige vurderinger og
framskriving av kommuneplanens arealdel gjort i samarbeid med Hamar kommune. I tillegg
benyttes kommunens scenarioprosess gjennomført i løpet av 2019 (foreløpig versjon
november 2019, Asplan Viak).
Kulepunktene under oppsummerer det viktigste fra arbeidet med Andre samfunnsmessige
virkninger:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hamar i tråd med utviklingen i mellomstore norske byer har lav vekst
Hundre år etter er det fortsatt plass innenfor den historiske byplanen til Sverre
Pedersen fra 1924, og byen behøver både tetthet og transformasjon sentralt
Sett i lys av veksten de siste hundre årene og scenarioene for vekst fremover har
Hamar nok plass til å utvikle seg i begge alternativene
For at alternativ øst skal fungere er den avhengig av større vekst og aktivitetsnivå enn
hva som studier viser er sannsynlig. Usikre faktorer og forhold som er uavhengig av
jernbaneutbyggingen som skaper større risiko ved alternativ Øst.
En god utvikling på kort og lang sikt er derfor mest robust og tjener byen best med en
plassering i vest
Utvikling i øst avhenger av en vekst og aktivitetsnivå som er lite sannsynlig.
Utvikling i øst vil uansett vekst og aktivitetsnivå fjerne målpunkt, funksjoner og svekke
sentrum
Utvikling i vest vil uansett vekst og aktivitetsnivå styrke sentrum og Hamars posisjon i
regionen
Begge alternativene forbedrer Hamars kontakt med Mjøsa

Perspektivene på kortere og lengre sikt er åpningsåret 2034 og analyseåret 2074.
Usikkerheten rundt vurderingene øker jo lengre fram i tid man ser. Det som kan være en god
løsning på lang sikt i et usikkert fremtidsbilde må også fungere godt på kort sikt, for at byen
skal ha mulighet for å utvikle seg på lang sikt. Hvis det bygges en jernbane som ikke
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fungerer godt for Hamar på kort sikt vil dette påvirke Hamar som by også på lang sikt.
Eksempler på hva som påvirkes er muligheter som finnes for byliv, kulturliv, innbyggerne og
næringslivet som igjen vil påvirke investeringsviljen i byen.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.8 Tidsaspektet for byutvikling

2.8.2.2 Ny bydel i øst
Flere mener at utredningene ikke tar for seg potensialet som finnes ved å utvikle en ny bydel
i øst.
I noen merknader framholdes at en ny og moderne bydel i øst vil trekke arbeidsplasser til
Hamar og lette presset på jordbruksarealer.
Utredningen analyserer virkningen av en ny bydel i øst på kort og lang sikt (henholdsvis 2034
og 2074) og ser dette i sammenheng med hva som skal til for at et nytt bymessig knutepunkt
i øst kan skje.
Det finnes ikke fremskrivninger av arbeidsplasser på samme måte som for innbyggere. Dette
gjør det vanskelig å gjøre en etterprøvbar vurdering av næringsutvikling rundt knutepunktet
på samme måte som med bosatte, spesielt langt frem i tid. I rapporten Andre
samfunnsmessige er det like vel gjort vurderinger på bakgrunn av erfaringer og tilgjengelig
kunnskap.
Erfaring fra sammenlignbare situasjoner viser at det er lite sannsynlig å kunne etablere ny by
med varierte funksjoner og byliv rundt en stasjon i øst. En slik nyby i øst avhenger av usikre
faktorer og er lite sannsynlig innenfor de rammene for vekst og byutvikling de mellomstore
norske byene faktisk har. Med en ny by i øst vil den samlede effekten av negativ virkning på
Hamar by overgå de positive.
I rapporten Andre samfunnsmessige virkninger har man studert hva som skal til for å utvikle
området rundt en stasjon i øst. Dette er sett i sammenheng med kommunens egen rapport
om fremtidsscenarioer som sier noe om hvilke forutsetninger man kan forvente seg.
Rapporten ser på hvilke muligheter, forutsetninger og konsekvenser en ny bykjerne i øst vil
ha for Hamar.
En stor del av debatten i Hamar handler om hva en stasjon i øst kan bli på lang sikt. Det
skisseres opp en ny stor regional skysstasjon med ulike former for kunnskapsbasert næring
eller sykehus i nærheten. Det lokale transporttilbudet skal løses med fremtidens teknologi og
løsninger som i liten grad er blitt testet ut i stor skala til nå. Utredningene påpeker risikoen og
usikkerheten knyttet til dette, og hvilke forutsetninger på kort sikt (2034) og lang sikt (2074)
som ligger til grunn da dette vil kreve:
•
•
•
•
•

Større investeringer av offentlige aktører til investeringer og drift utover
jernbanetiltaket
At private aktører drar i samme retning og investerer på tomter som er mindre
attraktive ved Vikingskipet
Høyere vekst og aktivitetsnivå enn hva Hamar har i dag og som forventes i framtiden
Økt samhandling, teknologiutvikling, forståelse for ulike behov og tekniske løsninger
som ikke finnes i dag
Større økonomi enn det som er tilfelle i dag
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•
•
•
•

Flere veier må legges om og bygges ny enn det som er kostnadsberegnet.
Området rundt Vikingskipet må i sin helhet løftes til flomsikkert nivå og det må
etableres et helt nytt vann- og avløpsnett
Kommunen og næringslivet må etablere nye servicefunksjoner nært den nye
stasjonen selv om finnes mer attraktive områder i dagens sentrum
Felleskostnadene for å etablere området i ønsket kvalitet (parker, gater mm) vil være
høyere enn i vest.

Utredningen sammen med statistikk fra SSB, forskningsrapporter og underlagsrapportene fra
kommunen, viser at veksten i Hamar ikke er stor nok til at en ny bydel i øst er sannsynlig.
Funnene i andre samfunnsmessige virkninger viser at:
•
•

•

Bymessig utvikling av området rundt en jernbanestasjon i øst vil ta lang tid, selv om
det kan forventes noe utvikling av området
En bymessig helhetlig utvikling vil konkurrere med andre mer attraktive området i
Hamar, for eksempel i sentrum og langs Espern/Strandsonen. Veksten i Hamar vil
ikke være stor nok til å fylle alle områdene med en bymessig utbygging
Ny by i øst vil konkurrere mot det etablerte sentrum i kvadraturen

Studien fra Gehl Arkitekter, som Hamar kommune fikk utarbeidet i 2015, belyser utfordringer
knyttet til utvikling av en slik to-kjernet by hvor man flytter stasjonen til Vikingskipet:
•

•

•

To områder i samme marked kan komme i konkurranse med hverandre. Det vil være
konkurranse om aktivitet og etablering av næringer, noe som gir risiko for at det ene
området utvikles på bekostning av det andre.
Kommunen må ta noen valg om hvor det skal tilrettelegges for byens vekst og
utvikling - om det er i tilknytning til byens historiske sentrum eller om det skal
tilrettelegges for mer vekst i et nytt område. I dag konkurrerer allerede flere
kjøpesenter i regionen med sentrum om aktivitet.
En stasjon i øst vil forsterkere oppsplittingen av byen ved å fjerne viktige funksjoner
og mennesker fra sentrum som er viktig for nærings- og byliv.

Hvis det etableres en stasjon i øst og området forblir en stor parkeringsplass i randsonen av
Hamar har dette negative konsekvenser for Innlandet. Dagens pendlere med toget vil få
lengre reisevei til sine arbeidsplasser og mange arbeidsplasser vil ikke lengre være innenfor
gangavstand fra toget. Hamar som skal være tyngdepunktet for etablering av store
arbeidsplasser kan risikere å bli en «soveby». Med et slikt scenario mister Innlandet nærhet
til arbeidsplasser, kulturtilbud og handel. Hvis dette inntreffer, forsvinner noe av hensikten
med å bygge InterCity. Denne risikoen er ikke til stede ved alternativet i Vest. Alternativet
Vest bygger opp om allerede eksisterende strukturer og forbedrer dagens situasjon.
Alternativ Vest gir også mulighet til å utvikle næringsarealer tett på stasjonen, både i
strandsonen og på Disenstranda, men en utvikling kan skje uten flytting av knutepunktet ut
fra sentrum.
Dette er også vurdert i andre utredninger om hvordan man kan forvente at Hamar utvikler
seg. Kommunens scenarioarbeid og Gehl Arkitekter har også sett på hva en stasjon i øst kan
bli på sikt. Begge utredningene viser til risiko hvor en stasjon i øst kan føre til at Hamar får
nye utfordringer som en konsekvens av en stasjon utenfor sentrum.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8,
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2.8.2.3 Jernbanens betydning for sentrum
Flere påpeker at utredningene overvurderer Jernbanens betydning for Hamar, og at verdien
av en sentralt plassert stasjon er overvurdert.
Det er mange faktorer som er viktige for å skape en god by. Kompakte byer tett på
kollektivtransport er robust og skaper et godt grunnlag for framtidig utvikling. Kompakt
byutvikling er viktig tett på sentrum hvor man finner byrom og tjenester fordi det hjelper
opprettholde både næringsgrunnlag og byliv. I tillegg gjør det at man har mindre behov for så
mange og lange reiser for å komme seg mellom de ulike målpunktene i hverdagen. Til
sammen bidrar dette til en attraktiv, bærekraftig og sosial by. De reisende som tar toget,
benytter seg i stor grad av sentrum og rapporten viser at disse har stor betydning for dagens
næringsliv og byliv. Toget bidrar til at alle kan bruke Hamar sentrum, også de som ikke har
bil. Rapporten viser også at stasjonen er av betydning for de nye utviklingsområdene langs
Mjøsa.
Det er flere ulike funksjoner som bidrar til å skape en god og robust by. Utredningen ser
spesielt på hvor man har etablert et byliv og hva det består av:
•
•
•
•
•

Byrom og møteplasser
Hvor butikker, serveringsstedene befinner seg
Hvor det er attraktivt å gå og oppholde seg
Hvor man har tetthet av næringsliv og funksjoner
Hvor man har best kollektivdekning

Til sammen gir dette et bilde av hvor det er byliv i Hamar. Stasjonen er en viktig del av
tyngdepunktet der det er byliv i dag. Å skape byliv tar lang tid og avhenger av at disse
eksisterende funksjonene er på plass.
Stasjonen bidrar i dag til aktivitet, arbeidsplasser og tilgjengelighet til tilbud i sentrum. Når
enkeltfunksjoner som kjøpesentre og stasjoner tas ut av sentrum vil sentrum svekkes.
Rapporten viser at i 2034 vil antall reisende med toget som går til jernbanestasjonen utgjøre
2500 daglige gåturer i kvadraturen. Dette genererer byliv og småhandel. Stasjonen er også
viktig for dagens kontorarbeidsplasser som har etablert seg rundt stasjonen. Nær halvparten
av de som kommer med toget skal til et sted i gangavstand fra stasjonen når de skal til møter
og arbeidsrelaterte aktiviteter. Uten en stasjon i sentrum vil mye av denne aktiviteten
forsvinne, og noe av grunnlaget som eksisterende sentrum bygger på forsvinner.
Mange som bor i Hamar og omlandet merker ikke mye til jernbanen i sitt daglige liv. Likevel
er effektene av jernbanen noe som bidrar inn i hverdagen. Stasjonen bidrar blant annet til:
•
•
•
•
•
•

Flere besøkende til byen (turister)
Bedre tilgjengelighet til kulturtilbud og andre tilbud
Konkurransedyktige arbeidsplasser i Mjøsregionen og i hovedstadsregionen – at
Hamar er en del av et større felles arbeidsmarked
Attraktive boligtomter og arbeidsplasser, kjennetegnet av nærhet til blå-grønne
strukturer, stasjon og byliv
Hamar får en bedre tilknytning til andre byer
Attraktivitet i sentrum

Det er et nasjonalt mål at InterCity-utbyggingen inkludert dobbeltspor gjennom Hamar skal
bidra til kompakte byer og knutepunktutvikling. Dette er for å skape grunnlag for byer med
mange funksjoner som gir grunnlag for at flere kan sykle, gå og ta kollektivtransport i tråd
med nasjonale mål og føringer.
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Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.2 Sannsynlig knutepunktutvikling

2.8.2.4 Tilknytning til Mjøsa
Flere mener at utredningene undervurderer hvor viktig Mjøsa er for Hamar som
attraksjonsverdi. Det at Hamar by åpnes opp mot Mjøsa skaper et konkurransefortrinn mot
andre byer og vil føre til at flere bosetter seg og jobber i Hamar.
Utredningen ser på tilknytningen til Mjøsa og deler denne inn i tre ulike aspekter:
1. Visuell forbindelse: Hvordan den visuelle forbindelsen påvirkes er utredet i rapporten Ikkeprissatte virkninger, landskapsbilde. Her kommer østalternativet best ut, selv om vest også
fjerner mye av dagens barriereeffekt. Endringen av landskapet i Hamarbukta gir en negativ
konsekvens.
2. Funksjonell forbindelse: Dette betyr antall og kvalitet på sammenhenger på tvers av spor.
Det er en allmenn oppfatning at bare østalternativet forbedrer dette fordi jernbanen flyttes
vekk. Men i analysen av sammenhenger og forbindelser kommer de to alternativene ut likt,
fordi vest representerer en vesentlig forbedring fra dagens situasjon, og vil gi flere og bedre
sammenhenger på tvers av spor. Med vest senkes jernbanen under bakken foran
kvadraturen slik at Koigen blir direkte knyttet til Vestbyen og Strandgateparken
Tiltaket som beskrives og som legges til grunn for konsekvensutredningen er med
driftsbasen. Konsekvensutredningen har allikevel analysert og veid opp mot hverandre
alternativ øst og vest uten driftsbase. Konklusjonen er at selv om dette forbedrer
østalternativet betraktelig, vil det allikevel komme dårligere ut enn vestalternativet.
Konsekvensutredningen ser på virkningen og ringvirkningene av selve tiltaket på byen. Ved
østalternativet vil tiltaket konsentreres rundt stasjonen, og investeringene fra Bane NOR ved
vannfronten begrenses til opprydning.
Analysene har sett på virkningene av selve tiltaket og direkte ringvirkninger av dette. Flere av
analysene er gjort uavhengig av driftsbasen, men det er spesifisert i teksten under hva som
vil være forskjellen ved å la den ligge. I tillegg er det utført en analyse som oppsummerer
forbedrende tiltak, hvor fjerning av driftsbasen og konsekvensene av dette er omtalt.
Rapporten andre samfunnsmessige virkninger er tydelig på at fjerning av driftsbase og
jernbanefylling foran Vestbyen ikke er nok til å endre konklusjonen.
Hamar kommune har foreslått å endre bestemmelsene for Øst-alternativet, slik at fyllingen
fjernes for strekningen foran Vestbyen, også for Øst-alternativet.
3. Romlig forbindelse: Dette betyr kvaliteten, eller attraktiviteten på sammenhengene på
tvers av spor. Begge alternativene representerer en forbedring, men har ulike forutsetninger
for å lykkes. Øst vil fjerne selve sporene foran byen, men bortsett fra det vil ikke tiltaket i seg
selv endre på Hamars tilknytning til Mjøsa mye. Det blir opp til Hamar kommune og
eventuelle private utbyggere.
Vestalternativet innebærer at barrieren jernbanen utgjør i dag fjernes fra Hamarbukta foran
kvadraturen og fem kilometer vestover helt til Jessnes. Det er mulighet for å trekke vannspeil
helt inn til Strandgateparken, to tredjedeler av dagens spor foran Østbyen vil fjernes (man
beholder 7 av dagens 22 spor). Koblingene mellom byen og Mjøsa forbedres med direkte
sammenheng mellom Vestbyen og Koigen, mellom strandgateparken, Hamarbukta og
Koigen, ny forlengelse av Vangsvegen, ny bred undergang mellom Jernbanetorget og
Tjuvholmen / Strandsonen og nye Espern bro. Strandpromenade hele veien mulig på begge
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Hamar er en by som ligger tett på Mjøsa, hvor kvadraturen i sentrum er bygd slik at man i
alle gateløp opplever Mjøsgløtt. Jernbanen har lenge ligget på sørsiden av Strandgata og
hindret fri bevegelse fra kvadraturen og ned til vannet. Det er et stort lokalt ønske om å
gjenopprette kontakten mellom byen og Mjøsa. Mjøsa er viktig og bidrar både til Hamar sin
identitet og attraktivitet.
Siden Mjøsa er så viktig for Hamar er det lagt store ressurser i å senke kulverten ca. 4 meter
og skape forbindelser på tvers av stasjonsområdet. For å sikre at dette er gjennomførbart er
det gjennomført grunnboringer. Fra byen til Mjøsa vil det bli en bedre visuell forbindelse enn i
dag. Unntaket er kvartalet mellom Vangsvegen og Håkonsgate som får en dårligere visuell
forbindelse enn i dag. Et ferdig alternativ i Vest vil likevel øke byens kontakt med Mjøsa i
forhold til hvordan det er i dag.
Kontakten mellom byen og vannet er avhengig av hvilket kvaliteter som opparbeides ved
vannet. Det blir enklere å gå til vannet siden jernbanen blir borte med øst, men også med
vest hvor banen er under bakken. Det er viktig at gangforbindelsene har høy kvalitet og er
forlengelse av dagens by. Samtidig må vannspeilet med alternativ Vest utformes slik at det
skaper aktivitet i byen. Det er viktig å se på hvordan den historiske byen kan videreutvikles
inn i det nye med muligheter med for eksempel uteservering, aktivitet på vannet og
parkaktivitet.
Selv om Mjøsa er viktig for Hamar sin identitet og attraktivitet vil ikke fjerning av jernbanen
alene fra vest til øst øke Hamar sin attraktivitetsverdi. En tilgjengelig og attraktiv strandsone
handler også om kvalitetene som legges i området. Det er kvalitetene som er viktig, ikke
endringen av landformen for byens attraktivitet.
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.3 Konsekvenser for sentrum
Fagrapport landskapsbilde kapittel 2.4.5 LB 5 Sentrum – Hamarbukta
Bane NOR Illustrasjonshefte
www.icdb.no

2.8.2.5 Anleggsfasen i vest og påvirkning på sentrum
Flere mener at anleggsfasen på drøye 8 år i vest vil ha en så stor påvirkning på sentrum at
det ikke være aktivitet igjen i byen.
Det er flere elementer som avgjør hvordan en anleggsfase rammer næringslivet i en by. Det
er viktig at varer og kunder kommer fram til butikkene, restaurantene og kulturtilbudet
samtidig som de har det trivelig i byen. Alternativet i vest vil ikke påvirke Hamar sentrum
direkte. Alle sentrumsgater, inkludert Strandgata, vil være uberørt i anleggsfasen. Derfor er
det forventet at kunder og varer kan bevege seg som normalt gjennom sentrum. Det skal
heller ikke fraktes masser gjennom sentrum eller gjennomføres anleggsarbeid fra disse
gatene.
Dette betyr at det som kan påvirke næringslivet er hvordan opplevelsen av byen blir under en
anleggsfase og da spesielt med tanke på støy. Bysiden av dagens jernbanefylling skal ikke
berøres, derfor vil opplevelsen av bysentrum i anleggsfasen være mye som i dag. I neste
planfase må det vurderes hvordan det skal samarbeides lokalt for å finne de beste
løsningene.
Les mer:
Innledende kapitler om anleggsfasen
Fagrapport anleggsgjennomføring kapittel 5.1.2.2 Vegnettet Hamar stasjon til og med Bryggerirundkjøringen
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2.8.2.6 Boligområder utenfor Hamar sentrum
Flere påpeker at det er store områder utenfor Hamar ikke er vurdert når man ser på
kundegrunnlaget til Hamar stasjon. Det hevdes at disse områdene vil få sykkelavstand til
stasjonen og dermed vil man gjøre opp for at man mister gående fra sentrum. Noen av disse
er også avhengig av bil, hvis de får en stasjon hvor det er lett å parkere vil de i større grad
velge å kjøre til stasjon og deretter ta toget til sitt målpunkt noe som det hevdes vil gi flere
passasjerer til toget.
Rapporten legger spesielt vekt på det som er beslutningsrelevant og vil kunne utgjøre en
forskjell. Analysene som er gjennomført, f.eks. med tanke på områder innenfor
sykkelavstand til stasjon, har tatt med seg arealer også utfor Hamar kommune.
Undersøkelsene viser at stasjonsplassering for eksempel vil ha mindre påvirkning for sykling
fra Ridabu og andre områder på denne avstanden, fordi befolkningstettheten og
sykkelandelen er lav i disse områdene. I praksis vil det derfor utgjøre svært få reiser.
For bil utgjør en kilometer avstand til eller fra lite når det kommer til reisetid. Det er andre
faktorer som er mer avgjørende for valg av bil som transportmiddel til stasjonen, som f. eks
tilgjengelighet på parkeringsplasser og fremkommelighet på veinettet.
Når det er vurdert stasjonsplassering i Hamar er det sett på hvordan Hamar er i dag, og
hvordan Hamar vil kunne utvikle seg i framtiden. I dette ligger det også forventinger til Hamar
stasjon sin funksjon i regionen, inklusive boligområder utenfor Hamar kommune.
Hamar stasjon er i dag definert som en bystasjon som skal bidra til en kompakt by som er
attraktivt for etablering av ny næringslivsaktivitet. Dette vil gi et godt og stabilt arbeidsmarked
som kan tjene hele Innlandet. Derfor er arbeidsplasser og boliger innenfor gåavstand i en
bystruktur viktig. Fra forskning er nettopp slike strukturer det som skaper en attraktiv lokasjon
for næringsliv.
Hamar består av et tett og kompakt sentrum med ca. 7500 bosatte, noe som utgjør ca. 24 %
av de bosatte i stasjonens omland. Øvrige bosatte bor i byens bydeler og tettsteder rundt
byen deriblant Vang, Ridabu, Hjellum og Ottestad. Totalt bor det ca. 31 500 personer i
stasjonens omland.
Det er forventet en utvikling i Hamar med fornyelse og utvikling rundt eksisterende sentrum i
tråd med kommunens egne planer. I tillegg er det i kommuneplanen lagt opp til noe
vedlikeholdsvekst i tettstedene rundt Hamar.
Ikke alle boligområdene rundt Hamar er innenfor gangavstand hverken til en stasjon i øst
eller vest, men begge stasjonsplasseringene er innenfor 15 minutters sykling fra både
Ottestad, Ridabu, Hamar vest og nord.
De nasjonale målene om at flere skal gå og sykle betyr ikke at de som bor i omlandet i
Hamar skal slutte å kjøre bil. Det betyr at nye etableringer av boliger skal utarbeides med
tilrettelegging for kollektivtransport og at nye reiser skal foregå med kollektivtrafikk, sykkel
eller gange. Dette er for å unngå et større press på vegnettet enn i dag, en mer effektiv
arealbruk og skape tilgjengelighet på veinettet for næringslivet og for de som ikke har andre
alternativer enn privatbil.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger
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2.8.2.7 Sykehus
Enkelte mener at alternativ Øst burde vurderes med tanke på at det kan bli etablert sykehus
ved Vikingskipet og mener at ansatte og pasienter som reiser til og fra sykehuset vil endre
resultatet av utredningen.
Det er vurdert hvordan sykehus eller andre såkalte arbeidsplassintensive og plasskrevende
arbeidsplasser vil kunne fungere sammen med de to alternativene.
Begge alternativene har tilgjengelig store arealer tett på stasjonen som kan fungere godt for
den type arbeidsplasser. En stasjon i øst vil ha store arealer tilgjengelig når jernbanetiltaket
er ferdig utbygd, men båndlegging for framtidig tiltak, sammen med de begrensningene
dagens Rørosbane legger og forventet rekkefølge på utbygging av sykehus og jernbane vil
gjøre prosessen usikker og komplisert. Stasjon i vest vil ha tilgjengelig areal ved stasjon og
på Disenstranda som i større grad enn alternativ Øst kan utvikles uavhengig av
jernbanetiltaket. Ved alternativ Vest vil arealene ved Disenstranda/Vikingskipet som er
nødvendig for å etablere tilsving og omlegging av Stangevegen være båndlagt, resten av
området vil være tilgjengelig for planlegging og utvikling. Noe vil båndlegges for
vegomlegging og for tilsving, men dette er begrenset sammenlignet med alternativ øst som
vil låse området for en slik utvikling.
Det er positivt å legge store arbeidsplasser tett på sentrum og kollektivknutepunkt. Da får det
eksisterende og det nye størst nytte av hverandre slik at de styrkes gjensidig.
Gode tomter for kompetansearbeidsplasser er avhengig av knutepunkt, byliv, kulturtilbud og
en god miks, i tillegg til herlighetsverdier som grønt og vann. Plassering i vest scorer høyt på
alle disse kriteriene.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.7.3 attraksjonsverdi for plasskrevende næring

2.8.2.8 Ledige bolig- og næringsarealer i Hamar
Noen mener at det er nødvendig å flytte stasjonen til øst slik at dagens jernbaneområde
frigjøres til nærings- og boligutvikling samtidig som området ved Vikingskipet klargjøres for
transformasjon til by. Dette oppfattes som nødvendig da de mener at det er et stort
utbyggingspress i Hamar.
I utredningen andre samfunnsmessige virkninger har man sett på tilgjengelige arealer tett på
knutepunkt og i byområdet generelt. Disse tallene er sammenlignet med arealbehovene i
ulike scenarier: lav vekst, middels vekst og høy vekst. På kort og lang sikt. Det studiene viser
er at også med alternativ Vest, har Hamar nok arealer for høy vekst også på lang sikt. Vest
har en fordel fordi arealene vil ligge tett på bylivet i den eksisterende kvartalsstrukturen, ved
Mjøsa og ved stasjonen samtidig. Dette er ikke tilfellet for arealene ved stasjonen i øst, som
vurderes til å være mindre attraktive.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.2, 3.6, 3.7 og 3.8
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2.8.2.9 Vurdering av fremtidig næring på Midtstranda og Disen
Noen mener at alternativer for å relokalisere næringsvirksomhetene som finnes på
Disenstranda og Midtstranda i dag må vurderes nærmere for alternativ Øst.
I utredningene er det vurdert hvilke næringsarealer som blir påvirket av tiltaket. Det er også
vurdert hvordan en by med den størrelsen og aktivitetsnivået som Hamar har vil utvikle seg.
Det er ikke i tråd med mål om knutepunktutvikling å lokalisere den type næringsvirksomhet
som i hovedsak er ved Vikingskipet i dag (byggevare, bilforretning, langtidsparkering og
vaskeanlegg for busser ol) tett opp til en ny stasjon ved Vikingskipet. Arealene omkring ny
stasjon vil trolig heller ikke være tilgjengelig for nyetableringer før jernbanetiltaket er utbygd.
Det vil nok derfor være nødvendig for virksomhetene å relokalisere til arealer andre steder i
Hamar og i regionen. Nøyaktig hvor næringsvirksomhetene på Disenstranda og Midstranda
kan relokaliseres påvirkes av mange forhold. Hamar kommune, fylket og til dels
nabokommunene kan i noen grad påvirke dette ved å tilrettelegge for næringsvirksomhet.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.9 relokalisering av virksomheter

2.8.2.10
Byens utvikling
Flere mener at byen de siste årene har utviklet seg langs Vangsvegen og at byens vekst mot
øst burde vektlegges når man bygger en ny stasjon.
I utredningen har man lagt til grunn at byen kan utvikle seg i alle områdene som er utpekt av
kommunen. Rapporten ser på hvilke områder som vil ha best synergi med
stasjonsplasseringene og hva som er forutsetningene til at denne synergien skal bli god.
Forutsetningene for at synergien med Vangsvegen skal være god er mange, og avhenger av
store investeringer som er usikre, utenfor selve tiltaket og hva både bane NOR og
kommunen kontrollerer. Utviklingsarealene som er mest attraktive, og som vil ha best synergi
med stasjonsfunksjonen er de som ligger tettest på bylivet, næringslivet og kulturlivet i
kvadraturen.
Utviklingen av Hamar by har i stor grad skjedd i den historiske bystrukturen med for
eksempel bygging av kulturhuset og utviklingen av Vestbyen. I tillegg har det skjedd noe
utvikling i de sentrumsnære områdene av Vangsvegen og transformasjon av de gamle
industriområdene ved Martodden. Det er gode muligheter for utvikling langs Vangsvegen
med tanke på rammene i overordnede planer og reguleringsplaninitiativer som er på gang,
men den store veksten er planlagt i strandsonen med Hamjern, Espern og Tjuvholmen og
kan lettere integreres i bystrukturen i vest.
Hamar kommune med omland utvikler seg i et jevnt tempo. I Vestbyen transformeres
gammel industri til boligblokker i nærheten til byen og vannet. Langs Vangsvegen er det
bygget et nytt kjøpesenter og en del bilbaserte virksomheter uten sterke bykvaliteter. Langs
Åkersvikvegen er det bygget «big box» og bilbaserte virksomheter sammen med
Vikingskipet.
Det er også viktig å nevne at hovedtyngden av utviklingen langs Vangsvegen ligger på
nordsiden av dagens sentrum og har en bedre nærhet til en stasjon i vest enn en stasjon i
øst. Den store utfordringen med en stasjon i øst er at området rundt mangler forbindelser til
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resten av byen og at dette må bygges opp fra bunnen av. Dette er ikke et tiltak som inngår i
jernbaneprosjektet, men er en kommunal oppgave.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 3.8 Tidsaspektet for byutvikling

2.8.2.11

Gangavstand

Flere mener at utredningene har for kort gangavstand og at man burde tatt med de planlagt
regulerte områdene langs Vangsvegen ved stasjonen i øst.
Det er et statlig mål at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og
gange. Dette er et av temaene som skiller alternativet i øst og vest da alternativet i vest har
vesentlig flere bosatte og arbeidsplasser innen gangavstand. Gangavstand til målpunkt er
spesielt viktig for de som reiser til Hamar. Det er avstanden fra stasjonen til målpunkt som
avgjør hvor mange som går til og fra toget. Både erfaring (empiri) og forskning viser at
andelen som velger å gå er fallende og de fleste velger andre fremkomstmidler på avstand
over 1km. Ved avstander over 1 km vil man velge andre måter å transportere seg, hvorav
privatbil er den mest sannsynlige. Andelen som går mellom stasjonen og arbeidsplass/hjem
eller andre målpunkt synker fort med økt avstand.

Figur 10: Andel gangreiser sett opp mot reisens lengde. Prosent. Kilde: Nasjonale reisevaneundersøkelsene
2013/14

Gangavstanden i andre samfunnsmessige virkninger er beregnet i forhold til gatenettet som
eksisterer i dag eller som er planlagt bygd i forbindelse med jernbanetiltaket. Her beregnes
det, etter standard metode, 5km/t i ganghastighet. Deretter benyttes et analyseverktøy for å
se hvor langt man går innen 5 minutter, 10 minutter og 15 minutter. Rapporten viser
forskjellene i gangtid mellom forskjellige målpunkt på Hamar. Målpunkt er valgt ut ifra deres
geografiske plassering slik at man kan kjenne seg igjen i hvordan alternativene påvirker
reisehverdagen med toget. Flere har foreslått flere andre målpunkt, f. eks Briskeby stadion.
Briskeby stadion ligger svært være CC Mart’n som er et av målpunktene vist i rapporten.
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Figur 11: Avstand og gangtid fra de ulike stasjonsplasseringene til utvalgte målpunkt i Hamar (Andre
samfunnsmessige virkninger kapittel 2.6.6)

En kilometer i kjøretid utgjør mye mindre av reisetiden til stasjonen sammenlignet med den
tiden det tar å gå en kilometer. Stasjonsplasseringen vil derfor i større grad påvirke de som
går. Økt gangavstand til bosatte og arbeidsplasser med en stasjon i øst vil derfor redusere
antall reisende som i dag går fra/til stasjonen. For de som bor utenfor gangavstand til
stasjonen er det viktig med et godt busstilbud og tilstrekkelig parkering. Derfor er det viktig å
planlegge Hamar stasjon i synergi til buss og vegnett slik at toget blir et reelt valg for de som
ikke har egen bil.
I alternativ Vest kommer de gående direkte ut i det eksisterende gatemønsteret i byen hvor
man når mange målpunkter. I alternativ Øst er det ikke så mange arbeidsplasser i nærheten,
i tillegg er det få veier og dårlige forbindelser mellom de ulike arbeidsplassene og boligene
med en fremtidig stasjon. Dette gatenettet må opparbeides hvis man velger å flytte en
stasjon til øst. Tilgjengelighet for gående handler også om mer enn den faktiske
gåavstanden, det handler også om belysning, vintervedlikehold, trygghet og opplevelser
langs vegen som gjør det fristene å velge å gå.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2.6 Gange
Nasjonale reisevaneundersøkelsene 2013/14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/sec8
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2.8.2.12

Passasjerregistreringer

Flere mener at to dager med passasjerregistreringer i Hamar har for stor usikkerhet spesielt
med tanke på om det er overførbart til resten av året.
Registreringen av Hamar stasjon er en av de mest omfattende som er gjort i Norge
sammenlignet med andre jernbanestasjoner i samme fase. Den er basert på
passasjerregistreringer i to hele dager og kartlegging av mobiletelefoner i Hamar i tre uker.
Undersøkelsene viser at andelen som går til stasjonen (42 %) er betydelig høyere enn
gangandelen til andre målpunkt (24 %). Gangandelen til andre målpunkt i Hamar er
gjennomsnittlig sammenlignet med nasjonale tallene hvor gangandelen ligger på 20-23 %.
Dette forteller at plasseringen av Hamar stasjon er veldig god med tanke på det nasjonale
målet om at flere reiser skal foregå ved gange, sykling eller kollektivtransport. Undersøkelsen
viser også at Hamar er helt gjennomsnittlige på hvor langt de reisende er villig til å gå, altså
rundt 800 meter.
De manuelle passasjerregistreringene av påstigende passasjerer på Hamar stasjon ble
gjennomført 2. april og 22. mai 2019. Det er to onsdager i uker uten ferie, helligdager eller
spesielle arrangementer i Hamar. Tallene er også kontrollert opp mot registreringer på toget
for å bekrefte at dagene er gjennomsnittlige. Gjennomsnittet av disse to dagene gir et
representativt bilde for årsgjennomsnittet. Nasjonale reisevaneundersøkelser viser at
andelen som går er størst på høsten og vinteren, og lavere i sommerhalvåret. For sykkel er
det omvendt, med en overgang fra kollektivtrafikk til sykkel i sommerhalvåret.
Den første dagen fikk passasjerene utdelt spørreskjemaer til utfylling og skjemaene ble
samlet inn på plattform før avgang og på togene. Den andre dagen ble passasjerer intervjuet
på plattform og stilt de samme spørsmålene. Svarene samstemmer med analysen Mobility
analytics, hvor telefoner som var registrert på toget til eller fra Hamar ble sporet via
basestasjoner i 3 uker.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2.2 Passasjerregistreringer
Nasjonale reisevaneundersøkelsene 2013/14
Reisevaner i mjøsbyen https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/03/ua-rapport104_2018_reisevaner-i-mjosbyen.pdf

2.8.2.13

Parkering

Flere påpeker at det ikke er nok parkeringsplasser ved jernbanestasjonen i dag og at dette
vil løse seg med en stasjon i øst.
Trafikkundersøkelsen viste at ca. 22 % av de reisende fra stasjonen kom med egen bil til
stasjonen, noe som utgjør 300-450 biler. Med tilsvarende transportmiddelfordeling som i dag,
forventes det flere passasjerer med forbedret togtilbud fra 2026. Bane NOR tilrettelegger 200
parkeringsplasser for togreisende i begge alternativ. I dag er det 182
pendlerparkeringsplasser og 49 andre parkeringsplasser. Kommunen sitter med
virkemidlene for å tillate eller begrense parkeringstilgjengeligheten utover dette. En økning i
antallet som tar toget vil ikke nødvendigvis øke andelen som kjører bil til stasjonen fordi dette
reguleres av antall tilgjengelige parkeringsplasser nært stasjonen og hvilken pris disse har.
Muligheter for parkering er stor ved alternativ Vest med over 1 000 parkeringsplasser innen
gangavstand på 5 minutter. Dette tallet kan øke ytterligere dersom kommunen ønsker
sambruk av parkering i de nye utviklingsområdene i strandsonen, Tjuvholmen og på Espern.
Å tillate parkering på ledig utviklingsareal, inntil områdene blir bygget ut, er også en mulighet
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kommunen kan benytte dersom de ønsker flere (midlertidige) parkeringsplasser. Lav pris på
parkering kombinert med et stort antall virksomheter og arbeidsplasser rundt knutepunktet i
vest gjør imidlertid at belegget på disse parkeringsplassene er høyt.
På kort sikt kan det være flere tilgjengelige og gratis parkeringsplasser nær en stasjon i øst,
forutsatt at arealene ikke bygges og kommunen ikke legger inn krav om betaling for
parkering. Men hvis også disse arealene skal utvikles med bolig og næring vil det for en
stasjon i øst være samme situasjon for parkering som for stasjon i vest.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2.4 parkering og 2.8.7 Vurdering av stasjonsplasserings betydning
for nullvekst i persontrafikk

2.8.2.14

Fremtidige transportmidler

Med en stasjon i øst blir det en økt avstand fra stasjonen til målpunktene i Hamar sentrum.
Flere ønsker at dette skal løses med fremtidige transportmidler og/eller løsninger.
Her henvises det til selvkjørende (elektriske) busser og el-sparkesykler. Slike reisemetoder
er aktuelle å vurdere nærmere dersom Øst-alternativet velges, men det fjerner ikke
utfordringene med øst. Elektriske sparkesykler og sykler kan bidra til at flere velger å sykle.
Selv om busser er elektriske og selvkjørende er de fortsatt busser som krever investeringer i
infrastruktur og driftsmidler. Mange av utfordringene med avstanden vil uansett prege
alternativ Øst. Det er flere veier og gangveier som må brøytes om vinteren, det er flere
busser som må settes inn i trafikk og vedlikeholdes, det er flere mennesker som må fraktes
lengre.
Et godt reisetilbud, tilpasning mellom transportmidler og bruk av ny teknologi og fremtidige
transportmidler vil være viktig å ivareta uavhengig av alternativ. Avstanden fra alternativet i
Øst til sentrum kan løses men det er en utfordring som alternativet i Vest ikke har, derfor er
det viktig at det synliggjøres.

Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2: mobilitet og tilgjengelighet
Andre samfunnsmessige virkninger kapitel 2.8.3 fremtidige transportmidler

2.8.2.15

Plassering av Skysstasjon

Flere mener at skysstasjonen i vest må flyttes til øst hvis det blir stasjon her. I tillegg mener
de at utredningene burde sett på muligheten for en stor regional skysstasjon ved Vikingskipet
med koblinger fra Dovrebanen, Rørosbanen og langdistansebuss.
(Innlandstrafikk) Hedmark trafikks passasjerregistreringer for 2018 viser at det er ca 1175
påstigninger på Hamar skysstasjon en vanlig hverdag. Bytter mellom tog og buss utgjør
mellom 13 og 20 % av totalt antall påstigninger på Hamar skysstasjon. Dette betyr at de
fleste som tar bussen til/fra Hamar skysstasjon i Hamar ikke skal til toget, men til sentrum.
Derfor er det viktig at skysstasjonen er plassert slik at rutestrukturen gir et best mulig
busstilbud i Hamar som by. Hamar sentrum vil, også dersom jernbanestasjonen flyttes ut av
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sentrum, være det viktigste knutepunktet/målpunktet i rutestrukturen. Flyttes skysstasjonen
ut av sentrum vil tilbudet forringes. Innlandstrafikk (Hedmark trafikk) har opplyst ved merknad
til planprogrammet i 2018 at de ønsker å opprettholde dagens skysstasjon i sentrum.
Det er en fordel at ulike målpunkter er på samme sted. Samling av målpunkter gjør at man
trenger mindre koordinering og færre investeringer for å opprettholde tilbudet. Hvis man
ønsker å ha en skysstasjon ved en jernbanestasjon ved Vikingskipet må man vedlikeholde
og investere i to steder istedenfor ett. Det er også uheldig hvis alle busser skal innom både
sentrum og togstasjonen fordi de fleste som velger å ta bussen vil da få en lengre reisevei.
Hvis de som tar bussen føler at bussen tar mange omveger velger de oftere bilen. Derfor kan
en slik løsning føre til færre som velger både buss og tog.
Noen mener at en stasjon i øst må ses i sammenheng med ekspressbusser
Ekspressbusstilbudet på østsiden av Mjøsa er de siste par år betydelig redusert. Tilbudet
konkurrerte tidligere i stor grad med toget. Markedet for ekspressbuss på østsiden av Mjøsa
er uavhengig av stasjonsplassering. Det er lagt inn mulig stopp for ekspressbusser ved
Midtstranda/Åker vegkryss i forbindelse med ombygging ev E6.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2.5 kollektivtrafikk

2.8.2.16
Trafikk gjennom sentrum
Det er en opplevelse blant flere at trafikksituasjonen ved dagens stasjon er problematisk med
køer i Strandgata og Stangevegen og at det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved stasjonen.
Flere mener det vil være bedre for alle i Hamar og omegn å komme seg til en stasjon i øst
fordi svært få da trenger å kjøre gjennom sentrum (spesielt Strandgata) der det er trangt og
kø.
Det er gjennomført beregninger for hvordan plassering av stasjon vil påvirke trafikken. På
veilenkene rundt stasjonen skjer det en nesten ubetydelig endring i trafikkbelastningen i
intervallet -50 til +50. Stasjonen genererer ikke mer trafikk enn alternativ bruk av arealene.
Man får en reduksjon i trafikk dersom flytting av stasjonen medfører bortfall av eksisterende
virksomheter og aktivitet.
Det er forventet at Espern og Strandsonen vil generere 5500 ÅDT i «Espernveien». Dette er
trafikk som vil fordele seg i begge retninger i Stangeveien (Kilde: Støyutredningen Espern
bro, Reinertsen 2011). Man kan dermed forvente en økning i biltrafikk i området rundt
dagens stasjon før et nytt dobbeltsporprosjekt.
Ved forbedring av togtilbudet fra 2026 med nytt dobbeltspor gjennom Stange til Åkersvika
ventes det en passasjervekst som også vil medføre noe økt biltrafikk i form av flere turer med
taxi og kiss&ride til og fra stasjonen.
Utredningen av Andre samfunnsmessige virkninger ser på konsekvenser for trafikkavvikling
og sammenligner alternativ Øst og Vest med nullalternativet i 2034 der togtilbudet allerede er
forbedret og passasjerveksten har kommet. I nullalternativet er det bygget dobbeltspor fram
til Åkersvika. Selve dobbeltsporet er beregnet å gi en beskjeden passasjervekst.
En flytting av stasjonen fra dagens plassering i sentrum til Vikingskipet vil ikke minske
trafikken i Hamar. En flytting av stasjonen vil føre til at flere blir avhengig av bil for å komme
seg til/fra stasjonen, noe som genererer mer biltrafikk, også gjennom sentrum.
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Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2.3 Trafikkavvikling og vegsystem

2.8.2.17
Busstilbudet og matebuss
Flere mener det er problematisk at dagens bussystem er lagt til grunn for utredningen. Noen
av merknadene sikter også til at utredningen burde lagt matebuss til/fra stasjon i øst til grunn.
Utredningene har tatt utgangspunkt i Hedmark trafikk (nå Innlandstrafikk) sitt nye rutenett og
frekvens for 2020. Analyser viser at 89 % av de bosatte i omlandet til Hamar stasjon har det
nye bybusstilbudet innen fem minutters gangavstand fra der de bor. Dekningen er ulik i
delområder i Hamar, best i sentrum og dårligst i Vang. Med nytt busstilbud vil flere få et
bedre busstilbud med hyppigere avganger og kortere reisetid. Det nye busstilbudet er bygd
opp for at flest mulig skal nå sitt målpunkt om det er Hamar sentrum, toget, arbeidsplass eller
skole.
For å gjennomføre jernbanetiltaket må enkelte veier bygges noe om og dette er det tatt
høyde for i utredningene. Det er også sett på alternativer for å legge om både busslinjer og
veisystem.
Det ikke behov for å endre busslinjer for at jernbanen og bussen skal fungere godt sammen
med stasjon i sentrum. Det er gode overgangsmuligheter mellom buss og tog, dersom
stasjonsplasseringen blir som i dag.
Med en togstasjon ved Vikingskipet må det etableres et nytt tilbud som betjener
togstasjonen. Ettersom hovedtyngden av målpunkt fortsatt vil ligge i sentrum, må busslinjene
også fortsatt betjene sentrum godt. For å oppnå god bussbetjening både av sentrum og
stasjonen kan dette gjøres på to ulike måter. Det kan etableres matebuss mellom stasjonen
og skysstasjonen/ sentrum som kan bringe passasjerer fra stasjonen til målpunkt i sentrum.
Dette gir økte driftsutgifter samt innebærer en ekstra overgang til buss, noe som øker
reisetiden for de fleste reisende til stasjonen.
Alternativt legges bybusslinjer innom stasjonen for å betjene den på vei til og fra sentrum.
Det er mulig å legge om Stangevegen tettere opp til ny stasjon ved Vikingskipet, for at
bybussene kan få stopp nær stasjonen. Busslinjene i Vangsvegen kan også legges om via
Vikingskipet, om det opprettes en veikobling mellom Åkersvikavegen og Sagvegen. Dette
innebærer økte driftsutgifter samt gir økt reisetid for alle reisende på bussen som ikke skal til
stasjonen. Dette reduserer bybussens attraktivitet. Nye og omlagte veier må tilpasses både
transportsystemet som helhet, tilkomst til stasjonen, og fremtidige utbyggingsområder. Det
må også ivareta både myke trafikanter, kjøretøy og busstrafikk, både for de som skal til
stasjonen og for resten av trafikken forbi stasjonen.
2.8.2.18

Taxi

Noen mener at situasjonen med taxi ved dagens stasjon er utfordrende og frykter at den blir
verre med alternativ Vest ved dagens stasjon. De mener at denne utfordringen vil være
lettere å løse med en stasjon i øst ved Vikingskipet.
Planarbeidet tar utgangspunkt i Bane NOR sin «Håndbok for stasjoner». Håndbok for
stasjoner beskriver den standard Bane NOR har som ambisjon å tilby på stasjoners
publikumsområder. Stasjonshåndboka fastsetter både krav, anbefalinger og veiledninger.
Sentralt i kravene til fysisk utforming er at stasjoner lages i henhold til den nasjonale
målsettingen om universell utforming.
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Videre reguleringsplanarbeidet skal sikre at det er avsettes nødvendig plass på
stasjonsområdet til et reisetorg som vil inneholde de funksjoner som Bane NOR vil tilby.
Dette inkluderer blant annet utforming av biladkomst og holdeplass for taxi. Utredningene
vurderer reisetorgets kvaliteter som likt mellom stasjonsalternativene.
Les mer:
Andre samfunnsmessige virkninger kapittel 2.3.7 framtidig trafikksituasjon rundt stasjonsalternativene

Klimabudsjett
Enkelte mener at alternativ Øst burde velges fordi alternativ Vest skårer dårligere på
klimabudsjettet.
Klimabudsjett som miljøstyringsverktøy
Jernbanen er rask og miljøvennlig, bringer oss dit vi skal og gjør oss mindre avhengige av
bil. Sentrale stasjoner og fortetting ved knutepunkter reduserer transportbehovet vårt og
behovet for areal til ny boligbygging. Med moderne jernbane kan man også flytte mye av
godstrafikken fra veg til bane. Alt dette ligger i målsettingene for Nasjonal transportplan og
for InterCity. Selv om utbyggingen isolert sett gir klimagassutslipp, er det politisk enighet om
at det skal bygges moderne jernbane, slik at klimabelastningen reduseres i framtiden.
I Hamar planlegger vi for nytt dobbeltspor på et overordnet nivå, kommunedelplan. På dette
nivået beregnes det klimagassutslipp knyttet til utbygging av jernbanen. Denne beregningen
kalles et klimabudsjett.
De postene som er lagt inn i klimabudsjettet gjelder kun utslipp knyttet til utbygging av
jernbanetiltaket og fjerning av gammel bane. Det er ikke sett på andre elementer som følger i
kjølvannet av denne utbyggingen, som gjenoppbygging av virksomheter og boliger som må
rives eller etablering av ny infrastruktur og nye virksomheter ved Vikingskipet dersom
stasjonen flyttes. Hvis det blir vurdert behov for mer gang- og sykkelvegnett eller ny
bussterminal må det lages klimabudsjett for slike tiltak.
Klimabudsjettet peker på elementer som besluttes i neste fase av planleggingen
Klimabudsjettet er et miljøstyringsverktøy som skal brukes både til å vurdere om det er
beslutningsrelevante forskjeller mellom alternativer og til å synliggjøre hvor i budsjettet
forskjellene ligger. Metodikken for beregningene tilsier at vi skal legge til grunn et 60årsperspektiv, og dette viser et høyere klimagassutslipp for vest sammenliknet med øst.
Her er utslippet i vest beregnet til 187 000 tonn, mens øst er beregnet til 171 000 tonn.
Denne forskjellen på 16 000 tonn gjelder total forskjell over 60 år. Brutt ned til årlige utslipp
utgjør forskjellen 267 tonn.
Denne forskjellen er ikke vurdert å være utslagsgivende for beslutningen om trasévalg
gjennom Hamar. Vi har utarbeidet et grunnlag som viser hvilke poster vi må se nærmere på
for å redusere utslipp i neste fase av planleggingen.
De store konstruksjonene i betong og stål bidrar i størst grad til utslipp, og her er det mye å
hente på å vurdere produkter og materialer med lavere miljøbelastning når det skal
planlegges videre. Kulverten i vest er en stor konstruksjon i betong, og budsjettposten som
viser utslipp til konstruksjoner er derfor høyest i vest. I øst er det lavere utslipp til
konstruksjoner, men det er høyere utslipp knyttet til selve byggingen samt til utslipp som
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følge av midlertidig og permanent massehåndtering. Det er også beregnet høyere utslipp i
øst knyttet til drift og vedlikehold.,
Klimabudsjettet kan være relevant for beslutning av alternativ hvis forskjellene mellom dem
er store og det ligger detaljerte tall til grunn i budsjettet. Alternativene for dobbeltspor
gjennom Hamar er vurdert likt i måloppnåelse fordi det ikke er grunnlag for å si at ett av
alternativene er vesentlig bedre eller dårligere enn det andre, da det på dette nivået også er
stor usikkerhet i beregningene. På overordnet nivå er det avdekket hvor man skal rette
innsatsen for å redusere utslippene i neste fase av planleggingen.
Utslipp som klimabudsjettet ikke sier noe om
Metodikken som brukes til beregning av klimabudsjett er begrenset. Beregningen i denne
fasen av planleggingen sier ingenting om:

•

•
•

•

Utslipp som følge av riving og gjenoppbygging av bygg på for eksempel Disenstranda
og Midtstranda. Det er langt flere bygg som må rives og gjenoppbygges med
østløsningen.
Utslipp som følge av endring i lokalt/regionalt transportmønster når banen er utbygd.
Det er forventet av østalternativet vil gi mer biltrafikk enn vest.
Utslipp som følge av endringer i utbyggingsmønster i Hamar. I klimabudsjettet er det
lagt inn en stor post til infrastruktur i vest fordi vi vet at ny bane kan berøre
eksisterende hovednett for vann og avløp (20 000 tonn CO2). I øst er det ikke lagt inn
tilsvarende for bygging av ny infrastruktur til eventuell byutvikling. Det er heller ikke
lagt inn mer omfattende endringer i vegsystem enn det som inngår i Bane NORs
jernbanetiltak.
Utslipp som følge av teknologisk utvikling. Det skjer store endringer i utslipp av CO2,
og det er stort rom for å redusere klimagassutslippene fra materialproduksjonen for
prosjekter som ligger et stykke fram i tid. Det er antatt at utslippene ved produksjon
av både stål og betong reduseres de kommende årene. Utslipp fra kjøretøy vil også
gå ned de nærmeste årene. Dette gjelder både anleggsmaskiner som er nødvendig i
utbyggingen og personbiler som i framtida kjører til og fra stasjonen.

Byggefasen er kort sammenlignet med den reduserte klimabelastning i framtiden
Klimabudsjettet er en del av utredningsmaterialet som er utarbeidet til Kommunedelplan for
dobbeltspor gjennom Hamar. Denne utredningen må ses i sammenheng med de andre
elementene som til sammen utgjør helheten i utredningsmaterialet og som danner grunnlag
for beslutninger som skal tas.
Det ligger til grunn en politisk enighet om at man skal bygge ut moderne jernbanenett slik at
mer transport skal skje med jernbane. Dette gjelder både gods- og persontransport. De
nasjonale målene vi har å forholde oss til sier at vi skal redusere klimabelastning av
transport. Dette er førende for jobben som gjøres når vi planlegger nytt InterCity-tilbud som
skal binde bo- og arbeidsområdene sammen.
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3

ENDRINGER I PLANEN ETTER HØRING OG OFFENTLIG
ETTERSYN

På bakgrunn av mottatte merknader i høringsperioden, dialog med Hamar kommune og
egne vurderinger har Bane NOR foreslått enkelte endringer i planforslaget som lå ute på
høring og til offentlig ettersyn. Dette delkapitlet gir en oversikt over endringene. For
ytterligere detaljer om mottatte merknader og behandling av disse vises det til vedlegget
Merknadsbehandling for høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Planbeskrivelse og utredningsmaterialet
Revideringene som er foretatt på bakgrunn av høringsperioden er i all hovedsak gjort i
planbeskrivelsen. Fagrapportene er ikke justert etter høring, med unntak av rapporten for
klimabudsjett. I klimabudsjettet er det gjort ny beregning av utslipp fra materialbruk fordi
mengder er justert. Det er ulik grad av usikkerhet i beregningsresultatene, og dette er
synliggjort i revidert rapport.

Plankart
Tabellen viser en oversikt over de endringene som har blitt gjort i plankartene for alternativ
Vest og alternativ Øst C etter høring og offentlig ettersyn.
Alternativ

Endring

Alternativ Vest
Stasjonsparken

Tatt ut av planforslaget. Ikke behov for å båndlegge
dette området.

Stangevegen mellom Briskebyen
og Hamar stasjon

Tatt ut av planforslaget. Ikke behov for å båndlegge
dette området. Gir mulighet for å bearbeide
Stangevegen uten å komme i konflikt med planlagt
korridor for nytt dobbeltspor.

Dagens innfartsparkering

Tatt ut av planområdet for å hensynta annen
planlegging.

Briskebyen

Området er snevret inn. Færre eiendommer vil komme
i konflikt med planlagt korridor for nytt dobbeltspor.

Jernbaneverkstedet ved dagens

Tatt ut av planforslaget. Ikke behov for å båndlegge
dette området.

stasjon (H730)

Strandsonen

Området er snevret inn for å hensynta fremtidige
utbyggingsplaner.

Øvrige innsnevringer

Mindre innsnevringer er gjort der det er mulig.
Planavgrensningen er lagt kant-i-kant med
anleggsgrensen.
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Kulturminne Furuberget

Det er i ettertid fremskaffet data om dette kulturminnet
av fylkeskommunen. Dette er markert i plankartet med
hensynssone H730 (båndlegging etter lov om
kulturminner) og sikres med dette i planen.

Alternativ Øst C
Briskebyen

Området er snevret inn (mellom krysset Brugata x
Stangevegen og Vangsvegen). Færre eiendommer vil
komme i konflikt med planlagt korridor for nytt
dobbeltspor.

Området langs Stangevegen ved
planlagt Espern Bru

Deler av Stangevegen i vest er tatt ut av planområdet.
Det er ikke behov for å båndlegge dette området og
heving av Stangevegen ivaretas i forbindelse med
gjennomføring av reguleringsplan for Espern Bru.

Ringstallen (H730)

Planavgrensningen snevres noe inn slik at dette
fredede området blir liggende utenfor planområdet.

Brannstasjonen:

Byggene knyttet til brannstasjonen er tatt ut av
planforslaget. Planforslaget sikrer adkomst til
brannstasjonen.

Øvrige innsnevringer

Mindre innsnevringer er gjort der det er mulig.
Planavgrensningen er lagt kant-i-kant med
anleggsgrensen.

Kulturminne Furuberget

Det er i ettertid fremskaffet data om dette kulturminnet
av fylkeskommunen. Dette er markert i plankartet med
hensynssone H730 (båndlegging etter lov om
kulturminner) og sikres med dette i planen.

Kulturminnet fergeleie
DisenElvsholmen

Planavgrensningen snevres inn på Disen-siden for å
unngå å berøre kulturminnet.

Planbestemmelser og retningslinjer
Oppsettet og nummereringen av dokumentet for bestemmelsene og retningslinjene er noe
justert for å bedre lesbarheten og for å tilpasse Hamar kommunes mal for bestemmelser.
Videre har følgende justeringer blitt gjort i bestemmelsene og retningslinjene på bakgrunn av
merknadsbehandlingen:
Innledning
• Følgende setning er lagt til:
Tiltak som berører NB-områder (bymiljøer som har kulturhistorisk verneinteresse) og
verneverdige områder skal avklares med kulturminnemyndighet.
Bestemmelser
• Følgende punkter er lagt til i § 3-1 plankrav:
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•
•
•

•

•

c) Krav som ivaretar hensynet til 200-årsflom, klimatilpasning og
vassdragsteknisk utforming skal fastsettes i reguleringsplanen, med fokus på
beredskap og adkomst til bygg og anlegg av betydning for beredskap og
krisehåndtering. Med «sikring mot 200-årsflom» legges det til grunn kote
+127,1 moh. Dette innebærer beregnet 200årsflom (+ 126,6 moh) pluss 0,5 m
sikkerhetsmargin. Videre må det tas høyde for bølgeeffekt der dette er aktuelt.
d) I forbindelse med regulering skal det gjøres konsekvensvurdering som viser
hvor stor belastning og hvilken spredning anleggsarbeidene gir med hensyn til
ulike forurensende parametere ved råvannsinntak for drikkevann.
Konsekvensutredningen skal inkludere en modellering av forurensningenes
spredning i Mjøsa, som også hensyntar strømningsbildet til Mjøsa. Med
hensyn på forurensing av råvannsinntak, skal også eventuelle avbøtende tiltak
vurderes og om nødvendig sikres i reguleringsplan.
e) Før byggestart skal det utarbeides en trafikkavviklingsplan som ivaretar god
framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper i anleggsfasen.
Trafikkavviklingsplan skal godkjennes av vegmyndigheten og kommunen.
f) I reguleringsplan skal det sikres erstatningsareal ved omdisponering av barn
og unges uteoppholdsareal, både i anleggsfase og i driftsfase, samt også
tilfredsstillende og trafikksikker fremkommelighet til slike steder. Det skal
vurderes om det skal vedtas rekkefølgekrav for å sikre etablering av
grønnstruktur og utearealer før dobbeltsporet tas i bruk.
Tekst som omhandler Hensynssone H710 – båndlegging for regulering, er samlet i ett
punkt, § 4-1.
Tekst som omhandler Hensynssone H720 – områder vernet med hjemmel i Lov om
naturmangfold (naturmangfoldloven), er samlet i ett punkt, § 4-2.
Tekst som omhandler Hensynssone H730 – området fredet etter Lov om kulturminner
(kulturminneloven), er samlet i ett punkt, § 4-3. I tillegg er følgende setninger justert:
Hensynssonen omfatter deler av fredet jernbaneanlegg på Espern, jf. Forskrift 201211-271099 om fredning av Jernbaneverkstedet Espern, Hamar. Det kan ikke gjøres
tiltak i strid med fredningen uten at det foreligger dispensasjon fra
fredningsforskriften.
og følgende punkt lagt til: Dispensasjonsmyndigheten er fylkeskommunen.
Følgende tekst er lagt til i § 4-4, Særskilt om løsning for kulvert i Hamarbukta. I tillegg
er det lagt ved en illustrasjon.
Løsningen innebærer at jernbanen legges i kulvert i Hamarbukta. Topp på
kulvertkonstruksjonen kan ikke heves i reguleringsplan, og skal ikke ligge over kote +
129,0 moh i siktlinje fra Vangsvegen, og kote + 123,6 moh i siktlinje fra Seminargata,
jf illustrasjon under. Det skal sikres at det er et vannspeil i Hamarbukta gjennom hele
året, med akseptabel vannkvalitet. Variant med bebyggbart lokk utredes ikke videre.
Følgende tekst er lagt til i § 4-4, Særskilt om løsning for kulvert/tunnel ved
Børstad/Tommelstad:
Løsningen innebærer at jernbanen legges i kulvert og tunnel over
Børstad/Tommelstad, med kulvertinnslag i området ved gårdsvegen i forlengelse av
Oluf Melvolds gate.

Retningslinjer
• Følgende setning er lagt til i pkt. 5.5 Landskapsbildet og visuelle forhold: Krav som
sikrer høy arkitektonisk og estetisk kvalitet på de delene av anlegget som vil være
synlige i Hamar by og ved hovedinnfartsvegen skal fastsettes i reguleringsplan.
• Følgende setning er lagt til i pkt. 5.11 Eksisterende spor: For fredet jernbaneanlegg
på Espern gjelder fredningsbestemmelsene, jf. Forskrift 2012-11-27-1099 om fredning
av Jernbaneverkstedet Espern, Hamar.
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•

•

I punkt 5.17, særskilt om alternativ Vest er det foretatt noen presiseringer av ordlyd og
nærmere detaljer av tiltaket. Følgende momenter er lagt til
- Terrengarrondering av strandlinjen og utforming av kulvertkontruksjonen og
landareal som grenser til Hamarbukta skal avklares i reguleringsplanen.
Følgende føringer legges til grunn for reguleringsplanarbeidet.
- Vannspeilet bør ha store dimensjoner for at den visuelle virkningen av
landskapsrommet skal kunne prege bylandskapet og kulturmiljøene Hamar
sentrum og Hamar stasjon. Utformingen bør bidra til å tilbakeføre eller
synliggjøre opprinnelig strandlinje.
- Det etableres tilkomst til Tjuvholmen fra Strandgata. Det skal vurderes
alternative løsninger for adkomst, med vekt på å begrense unødig biltrafikk
gjennom sentrum og ut til Tjuvholmen, god tilpasning til landskap og
bystruktur, og god lesbarhet av trafikksystemet for alle.
- Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon
og Bryggerirundkjøringen, med mindre reguleringsplanarbeidet avklarer at det
er hensiktsmessig å beholde deler av fylling/murkonstruksjoner.
- Det bør etableres flere krysningsmuligheter for gående/syklende på tvers av
sporområdet. Under-/overganger for gående/syklende må være brede nok og
planlegges og utformes på en slik måte at det sikrer god tilgjengelighet for alle
og at de oppleves som trygge.
- De delene av Nestléfabrikken som berøres (bevaringsverdig bygning),
rekonstrueres når jernbaneanlegget er ferdig. Pipa skal ikke berøres av
anleggsarbeidet.
- I reguleringsfasen beskrives aktuelle behov for ekstra flomsikringstiltak ved
innløp til kulvert, ved større flomhøyder enn 200-årsflom.
- Espern bru må etableres for å sikre nødvendig tilkomst til Espern og
områdene på utsiden av stasjonsområdet, båndleggingssonen er ikke ment å
hindre denne etableringen. Broen er nødvendig for å starte utbyggingen på
Espern og Strandsonen, som vist i Nullalternativet, og for å sikre nødvendig
tilkomst i forbindelse med anleggsgjennomføring av dobbeltsporet.
I punkt 5.17 Særskilt om alternativ Øst C er det foretatt noen presiseringer av ordlyd
og nærmere detaljer av tiltaket. Alternativ Øst A er tatt bort, og følgende momenter er
lagt til:
- Tiltaket bør innebære minst mulig inngrep i Åkersvika naturreservat. Følgende
føringer legges til grunn for reguleringsplanarbeidet.
- Som hovedløsning krysser jernbanen under Stangevegen og over
Vangsvegen. Ved regulering skal det også utredes alternativer der jernbanen
krysser over Stangevegen og under Vangsvegen. Alternative løsninger skal
ikke innebære vesentlig kostnadsøkning ut over det som ligger i
hovedløsningen/Bane NORs forslag til Øst-løsning. Løsning for kryssing av
hovedvegene bør utformes og vurderes med spesielt fokus på estetiske
forhold og med sikte på å ivareta hensynet til gående og syklende. I Åkersvika
bør støttemurer vurderes for å begrense arealbeslag i reservatet.
- Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling fjernes mellom dagens stasjon
og Bryggerirundkjøringen, med mindre reguleringsplanarbeidet avklarer at det
er hensiktsmessig å beholde deler av fylling/murkonstruksjoner.
- Reguleringsplan skal utrede og sikre beredskapsmessige forhold knyttet til
flom og vegadkomst for utrykningskjøretøyer til/fra brannstasjon.
- Det skal vurderes gjenbruk av den gamle Rørosbanetraseen som
gang/sykkelveg med grønnstruktur i retning sentrum.
- Det skal vurderes omlegging av Stangevegen, slik at bybusslinjer kommer
tettere på knutepunktet.
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-

Det skal vurderes bruk av støttemur i stedet for skråning ved åkerholmer i
kulturlandskapet, slik at inngrep i kulturminner og naturforekomster kan
unngås.
Under- /overganger for gående/syklende må være brede nok og planlegges
og utformes på en slik måte at det sikrer god tilgjengelighet for alle og at de
oppleves som trygge.
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4

SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER TIL HØRING AV
PLANFORSLAGET MED TILTAKSHAVERS KOMMENTAR

I dette kapittelet fremgår en oversikt over alle innkomne merknader. De er her oppsummert
og svart ut av tiltakshaver hver for seg. Hamar kommune har svart ut spørsmål og temaer
rettet til dem. For spørsmål og tema som flere har vært opptatt av vil det henvises til kapittel
2 for utdypende informasjon og svar.
Innkomne merknader er enten:
•

tatt til følge eller delvis til følge, dvs. at den har ført til endringer i planmaterialet

•

tatt til orientering, dvs. at det er vurdert slik at den er ivaretatt i høringsutgaven eller er
av mer opplysende karakter

•

ikke tatt til følge, med begrunnelse beskrevet i dette merknadsdokumentet.

I tabellen under er en oversikt over alle de 181 innkomne merknadene. I de etterfølgende
delkapitlene 3.1, 3.2 og 3.3 fremkommer oppsummering og svar på hver enkelt merknad. For
alle merknader i sin helhet vises det til eget dokument, vedlegg 1.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Avsender

Offentlige instanser
Fylkesmannen i Innlandet
Innlandet Fylkeskommune
Statens vegvesen
Bane NOR
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
Norsk Maritimt Museum
Direktoratet for mineralforvaltning
Mattilsynet
Hedmarken Brannvesen
Hias
Hamar eldreråd
Hamar ungdomsråd
Regionrådet for fjellregionen
Regionråd Trøndelag Sør
Arbeidsutvalget Regionrådet for Sør-Østerdal
Elverum kommune
Åsnes kommune
Tynset kommune
Alvdal kommune
Løten kommune
Tolga kommune
Åmot Kommune
Organisasjoner, lag, foreninger og politiske partier
Vang Bondelag
Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone
Hamar Senterparti
Norsk jernbaneklubb
Hamar Båtforening

Dato
13.02.2020
20.02.2020
12.02.2020
30.01.2020
06.02.2020
10.02.2020
13.02.2020
17.02.2020
11.02.2020
13.02.2020
04.02.2020
07.02.2020
03.02.2020
10.02.2020
13.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
02.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
73

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

49

Pensjonistpartiet Hamar
Rolf Jacobsens Venner
Østbyen Vel
Hamar Arbeiderparti
Hamar Høyre
Jernbanens Arbeiderlag Hamar
Norsk Ornitologisk forening avdeling Innlandet
By- og bygdelista Hamar
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Røros Høyre
Tobro Velforening
Disen Hageby Vel
Elevrådet Hamar Katedralskole
For jernbane
Hamar Venstre
Hedmarken Natur og Ungdom med støtte fra Rød ungdom og Sosialistisk
ungdom
Innlandet Venstre
Jordvernalliansen Innlandet
NåEllerAldri
Rødt Hamar
Sameiet Atriumshaven
Private, grunneiere og næringsliv
Øystein Waag

50
51
52
53
54
55

Kulvertgjengen - Olav Skipnes, Bjarne Øygarden, Magnar Børresen
Signe Berthelsen og Hans Olav Wedvig - Børstad gård
Børge Johansen
Magne Nordby
Reidar Nordby
Espen Langebraaten

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Hans Andersen
Rolf Elvenes
Hanne og Frank Martinsen
Eline Bergerud
Sander Andersen
Håvard Røste
Tormod Botheim
Per Strømhaug
Bryggeriet 2
Henrik Engen – Tommelstad gård
Knut Tomter
Odd Linstad
Magne Hovin
Molle Moe Hovin
Jørgen Røhne

44
45
46
47
48

10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
18.12.2019
05.02.2020
14.02.2020
11.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
23.01.2020
26.01.2020
04.02.2020
16.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
31.01.2020
01.02.2020
02.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
04.02.2020
74

71
72
73
74
75

Øystein Vasaasen
Annebeth Bakker
Hallvard Nordhagen
Jan Strømnæss
Kjell H. Bjørklund, Asbjørn Opaas, Gunnar Skjeset

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Eli og Geir Bjørnar Smebye
Randi Sandmoe
Birger Søyland
Camila H. Jessen Bjerkeli og John Evora Bjerkeli
Christopher W. Castberg
Nina Marie Holmefjord
Atle Magnus Hagen
B. Erik Hjorth
Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum
Borgny Irene Nygaard
Glommen Mjøsen Skog AS
Jarle Gløtvold
N. og T. Wiken
Svein Dalbakk
Terje R. Røhne
Therese Marie Berg
Tommy Gihlemoen
Vidar Nybakken
Caroline P. Eide
Geir Oddvar Eide
Hugo Asphaug
Jørund Mostue
Kari Oliv Lund Kjølstad
Katrine Larsen
Kim Sørensen
Kristian Sørum
Lars Erik Fjøsne
Mikkel Dobloug
Ola Gillund
Ole Jacob Midtskogen
Per Lund
Sisle Varegg Eide
Torstein Varegg Eide
Trond Kjernli
Unni Bækkelund
Wenche Nøttestad
Øystein Lindgren
Anne Kristin og Jørgen Rogne
Arne Fossen
Beate Follestad
Even Moen m.fl. (Kommunestyrerepresentanter i Stor-Elvdal kommune)
Geir Gransbråten

04.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
12.02.2020
27.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
07.02.2020
09.02.2020
09.02.2020
09.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Georg Jensen, Ida Kristin Lie, Odd Hass, Inger-Beth Sandham, Jakob
Rynning Nielsen, Målfrid Dagestad Nielsen
Harald Helle Larsen
Henry Nordvi
Maria Løvsletten
Pål Sletten
Stål Larsen
Terje Berg
Øyvind Å. Berg
Andreas Kraft
Elise Bratlie Fredlund
Espen Johansen
Franzefoss Minerals AS
Gerd Helene Risheim
Grethe Sibbern
Jan Torbjørn Bjørkløw
Jonas N. Andersen
Kari Bråthen
Kristian Göransson
Kulvertgruppe B – Hovde, Stranger-Johannessen, Kristiansen og Holm

137
138
139
140

Kurt O. Kristoffersen
Live Giset
Ola M. Qvale
Sigmund Sagheim

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Stein Bleken
Terje Halvorsen
Wenche Nygaard Luci
Anders Lucas Gunnestad
Anne Louise Gjør
Astrid Nestande
Christian Solemsli Kleppe
Einar Lund, John Mikaelsen, Kai Slagsvold Hekne og Terje Malm
Espen Frøyshov
Geir Vegge
Geno og Norsvin
Gunhild Tomter Alstad m.fl. (representanter fra Ledergruppen ved
Fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet)
Gunn A. Lersveen og Even Andersen
Hanne Lillebo
Hanne Marie Lystad og Sofus Linge Lystad
Hans Brox
Håkon Eide
Inger-Lise Walseth Kraft
Ivar Helleberg
Katrine, Eirik og Frida Oreld

153
154
155
156
157
158
159
160

12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
16.02.2020
24.02.2020
28.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
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161

Kim Aastangen

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Kristin Varegg Eide
Merete Gjør Berg
Ole Erik Hulleberg
Ole Jonny Trangsrud
Paal Kvernvolden
Patrick Majdall Sandbekk Nilsen
Peder Arne Farberg
Per Skarderud
Solvei Majdall Sandbekk
Solveig Fjøsne Saltvik
Stein Brohjem
Tor Kraft
Utstillingsplassen Eiendom AS
Vibecke Riise Strand
Vidar Sætre
Viggo Angelsen
Wenche Riise
Marte Ovenberg
Per Kristian Mengshoel
Thorbjørn Haakenstad

14.02.2020
16.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020

Offentlige myndigheter
Nr 1
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet anbefaler at kommunedelplanen
vedtas med trasealternativ Vest og fremmer innsigelse til
alternativ Øst A og Øst C.

Bane NORs kommentar

Innsigelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og med bakgrunn i
summen av negative konsekvenser for både naturmangfold og
Åkersvika naturreservat, jordvern og samordnet bolig-, areal og
transportplanlegging fremmer Fylkesmannen i Innlandet
innsigelse til alternativ Øst A og Øst C.
Naturmangfold:
1. I strid med Norsk handlingsplan for naturmangfold og
internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsarkonvensjonen
«I saker hvor det finnes alternativ som i større grad enn andre
alternativer unngår inngrep i et viktig naturområde, skal dette
alternativet velges. Alternativ Vest medfører et stort inngrep i
naturreservatet, men inngrepet er mindre enn i østalternativene,
både arealmessig og naturverdimessig. Fylkesmannen mener på
bakgrunn av dette at det er grunnlag til å fremme innsigelse til
de to østalternativene – Øst A og Øst C – med tilhørende
trasevarianter».

1. Innsigelsen tas til
orientering og behandles i
videre prosess. Ved
sluttbehandling i
kommunestyret tas det
stilling til valg av alternativ.
Ved valg av alternativ Øst
vil det etter
kommunestyrets vedtak bli
behov for mekling og evt.
behandling i
77

Mener at det er særlig grunn til å være restriktiv til nye inngrep
da Åkersvika naturreservat allerede har vært under press over
lang tid. Østalternativene beslaglegger både mer areal, og areal
av høyere kvalitet enn alternativ Vest. I tillegg vil begge
alternativene i øst føre til at naturreservatet fragmenteres, og
skaper barrierer i større grad enn alternativ Vest.

departementet.
Innsigelse er omtalt i
innledende kap. 2.3.1, og
Åkersvika naturreservat i
2.8.1.5.

Viser til Stortingsmeldingen Natur for livet – Norsk handlingsplan
for naturmangfold som sier at dersom viktige naturverdier står i
fare for å bli forringet eller ødelagt i arealbeslutningssak, er den
foretrukne løsning i utgangspunktet å velge en annen
lokalisering for tiltaket. Dette prinsippet er også i tråd med
Ramsarkonvensjonens prinsipp om primært å unngå inngrep i
våtmarksområder.
Forventer at prinsippene for økologisk kompensasjon blir fulgt
videre i dette prosjektet, jf. tiltakshierarkiet.
Poengterer at mulighetene for at inngrep kan erstattes med
kompensasjonsareal med relativt like verdier og funksjoner, i
tilknytning til Åkersvika naturreservat, er innskrenket i betydelig
grad etter at kompensasjonsplanen for E6-utbyggingen er
gjennomført.
Understreker at det et er Fylkesmannen som behandler
søknader om tiltak i verneområder og at Fylkesmannen kun kan
gi dispensasjon for inngrep som ikke er i strid med
verneforskriften. Opplyser om at større inngrep eller
grenseendringer i verneområdet krever vedtak av Kongen i
Statsråd. Fylkesmannen mener det er grunn til å være særlig
restriktiv til nye inngrep, for å sikre Åkersvikas økologiske
funksjon og internasjonale status som Ramsarområder på sikt.
Jordvern
2. I strid med føringer om Nasjonal jordvernstrategi
Øst A
«Trasealternativet medfører store permanente og midlertidige
beslag av dyrka jord av svært god jordkvalitet, og gir vesentlige
negative virkninger for et større sammenhengende område med
verdifulle jordbruksareal. Den nye jernbanetraseen vil bli en
barriere i et verdifullt kulturlandskap, og den medfører uheldig
oppdeling av gjenværende jordbruksareal som gir store
driftsmessige ulemper. Oppdeling av jordbruksarealene, og
ulemper knyttet til framtidig drift kan videre føre til økt
utbyggingspress på restarealene. Dette vil bidra ytterligere til en
utvikling i strid med nasjonale jordvernmålsettinger».
Kulvert i Øst A vil gi bedre arrondering og driftsmessige forhold.
Bruk av støttemurer langs skjæringer vil bidra til redusert
arealbeslag, men er tiltak som vil ha begrenset virkning på
totalbeslaget.

2. Innsigelsen tas til
orientering og behandles i
videre prosess. Ved
sluttbehandling i
kommunestyret tas det
stilling til valg av alternativ.
For øst-alternativet
foreslåes kun alternativ
Øst C lagt fram til
sluttbehandling, og dette
medfører mindre beslag av
dyrka mark enn alternativ
Øst A. Ved valg av
alternativ øst (Øst C) vil det
etter kommunestyrets
vedtak bli behov for
mekling og evt. behandling
i departementet.
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Øst C
«Det optimaliserte trasealternativet gir fortsatt en barriere i et
verdifullt kulturlandskap, medfører driftsmessige ulemper, og gir
en oppstykking som kan føre til økt press på utbygging av
restareal av dyrka jord inn mot dagens boligbebyggelse.
Fylkesmannen mener at den samlede belastningen gir grunnlag
for innsigelse også til trasealternativ Øst C».

Innsigelse er omtalt i
innledende kap. 2.3.1, og
jordvern i 2.8.1.4.

Øst C er betydelig forbedret i forhold til det opprinnelige
østalternativet. Permanent og midlertidig arealbeslag er
redusert og kun Børstad berøres. Kulvert vil redusere
arealbeslaget og lette tilgang til jordbruksareal. Påpeker at
kulvert med tilrettelegging for dyrking over er utfordrende, og at
det i andre prosjekter har vist seg å være vanskelig å få
tilfredsstillende dyrkingsforhold. Forutsetter krav om etablering
av kulvert sikres gjennom juridisk forankring i
planbestemmelsene.
«Konsekvenser for jordvernet må sees i sammenheng med
arealbeslag for utbyggingsstrekning Sørli – Brumunddal i sin
helhet. Store beslag av dyrka jord totalt i Stange og Ringsaker gir
grunnlag for å være særdeles restriktiv når det gjelder nye
trasevalg som medfører beslag av dyrka jord».
Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging
3. I strid med føringer i Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal og transportplanlegging
«Fylkesmannen legger særskilt vekt på at vest-alternativet
ivaretar eksisterende korte avstander mellom viktige målpunkt i
Hamar. Dette alternativet gir gode forutsetninger for å bidra
positivt til å nå nullvekstmålet, på kort og lang sikt, gjennom at
det tilrettelegges for at vekst i persontransport kan dekkes
gjennom kollektivtransport, gange og sykkel. Fylkesmannen
mener videre at alternativ vest legger best til rette for en
byutvikling i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging, og vil bidra til en kompakt
byutvikling med redusert transportbehov».
Påpeker at dagens struktur med boliger, arbeidsplasser og andre
sentrale funksjoner gir grunnlag for å konkludere med at dagens
stasjonsplassering gir best løsning for klima- og miljøvennlige
reiser, og dermed bidra til å nå nullvekstmålet på kort og lang
sikt.

3. Innsigelsen tas til
orientering og behandles i
videre prosess. Ved
sluttbehandling i
kommunestyret tas det
stilling til valg av alternativ.
Ved valg av alternativ Øst
vil det etter
kommunestyrets vedtak bli
behov for mekling og evt.
behandling i
departementet.
Innsigelse er omtalt i
innledende kap. 2.3.1, og
byutvikling og mobilitet i
2.8.2.

Mener at det er lite trolig at befolkningsutvikling og utbygging av
nye boligområder vil være så omfattende at hovedtyngdepunkt
for bosetting i Hamar endres vesentlig også på lang sikt. De aller
fleste boliger og arbeidsplasser i Hamar vil fortsatt ligge der de
ligger i dag, også på lang sikt. Dette betyr at en større andel av
Hamars befolkning vil ha tilgang til stasjonen uten bruk av bil
med stasjonsplassering i vest også på lang sikt.
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Dagens stasjonsplassering er god med tanke på nærhet til
bykjernen og områder med aktivitet og byliv. En framtidig
stasjonslokalisering i vest vil være et godt bidrag til å nå
kommunens egne målsettinger om fortetting og økt aktivitet i
sentrum, og gir en videreutvikling av eksisterende knutepunkt.
Påpeker at mulighet for omlegging av busstilbud og ny
tilrettelegging for sykkel gjennom byen ikke er nærmere vurdert,
noe som er en svakhet ved forutsetningene lagt til grunn i
utredningen. Dette er avbøtende tiltak som burde vært tillagt
mer vekt. Fylkesmannen mener imidlertid det det vil ta lang tid
før byen blir like kompakt med stasjonsplassering i Øst, og at
man da er utenfor den planlagte tidsrammen som er satt til
2074. Mener at en utvikling av stasjonsområde ved Vikingskipet
vil skje i konkurranse med store tilgjengelige utbyggingsareal
nærmere dagens sentrum, som kan føre til en to-deling av
sentrum og byspredning.
Fylkesmannen mener at de uheldige virkningene knyttet til den
historiske Hamar by og forbindelsen til Mjøsa er betydelig
redusert med en senket kulvert. Mener derfor at planforslaget
imøtekommer Hamar kommunes ønske om å legge vekt på
tilgangen til Mjøsa i stor grad.
Fylkesmannen påpeker at: «Planlegging skjer i et langsiktig
perspektiv og de ulike sektorinteressene må avveies i en helhet.
Internasjonale og nasjonale verdier som blir utsatt for
irreversible endringer må veie tyngst så lenge det foreligger
alternativer som innebærer mindre inngrep i disse verdiene både
på kort og lang sikt. Samtidig som alternativet med minst
inngrep ivaretar de andre målene for Jernbaneutbyggingen».
Merknader:
4. Utredningsmaterialet svarer ut den bestillingen som
ligger i vedtatt planprogram.
5. Forutsetter at bestemmelser og retningslinjer følges opp
i reguleringsplanleggingen, og tar forbehold om at
manglende oppfølging kan gi grunnlag for innsigelse på
reguleringsplannivå.
6. Bemerker at det er svært beklagelig at plankart ikke er
oversendt Statens kartverk og gjort tilgjengelig i
innsynsløsningen InnlandsGIS.

7. Forutsetter at det i reguleringsplanplanfase legges stor
vekt på å begrense ulempene gjennom tilpasninger av
jernbanetiltaket, iverksetting av avbøtende og
kompenserende tiltak samt utarbeiding av konkrete
miljøoppfølgingsplaner for plan-, anleggs og driftsfase.

4. Merknaden tas til
orientering.
5. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
6. Tilgjengeliggjøring av de
digitale plandataene ble
dessverre forsinket fordi
planbasene var stengt ved
overgangen til nye
kommunenummer.
7. Merknaden tas til
orientering. Flere hensyn
er foreslått tatt inn i
planbestemmelsene før
sluttbehandling, men
hoveddelen av dette må
sikres i neste planfase.
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8. Kan ikke se at hensynet til barn og unge er godt nok
ivaretatt i bestemmelsene. Ber kommunen om at det
sikres erstatningsareal ved omdisponering av barn og
unges uteoppholdsareal, både i anleggsfase og i
driftsfase, samt også adekvat og trafikksikker
fremkommelighet til slike steder, gjennom krav i
planbestemmelsene. Ber kommunen vurdere om det
skal vedtas rekkefølgekrav for å sikre etablering av
grønnstruktur og utearealer før dobbeltsporet tas i bruk.
Av hensyn til barn og unge ser Fylkesmannen positivt på
en sentralt plassert jernbanestasjon med lett
tilgjengelighet for gående og syklende.
9. Total støybelastning i forhold til i dag reduseres med alle
alternativ, med marginal favør for Øst. Hensynet til støy
er ivaretatt i bestemmelsene.
10. Positivt at det skal gjennomføres støyberegninger som
gir prognoser for støy i anleggstiden. Dette må følges
opp av tiltakshaver.
11. Krav til håndtering av forurensede masser skal utdypes i
Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, som skal
godkjennes av miljømyndighet før terrenginngrep kan
starte.
12. ROS-analysen har ikke avdekket forhold som medfører at
noen av arealene ikke er egnet til planlagt områdebruk.
Legger til grunn at kommunen følger opp de
risikoreduserende tiltakene i videre
reguleringsplanlegging og detaljplanlegging. Henviser til
at ROS-analyse også skal gjennomføres for
reguleringsplanen og tar forbehold om merknader og
innsigelse til denne.
13. Legger til grunn at fareområder for flom i henhold til
kommunedelplanen blir innarbeidet i reguleringsplanen
og at det blir innhentet uttalelse fra NVE for å sikre at
flomsikringstiltak ivaretas.
14. Furuberget naturreservat forutsettes ikke berørt på
overflaten og at det settes inn tilstrekkelige tiltak slik at
det heller ikke blir indirekte berørt, f.eks. når det gjelder
vannstand og vannstrømmer.
15. Forutsetter at arbeidet med å i størst mulig grad ivareta
naturverdiene tilknyttet utvalgte naturtyper og
prioriterte arter fortsetter i reguleringsplanarbeidet.
Videre forutsettes at nødvendige tiltak for å minimere
konsekvensene sikres i videre planarbeid og forankres i
reguleringsplanarbeidet.

8. Bestemmelsene er justert
og det er tatt inn et punkt
om dette i § 3.1 f).
Merknaden er med det
tatt til følge.

9. Merknaden tas til
orientering.
10. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
11. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
12. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.

13. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
14. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
15. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
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Nr 2
Innlandet fylkeskommune
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak den 18.02.2020:

Bane NORs kommentar

Vedtak:
1. InterCity-utbyggingen er av stor nasjonal betydning, og er
et av Norges viktigste samferdselsprosjekt. Utbyggingen
knytter sammen og øker kapasiteten på regionale,
nasjonale og internasjonale korridorer, og vil danne
grunnlaget for et effektivt transportsystem for reisende.
Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten
og øke kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre
vilkår for godstransporten. InterCity-utbyggingen vil styrke
målsettingen om å utvikle Mjøsbyen som en felles bo- og
arbeidsregion, og knytte hele Innlandet tettere sammen.

1. Merknaden tas til
orientering.

2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er
2. Merknaden tas til
vesentlig forbedret i alle traséalternativene, og inneholder
orientering. Elektrifisering av
en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en
Rørosbanen og Solørbanen,
tilsving som gjør det mulig å kjøre tog gjennom Østerdalen
samt tilsving for gods, står
fra begge retninger på Dovrebanen uten å vende på Hamar
omtalt i kap. 2.4.4-2.4.6 og
stasjon. Fylkesutvalget vil videre påpeke at, uavhengig av
kap. 2.5.1.
trasevalget, må det tilrettelegges for en raskest mulig
elektrifisering av Røros og Solørbanen for å oppnå en
effektiv, fleksibel og positiv miljømessig avvikling av godsog persontrafikken mellom sør og nord.
3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn
for videre planlegging. Vest vurderes å ha høyest
måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge
hensynet til god måloppnåelse av nasjonale og regionale
målsettinger, sentral stasjonsplassering med nærhet til
arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og
kulturinstitusjoner mv. Alternativ Vest vil styrke nødvendig
framdrift knyttet til fremføring av Intercity til Lillehammer
og Dovrebanen videre nordover innen 2034. I tillegg vil
bevaring og bruk av dagens jernbanestasjon styrke Hamar
som jernbanebyen i landet.

3. Merknaden tas til
orientering. Ved
sluttbehandling i
kommunestyret tas det
stilling til valg av alternativ.

4. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig
barrierevirkning legges til grunn for jernbanetiltaket i Vestalternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av
opprinnelig strandlinje i størst mulig grad. Nødvendig
avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som mulig både
høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk
utforming i synlige deler og tilrettelegges for ferdsel og
opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran
byen, i form av masseoppfylling over og langs med
kulverten. Fylkesutvalget legger vekt på størst mulig
vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet

4. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase.. Det er foreslått at
det tas inn bestemmelser for
maksimal høyde på
kulvertkonstruksjon og
sikring av vannspeilet i
Hamarbukta. Det er også
foreslått retningslinjer med
mer detaljerte føringer for
utformingen av vannspeilet
og strandlinjen. Se også kap.
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etableres en løsning slik at det alltid vil være vann av en
viss høyde i vannspeilet.

2.6.4. ovenfor vedr. kulvert
og vannspeil i alternativ vest.

5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering
ved Vikingskipet svekke koblingene mellom Mjøsregionen
og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å pendle
med tog inn til Hamar. Dette som følge av større avstand
til viktige sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, samt
lengre reisetid og økte kostnader for den reisende som
følge av behovet for lokal kollektivtransport til/fra
stasjonen. Alternativ Øst kan svekke regionens
målsettinger knyttet til utvikling av en mer attraktiv region
gjennom å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen
og skape et mer konkurransedyktig transporttilbud.

5. Merknaden tas til
orientering. Samordnet
areal- og
transportplanlegging er
omtalt i kap. 2.3.5 og den
nye bydelen i øst i kap.
2.8.2.2.

6. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget
forutsetter at underliggende plankart ikke er en del av
foreliggende planforslag.

6. Underliggende formål i
plankartet er hentet fra
arealdelen i gjeldende
kommuneplan. Områdene
båndlegges for fremtidig
planlegging i KDP for
dobbeltsporet.

7. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst
A og C på dette plannivået ikke skal legges til rette for
utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i
henhold til byplanen fra 1848.

7. Området ligger ikke innenfor
planområdet til alternativ
Øst.

8. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens
konstruksjoner ikke bygges høyere enn det
dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er
fastlagt i kommunedelplanen kan ikke heves i neste
plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på
dette punktet.

8. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase. Det er foreslått at
det tas inn bestemmelser for
maksimal høyde på
kulvertkonstruksjonen.

9. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som
innebærer flytting av tiltak og inngrep østover må ikke
komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved
jernbaneverkstedet. Fylkesutvalget er bekymret for
nærføringen til Ringstallen, og forutsetter at planene ikke
innebærer behov for rivning av hele eller deler av den
fredete bygningen.

9. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase. Deler av det
fredede jernbaneanlegget på
Espern inngår i
hensynssonen for
kulturminner (H730) og
bestemmelser § 4-3.

10. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma
2016-2021, må tas inn i planbeskrivelsens kap. 2.4. Det må
foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om nye
inngrep. Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på
vannkvalitet, særlig i Hamarbukta og Koigenområdet, som
underlagsdokument til kommunedelplanen. Eventuelt må
dette legges særlig vekt på i prosessen med
reguleringsplan.

10. Planbeskrivelsen kap. 2.4 er
oppdatert med omtale av
Regional plan for
vannforvaltning for
vannregion Glomma 20162021. Vurdering av
påvirkning på vannkvalitet
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videreføres til neste
planfase.
11. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom
partene i forkant av endelig planvedtak, spesielt knyttet til
formulering av bestemmelser og retningslinjer.

11. Merknaden er tatt til følge,
og det har vært dialog med
Fylkeskommunen vedr.
utforming av bestemmelser
etter høringen.

12. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ
Vest på dette plannivået, ikke skal legges til rette for
utbygging på arealene over og rundt kulvert.
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til alternativ Vest,
variant med bebyggbart lokk over kulvert.

12. Planforslaget legger ikke opp
til utbygging på arealene
over kulvert. Utvikling av
tilliggende områder vil følge
av eksisterende vedtatte og
eventuelle fremtidige
planprosesser, og behandles
av Hamar kommune.
Alternativ Vest variant
bebyggbart lokk er foreslått
tatt ut ved sluttbehandling,
og bestemmelser om dette
framgår av § 4-4 i reviderte
bestemmelser.

13. Alternativ Øst vil medføre økte drifts- og
investeringskostnader for busstransport og tilførselsveger
for gange og sykkel. Det er etter fylkesutvalgets vurdering
store usikkerheter knyttet til de økte kostnadene.
Fylkesutvalget fraråder alternativ Øst på grunn av
manglende måloppnåelse av nasjonale og regionale
målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov,
jordvern, styrke klima- og miljøvennlige transportformer
og knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen. I tillegg
vil dette følge til stengning av Stangevegen og lange
perioder med dårlig framkommelighet og omlegging av
sentrale innfartsveger.

13. Merknaden tas til
orientering.

Innsigelse:
Innlandet fylkeskommune har fremmet en innsigelse til
planen.
14. I vedtakspunkt 12 fremmes det innsigelse til alternativ
Vest, variant med bebyggbart lokk, ut ifra hensynet til
nasjonale kulturminneverdier.

14. Innsigelsen fra
Fylkeskommunen til
Alternativ Vest variant
bebyggbart lokk foreslåes
løst ved at denne varianten
utgår til sluttbehandling, se
også punkt 12.
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Vurdering:
I vurderingen av planen har Fylkesrådmannen blant annet lagt
vekt på følgende punkter:
15. Vurderer at alternativene, både Vest og Øst, er forbedret
fra planforslaget i 2016. Mener også at utredningene er
utdypet og konkretisert, og er i tråd med både
planprogrammet og føringer gitt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og
samferdselsdepartementet.

15. Merknaden tas til
orientering.

16. Vurderer at en stasjon i øst vil ligge i et ubebygd område i
lang tid, og at det vil være vanskelig å opprettholde to
attraktive knutepunkt, både på lang og kort sikt. Alternativ
Øst innebærer risiko for en todelt by og økt press på
utbygging av dyrka mark.

16. Merknaden tas til
orientering.

17. Mener Hamar er en regionhovedstad for omliggende
kommuner med utstrakt innpendling, og har derfor et
stort potensial for nye reisevaner.

17. Merknaden tas til
orientering.

18. Mener Hamar stasjon i dag er godt plassert i byen, med
gangavstand til boliger og arbeidsplasser. Videre utvikling
av stasjonen legger til rette for fortetting i sentrum og
styrking av dagens skysstasjon.

18. Merknaden tas til
orientering.

19. Gangavstand til ulike målpunkt bør legges til grunn for
videre planoppfølging, i henhold til statlige
planretningslinjer.

19. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase.

20. For å ivareta god byutvikling må fortetting og mobilitet,
20. Merknaden tas til orientering
sammen med bolig- og næringsutvikling sees i
og videreføres i neste
sammenheng med arkitektur og byromskvaliteter, og
planfase.
folkehelse og opplevelser. De overordnede grepene i
alternativene må sees i sammenheng med de overordnede
grepene som former byen, og gir den bykvaliteter, særpreg
og identitet.
21. Strandlinjen og Hamarbukta, og kontakten mellom
sentrum og Mjøsa er viktig for byen. Ved alternativ Vest
bør det sikres tilbakeføring av opprinnelig strandlinje, at
kulverten utformes slik at den bygger minst mulig, og at
vannspeilet blir størst mulig. Det bør også sikres mulighet
for aktivitet og vannsport knyttet til vannspeilet.

21. Innspillet tas til følge ved at
retningslinjer til
planforslaget er justert noe,
se retningslinjene punkt 5.17
b).

22. Jernbanen er viktig for næringslivet i Hamar, alternativ
Vest kan styrke Hamar som regionsenter og videreutvikle
sentrum med arbeidsplasser og kulturliv. Alternativ Øst
kan forskyve næringsaktivitet østover til mindre sentrale
områder, og forutsetter gode kollektivløsninger.

22. Merknaden tas til
orientering.

23. Veinettet har i dag lav fremkommelighet for busstrafikk.
Det arbeides med å påvirke reisevaner for å unngå behov

23. Merknaden tas til
orientering.
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for økt veikapasitet. Linjenett for buss og behov for ny
infrastruktur (kjørevei og gang-/sykkelvei) kan tilpasses et
østlig alternativ. Det vil samtidig føre til økte kostnader for
bussdrift, utbygging og drift av ny infrastruktur.
24. Det er stor usikkerhet knyttet til økte investeringer og
driftskostnader for fylkeskommunen ved et østlig
alternativ.

24. Merknaden tas til
orientering.

25. Anleggsperioden vil få konsekvenser for trafikk og
fremkommelighet, spesielt til/fra Stange og Ottestad i
alternativ Øst. Stenging av Stangevegen vil føre til stor
usikkerhet og negative konsekvenser for trafikkmønster og
fremkommelighet. De avbøtende tiltakene som er
beskrevet vil ikke være tilstrekkelig for å dempe de
negative konsekvensene i et langvarig brudd i
innfartsveien.

25. Merknaden tas til
orientering.

26. Ber om tett dialog og samarbeid med Bane NOR i
26. Merknaden tas til orientering
planleggingen og utarbeidelse av løsninger som berører
og videreføres i neste
fylkeskommunens ansvar for transport, veier,
planfase.
kollektivtrafikk og lignende. Aktuelle løsninger som berører
fylkesveinettet forventes lagt frem for fylkeskommunen
før reguleringsplanen behandles.
27. Konsekvensen for folkehelse er lite belyst, dette bør
komme tydeligere frem og vurderes i kommende
reguleringsplaner.

27. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase.

28. Øst-alternativene reduserer verneverdien av kulturmiljøet
ved stasjonen og verkstedsanlegget, i tillegg til de negative
konsekvensene for kulturlandskapet ved Børstad, som er
beskrevet i konsekvensutredningen.

28. Merknaden tas til
orientering.

29. Utbygging og utfylling i strandsonen ved Espern som er vist
i nullalternativet frarådes da dette ikke er utredet
tilstrekkelig med tanke på riving, utfylling i Mjøsa, eller
maritime arkeologiske undersøkelser.

29. Utbygging på Espern som er
vist i null-alternativet er i
henhold til vedtatte
områdereguleringsplaner fra
2011. Det er krav om
detaljregulering før
utbygging, og ytterligere
avklaringer må tas her.

30. Det foreslås endringer og justeringer i bestemmelser og
retningslinjer:

30. Bestemmelser er revidert
etter dialog med
Fylkeskommunen, slik at
forslaget som legges fram til
sluttbehandling ivaretar
dette. Alle innspill/forslag fra
fylkeskommunen er ikke
imøtekommet, men dette
begrunnes med at det ikke er

Tillegg i §4-6 Særskilt om fredet jernbaneanlegg på Espern:
c) Dispensasjonsmyndigheten er Fylkeskommunen, ref.
retningslinje 1.3.14.
d) Det gis ikke permanent dispensasjon for midlertidige tiltak i
forbindelse med anleggsdrift, og rigg.
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e) Tiltak som berører NB-områder skal avklares med
kulturvernmyndighet før tiltaket innarbeides i reguleringsplan.
Retningslinje 1.3.6 Kulturminner omformuleres:
Forholdet til bevaringsverdig (ikke fredede) kulturminner og
kulturlandskap skal så langt som råd tas hensyn til i
foreliggende plan og utredes og avklares i reguleringsplan.

ønskelig å ha «dobbelt sett»
med bestemmelser, der det
er forhold som ivaretas
gjennom særlover. Justering
av plankart bidrar også til at
kulturminnehensyn framtrer
med tydeligere føringer.

Retningslinje 1.3.11 Eksisterende spor
Retningslinjen bør endres da verkstedsområdet inneholder
fredet jernbanespor. I fremtidig regulering bør det også
vurderes om ytterligere spor også skal tas vare på.
31. Det mangler vurdering av kulturmiljøet ved kalkbruddet i
konsekvensutredningen. Fergestedet mellom Disen og
Elvsholmen er heller ikke nevnt, dette vil gi kulturmiljøet
høyere verdi og konsekvensen ved tiltak noe verre.

31. Kulturminne (Askeladden-ID
77719) ved Furuberget lå i
høringsversjon av plankartet
innenfor sone H710_3 (krav
til regulering), der tiltaket
går i tunnel. Kulturminnet vil
derfor ikke bli direkte berørt.
Kulturminnet (Askeladden-ID
77719) er nå foreslått lagt
inn med hensynssone H730
(fredet kulturminne) i
plankartet, slik at det
framkommer tydelig.
Kulturminne fergeleie DisenElvsholmen: Informasjon om
kulturminnet forelå ikke i de
kilder som ble benyttet til
utredningen. Kartfestet
informasjon er oversendt fra
kulturminnemyndigheten i
etterkant. Merknaden
medfører ingen endringer i
utredningsmaterialet.
Kulturminnet blir liggende
utenfor planområdet ved at
planavgrensningen er
foreslått snevret inn i dette
området.

32. For alternativene i øst må det etterstrebes å redusere
belastningen for kulturmiljøene på Disen og Børstad, både
i anleggsfase og i driftsfase.

32. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase.

33. Det er uheldig at jernbanemiljøet ved dagens stasjon ikke
er tiltenkt sportilknytning i øst-alternativene. Dette er for
lite vektlagt i konsekvensvurderingene.

33. Merknaden tas til
orientering. Avklaringer av
hvordan gammelt
sporområde skal disponeres
ved en ev. flytting av stasjon
må avklares gjennom
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oppfølgende
reguleringsarbeid.
34. Det fremstår som uklart hvilke kulturminner som er tatt
med i plankartet. Det er uheldig å vise til andre planers
plankart. Det burde vært utarbeidet et temakart over
hvilke områder som er båndlagt etter kulturminneloven.

34. Hvilke kulturminner som er
tatt med i plankartet er
presisert i bestemmelsene.

Nr 3
Statens vegvesen
Statens vegvesen støtter Bane NOR sine vurderinger og
anbefaling om at alternativ vest legges til grunn for videre
planlegging. Statens vegvesen fremmer innsigelse til Øst A og
C.

Bane NORs kommentar

Innsigelse:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4,
begrunnet i at forholdene i planen har vesentlig
regional betydning og med henvisning til Statens
vegvesens sektoransvar for delområde innenfor
samordnet bolig- areal og transportplanlegging,
fremmer Statens vegvesen innsigelse til Øst A og Øst
C. Dette følger av Statlige planretningslinjer for boligareal og transportplanlegging:
• Pkt. 4.2 «Utbyggingsmønster og transportsystem
må samordnes slik at transportbehovet
begrenses» og
• Pkt. 4.4 «Planlegging skal bidra til å styrke sykkel
og gange som transportform».
Alternativene i Øst avviker i vesentlig grad fra
føringene nevnt ovenfor. Alternativ vest med dagens
stasjonsplassering har både på kort og lang sikt høyest
måloppnåelse.

1. Innsigelsen tas til orientering
og behandles i videre
prosess. Ved sluttbehandling i
kommunestyret tas det
stilling til valg av alternativ.
Ved valg av alternativ Øst vil
det etter kommunestyrets
vedtak bli behov for mekling
og ev. behandling i
departementet.
Innsigelse er omtalt i
innledende kap. 2.3.1, og
byutvikling og mobilitet i
2.8.2.

Videreføring av dagens stasjon gir gode forutsetninger
for ønsket utvikling; kompakte byer og tettsteder, tett
utbygging rundt kollektivknutepunkt, reduserer
byspredning, transportbehov og klimagassutslipp.
Korte avstander gjør det enkelt for innbyggerne å
bevege seg mellom ulike gjøremål, og kompakt
byutvikling kan også redusere kostnadene til å
etablere og drive infrastruktur i byene.
Vest gir best forutsetning for at pendling i regionen vil
skje med bane. Fortsatt innpendling med personbil vil
gjøre det krevende for kommunen å lykkes med sine
lokale mål for transport, jf. mål om bærekraftig
kommune der det skal være lett å leve miljøvennlig
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(kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030). Henviser
til kommunens langsiktige arealstrategi med å
prioritere fortetting og effektiv arealutnytting
innenfor byvekstgrensen for å skape «5minuttersbyen», samt kommunens igangsatte plan for
sentrum, og mobilitetsplan.
Merknader:
2. Ba ved høring av planprogram om at veileder for
knutepunkt legges til grunn for arbeid med omforent
knutepunkt. Partene har ikke fullt ut lykkes med
dette. Ber om at arbeidet gjenopptas nærmere
byggestart.
3. Mulighet for trinnvis utbygging og etappevis
forbedring av jernbanen og stasjonsområdet må
vektlegges i kommunens behandling.

4. Ber kommunen vurdere og vektlegge konsekvensene
av en ev. langsiktig båndlegging av sentrale områder i
Hamar by.

2. Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste
planfase
3. Tas til orientering. I alternativ
Vest ligger det best til rett for
trinnvis forbedring og
utbygging av jernbanen og
stasjonsområdet, se også kap
2.3.7 i dette dokumentet.
4. Tas til orientering.
Konsekvens av båndlegging
av områder er omtalt i kap
2.6.2 i dette dokumentet.

Nr 4
Bane NOR
Bane NOR anbefaler trasé i vest fordi dette oppnår prosjektets
og Regjeringens målsetninger om miljøvennlige reiser, kompakt
byutvikling og styrking av bo- og arbeidsmarkedet i
Mjøsregionen.

Hamar kommunes kommentar
Tas til orientering

Bane NOR påpeker at samfunnsnytte vil bli sterkere vektlagt i
prioritering av strekninger for utbygging. Jernbanedirektoratet
har kommunisert hvor viktig det er å bygge strekninger med
størst nytte først. For Bane NOR betyr dette fokus på reduserte
utbyggingskostnader for de enkelte tiltakene og delstrekningene.
Strekningen Åkersvika – Brumunddal må vurderes opp mot
andre strekninger når investeringsbeslutninger skal tas.
Valg av Øst gir ikke muligheter for trinnvis utvikling av jernbanen
gjennom Hamar kommune. Velger man Vest kan jernbanen
gjennom Hamar bygges trinnvis, slik at man kan forbedre
strekningen der nytten er størst først. Utbygging av
dobbeltsporet over Åkersvika til dagens stasjonsområde, med
samtidig fornying av sikringsanlegget, vil gi bedre punktlighet og
fleksibilitet.
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NTP sier at persontransportveksten i byområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. Bane NOR legger vekt på at
arealplanlegging bør støtte opp om statlig
infrastrukturutbygging. Korridor Øst svekker disse hensynene
sammenliknet med dagens situasjon. Staten investerer
betydelige midler i utvikling av jernbanens infrastruktur, og det
alternativ som best bygger opp under statlige forventninger om
at lokale myndigheter legger til rette for en arealbruk som øker
nytten av investeringene bør velges.
Byutvikling og mobilitet – andre samfunnsmessige virkninger
Østalternativene vurderes å gå i feil retning av kompakte byer,
fortetting, redusert transportbehov og miljøvennlig transport, i
strid med føringene i Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal-, og transportplanlegging.
Ved valg av alternativ Vest kan dagens sentrum og
kvartalsstruktur beholdes og videreutvikles.
Stasjonsplasseringens betydning for nullvekst i personbiltrafikk –
andre samfunnsmessige virkninger
Passasjerregistreringer viser at 42 % går til stasjonen i dag. Et
betydelig antall målpunkter ligger nærmere dagens stasjon enn 1
km. Transportforskning viser at økt gangtid reduserer antallet
som går betraktelig. Alternativ Øst vil redusere andelen som går
til stasjonen, både på kort og lang sikt.
Økt reisetid – prissatte konsekvenser
I rapporten ‘Prissatte konsekvenser’ er vestalternativet rangert
best. Forskjellen mellom alternativ Vest og alternativ Øst
utgjøres av beregnet nytte for passasjerenes tidsbruk til og fra
stasjonen. Samlet nyttetap utgjør 11,4 mill kr per år (Prissatte
konsekvenser s.6 og 23). Gjennom hele analyseperioden tilsvarer
dette en nåverdi på ca. 645 mill. kr for vestlig stasjonsplassering
og ca. 447 mill. kr for østlig stasjonsplassering (Prissatte
konsekvenser s.29)
Nullalternativet bedre enn øst
Med en stasjon i øst vil toget bli et mindre attraktivt valg, særlig
for de som pendler til arbeidsplasser i Hamar by og andre myke
trafikanter. Det er derfor større sannsynlighet for at flere velger
å kjøre bil til stasjonen, eller velger å kjøre bil hele veien til
målet. Nullalternativet vurderes med bakgrunn i dette som
bedre enn østalternativene.

Ved 1. gangsbehandling hadde
kommunen noen
kommentarer til rangeringen
av 0-alternativet i «andre
samfunnsmessige virkninger»,
med tanke på at dette er en
referanse for
konsekvensvurderingene, og
ikke et valgbart alternativ ut
fra bestillingen av dobbeltspor.
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Miljømål: unngå inngrep/redusere inngrep
Alternativ Øst A går gjennom det nasjonalt verdifulle
kulturlandskapet på Børstad og innebærer omdisponering av ca.
75 daa med dyrka mark.
Begge østalternativene medfører større negative konsekvenser
for Åkersvika naturreservat, siden områder av store naturverdier
blir berørt. De løsningene som beskrives som aktuelle for å løse
framkommelighet for gående og syklende i anleggsfasen vil
medføre negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat.

Tas til orientering.

Alternativ Øst C 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.
Varianter
For alternativ Øst, variant «fleksibel stasjonsløsning», er
hensikten å legge til rette for en eventuell framtidig mulighet for
IC-tog mellom Oslo og Elverum via Hamar. Dette innebærer at
byttepunktet mellom dieseldrift og elektrisk drift av gods- og
passasjertog kan flyttes fra Hamar til Elverum. De fleste som
bruker Rørosbanen skal nord for Elverum. Vurderinger av
trafikantnytte tilsier at denne varianten gir lav nytte og økte
investeringskostnader på selve stasjonsutformingen ved
Vikingskipet. Realisering av et slikt tilbud krever også betydelige
investeringer i jernbaneinfrastrukturen mellom Hamar og
Elverum stasjoner, samt etablering av hensettingsanlegg på
Elverum stasjon. Varianten gir det klart største arealbeslaget i
Åkersvika naturreservat.
Andre merknader
Båndleggingssonen i plandokumentene ved offentlig ettersyn
har en større utstrekning enn nødvendig.
Bestemmelse § 4-6 har ikke hatt som formål å ytterligere
begrense mulig bruk av bebyggelsen innenfor gjeldende
kulturminnefredning. Vi ser at § 4-6 b kan misforstås og være
overflødig, da dette framgår av fredningsforskriften.

Tas til orientering.

Båndleggingen er redusert
etter høring, i samråd med
Bane NOR.
Til bestemmelsene om
kulturminner hadde
fylkeskommunen og Bane NOR
noe motstridende innspill. Det
er nok fortsatt slik at en del av
formuleringene om
kulturminner er overflødige, da
dette styres av særlovgivning,
men kommunen har valgt å ta
mer litt mer enn strengt
nødvendig, også ut fra
informasjonshensyn. Det er
gjort noen justeringer og
presiseringer av ordlyd.
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Innsigelser
Bane NOR mener trasévalg med stasjonslokalisering i Hamar er
av nasjonal og regional interesse. Utredningene viser at
østalternativene går i feil retning av målene om redusert
transportbehov, økt andel miljøvennlig transport, kompakt
byutvikling og fortetting. Bane NOR mener derfor at østalternativene er i strid med nasjonale jernbaneinteresser og
dessuten i strid med statlige planretningslinjer. Bane NOR
fremmer innsigelse til alternativ Øst A og Øst C, med alle
tilhørende varianter.
Variant av Vest med byggbart lokk innebærer høye
tilleggskostnader og utbyggingspotensialet er vurdert lavt. Med
bakgrunn i føringene i Nasjonal transportplan og føringer om det
totale investeringsomfanget for InterCity-prosjektet, vurderer
Bane NOR at det er av nasjonal interesse å holde
investeringskostnader lave. Bane NOR fremmer innsigelse mot
en variant med byggbart lokk i alternativ Vest.

Vi ser ikke at det er
fremkommet vesentlig ny
informasjon om disse
forholdene i høringsperioden.
Innsigelsene er nærmere
kommentert i saksframlegg.

Innsigelsen imøtekommes ved
at Variant Vest med
bebyggbart lokk er foreslått
tatt ut av planen. Se nærmere
vurdering i saksframlegg.

Nr 5
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Bane NORs kommentar
NVE påpeker at begge alternativer er i flomutsatt område og har
følgende merknader til begge alternativer:
1. Påpeker at begrepet flomsikker høyde brukes noe misvisende 1. Tatt til følge. Flomsikker
høyde er presisert i
i planen.
bestemmelsene.
2. Anbefaler at hvilke kotehøyder som legges til grunn for det 2. Tatt til følge. Det er
videre planarbeidet må konkretiseres og forankres i
foreslått endringer i
planbestemmelser.
bestemmelse § 3-1 c).
3. Påpeker at Bane NOR sin jernbaneutbygging ikke må forverre 3. Tas til orientering.
flomfaren for tredjepart.
4. Påpeker at Bane NOR har lagt kommunens hensynssone for 4. Tas til orientering.
flom til grunn og flomsikret i tråd med sikkerhetskrav for
jernbane.
NVE har følgende merknader til alternativet Øst:
5. Påpeker at spesielt brannstasjonen er uheldig plassert med
tanke på flom spesielt i anleggsfasen.

5. Plankartet er justert slik at
brannstasjonen nå ligger
utenfor planområdet. I
reguleringsoppfølging må
flomsikker tilgang til
brannstasjon sikres.
Merknaden tas til
orientering og videreføres
i neste planfase.
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6. Påpeker at planlagt flomsikker kryssing av Åkersvikavegen og 6. Merknaden tas til
jernbanen er sårbar spesielt med tanke på uttrykning av
orientering og videreføres
Hedmark brannvesen.
i neste planfase.
7. Påpeker at Hamar kommune burde vurdere å flytte
7. Planområdet for alternativ
brannstasjonen hvis det blir alternativ øst.
Øst er justert slik at
brannstasjonen ikke
omfattes av planområdet.
Det vil være opp til Hamar
kommune å vurdere evt
flytting av brannstasjon,
uavhengig av
jernbanetiltaket.
8. Påpeker at hvis varianten med Vangsvegen over jernbanen 8. Tas til orientering og følges
blir aktuelt i øst må flomforholdene i Flagstad elva kartlegges
opp i reguleringsplan.
nærmere i reguleringsplan.
NVE har følgende merknader til alternativ Vest:
9. Kulvertløsningen er skissert på kote 127,0. NVE minner om at 9. Høyde på jernbanetiltaket
innløpet til kulverten bør sikres tilstrekkelig mot flom.
er lagt med flomsikring til
kote 127,1 moh, jf
bestemmelse § 3-1 c). I
tillegg er det etter høring
tatt inn i retningslinjene at
det i reguleringsfasen skal
beskrives aktuelle behov
for ekstra
flomsikringstiltak ved
innløp til kulvert, ved
større flomhøyder enn
200-årsflom Dette kan
f.eks. være mobile
flomsikringsløsninger.
10. Mener at flomsikringstiltak for ny bane burde ses i
10. Tas til orientering.
sammenheng med utbyggingen på Espernområdet.
Reguleringsplanforslag for
Espern legger opp til en
heving av terreng for å
sikre ny bebyggelse mot
flom. Ny bebyggelse og
infrastruktur skal sikres
mot flom til kote 127,1
moh. Dette er det samme
kravet som er satt til
jernbanetiltaket.
11. Registrerer at alternativ vest gir minst vassdragsinngrep i
11. Tas til orientering
Åkersvika naturreservat.
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Nr 6
Norsk Maritimt Museum
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Det vil bli stilt krav om marinarkeologiske registeringer i
forbindelse med offentlig ettersyn av planen jf. Lov om
kulturminner §9. Tiltakshaver plikter å dekke kostnader
for arkeologiske undersøkelser.
2. Museet anbefaler at forholdet til marine kulturminner
blir kartlagt tidlig i planprosessen, og ber om kontakt
med tiltakshaver.

Nr 7
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Direktoratet for mineralforvaltning har følgende uttalelse til
saken:
Furuberget – Steen Kalkverk:
Etter det DMF forstår er driften i bruddet i ferd med å avsluttes
og at videre uttak konsentrerer seg nordover, jf. driftsplan
godkjent av DMF 26.06.2017. DMF er ikke kjent med at det er
planer for utvidelse av bruddet og påpeker at det trolig er lite
aktuelt med en utvidelse, i retning planlagt tunnel i alternativ
Vest, på bakgrunn av omkringliggende naturreservat og
automatisk fredede kulturminner.
Merknader:
DMF er positive til retningslinje 1.3.9 Naturressurser, løsmasser
og fjelltak og 1.3.16 Særskilt om Furuberget massetak.
1. DMF legger til grunn at man i det videre planarbeidet tar
hensyn til at det ikke ilegges driftsmessige hindringer for
eksisterende uttaksvirksomhet for furuberget – Steen
kalkverk, så lenge uttaket er i aktiv drift.
2. DMF forutsetter at det tas kontakt med eier og driver av
Furuberget – Steen kalkverk i forbindelse med mulighet
for massedeponi, tverrslag fra tunnel og inn i massetaket
samt rigg- og anleggsområde.

Bane NORs kommentar
I arbeidet med reguleringsplan
vil Bane NOR vil ta kontakt med
Norsk Maritimt Museum om
Kulturminneregistrering i sjø.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste planfase.
For å sikre at det skal legges til
rette for dagens drift er det
foreslått tatt inn et tillegg i
retningslinje 5.16.
Bane NOR vil ha dialog med
eier og driver av Furuberget –
Steen kalkverk dersom det i
detaljplanfasen blir aktuelt å
gå videre med deponiområder
slik det er omtalt i
planforslaget.
Det vises for øvrig til merknad
Nr. 129 – Franzefoss Minerals
AS.
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Nr 8
Mattilsynet
Mattilsynet har følgende uttalelse til saken:
Hensyn til drikkevann:
1. Forventer at det blir gitt klare bestemmelser for at
drikkevannskildene, med tilhørende nedslagsfelt, ikke
skal stå i fare for å bli forurenset.
2. Forventer at Nasjonale mål for vann og helse (2014) blir
ivaretatt gjennom arbeidet med planen, der det er
relevant.
Begrensning av planteskadegjørere:
3. Forventer at det blir gitt klare føringer for hvordan
plantehelsestatus på berørte eiendommer skal
kartlegges slik at nødvendige tiltak for å hindre eventuell
spredning kan planlegges og gjennomføres på en riktig
måte. Henviser til forskrift om folkehelse og forskrift om
floghavre og PCN-registeret.
Poengterer at grunnundersøkelser og bygge- og
anleggsperioden med flytting av masser og etablering av
massedeponi, innebærer en økt risiko for spredning av
planeskadespredere.

Nr 9
Hedmarken Brannvesen
Avsender har tre innspill til kommunedelplan for dobbeltspor
gjennom Hamar.
Beredskapsplass i alternativ Vest
1. Trekker frem omtalen om krav til beredskapsveg frem til
tunnelportal for både jernbanetunnel og
rømningstunnel, samt beredskapsplass ved
tunnelportalene. Påpeker at beredskapsveg skal
dimensjoneres for utrykningskjøretøy og ha en bredde
på minst 4 m og snumulighet ved portalen.
Beredskapsplass skal være på minst 500 m2.
2. Peker på at beredskapsplass ved tunnelportal er vist i
illustrasjoner for østlige alternativ, men ikke for
alternativ Vest. Stiller spørsmål til hvordan dette løses i
praksis da tunnelportalen i alternativ Vest er nedsenket i
terreng. Avsender mener beredskapsplass med
tilhørende adkomst vil påvirke utformingen av
tunnelportalen i stor grad.

Bane NORs kommentar

1. Det er tatt inn en
supplerende bestemmelse
i § 3-1 d) om dette.
2. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
3. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.
Bestemmelsene sikrer at
det skal utarbeides en
miljøoppfølgingsplan i
reguleringsfasen. I
retningslinjene 5.3
Miljøoppfølgingsplaner
(MOP) og 5.8 Landbruk, er
dette konkretisert.

Bane NORs kommentar

1. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.

2. Adkomst til kulvertportal
og beredskapsplass i
alternativ Vest vil skje fra
stasjonsområdet.
Utforming og detaljert
løsning følges opp i neste
planfase.
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Byggehøyde på kulvert
3. Avsender peker på at sikkerhetsutrustning hva gjelder
brannsikkerhet i tunneler avklares i senere planfaser,
men trekker frem at brannvesenet er opptatt av
innstallering av ventilasjonsvifter som kan styre
brannrøyk inne i tunnelen.

4. Avsender peker videre på at høyden på kulverten har
vært mye diskutert, og ber om at byggehøyden ikke
reduseres slik at det vil vanskeliggjøre innstallering av
tunnelvifter i kulvert.
Kjøreveger i alternativ Øst
5. Avsender ber forslagsstiller se på muligheten for å koble
den omlagte Åkersvikavegen til Sagvegen for
utrykningskjøretøy. Dette vil redusere utrykningstid og
bedre tilgang for brannvesenet mot Hamar sentrum og
Hamar vest.

Nr 10
Hias
Viser til tett dialog med Bane NOR om innspill til VAinfrastruktur. Forventer at VA-infrastruktur blir ivaretatt, at den
tette dialogen fortsetter, samt at Bane NOR står for kostnadene
knyttet til arbeid med infrastrukturen.
Omtaler videre enkelte elementer i Fagrapport
Anleggsgjennomføring og Teknisk hovedplan som kan gi
særskilte utfordringer for VA-infrastruktur:
• flomvern på stasjon i vest i form av spuntkonstruksjon
• VA-omlegging ved Hamar stasjon og ved Vikingskipet
knyttet til spor til Rørosbanen
• VA-omlegging knyttet til østalternativene
• Evt. behov for oppdimensjonering av VA- og
overvannsanlegg i videre prosjektering og anleggsfase
• ivaretakelse av vannledning fra Børstad trykkøker og
fremtidig vannledning fra Midtstranda til Børstad i videre
prosjektering

3. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase. Det blir tatt
høyde for relevante krav
og regelverk i
planleggingen av
kulverten. Detaljert
utforming av løsninger
fastsettes nærmere i neste
planfase.
4. Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.

5. Omlegging og justeringer
av vegnett vurderes i
reguleringsplanfasen.
Merknaden tas til
orientering og videreføres i
neste planfase.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste planfase.
VA-infrastruktur vil bli ivaretatt
i neste planfase, i dialog med
infrastruktureier og relevant
myndighet.
Alle alternativene vil gi
anleggsaktivitet i og ved vann.
Det planlegges for å overholde
regler for utslipp og
anleggsaktivitet ved vann.
Kulverten i alternativ Vest skal
bygges i en tørr byggegrop ved
hjelp av en spuntvegg.
Detaljert
anleggsgjennomføring med
avbøtende tiltak fastsettes i
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Informerer om at vannverket ved Nordsveodden er under
bygging samt at eksisterende vannverk i Hamar vil være lagt ned
før bygging av jernbanetiltaket.

senere faser, i dialog med
relevant myndighet.

Bestemmelsene er supplert i §
3-1, slik at hensyn til
Det er videre påpekt at Hias ikke kan akseptere at utfylling av
masser i Mjøsa og utgraving i Hamarbukta kan medføre økt risiko drikkevann er bedre ivaretatt.
for at det ikke kan leveres trygt og sikkert drikkevann. Det
henvises til Drikkevannsforskriften og kvalitetskrav.
Det framheves behov for konsekvensutredning som viser hvor
stor belastning og hvilken spredning anleggsarbeid gir, med
hensyn til ulike forurensende parametre ved råvannsinntak.
Stiller krav om at konsekvensutredningen må inkludere en
modellering av forurensningens spredning i Mjøsa som også
hensyntar strømningsbildet i Mjøsa. Det henvises til at Niva har
utført flere slike analyser for Mjøsa tidligere.
Det er bedt om risikovurdering med hensyn til forurensning av
råvannsinntak som også beskriver eventuelle avbøtende tiltak og
effekten av disse.

Nr 11
Hamar eldreråd
Hamar eldreråd ønsker å komme med noen betraktninger og
krav som berører eldre uansett hvilken trasé som velges.
1. Krever at støyende arbeider blir foretatt på dagtid og
ikke på kveldstid, natt eller i helger.
2. Ber om at eventuelle behov for støyende arbeider
utover dette varsles og planlegges for å ta kortest mulig
tid.
3. Ber om at tilgangen til strandområdene sikres i
anleggsperioden.
4. Ber om at uttak og massetransport må foretas på en
måte som er til minst mulig sjenanse.
5. Ber om at hensetting må plasseres slik at det er til minst
mulig sjenanse.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering
og videreføres i neste planfase.
I videre planfase vil
Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T1442/2016) legges til grunn for
planarbeid og gjennomføring.
Detaljer for
anleggsgjennomføring vil også
detaljeres og planlegges videre
i neste fase. Dette gjelder både
når anleggsaktivitetene foregår
og hvor masser transporteres.
Som hovedregel vil det søkes å
kjøre anleggstrafikk der det er
til minst mulig sjenanse, se
kap. 2.7 vedr. anleggsfasen.
Massetransport og
anleggstrafikk er omtalt i kap.
2.7.6.
Det skal sikres tilkomst til
Koigen i anleggsfasen, se kap.
2.7.8.2.
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Innspill knyttet til hensetting
besvares i dokumentene for
kommunedelplanen for
hensetting.

Nr 12
Hamar Ungdomsråd
Hamar ungdomsråd har sendt inn følgende punkter til saken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ta hensyn til klima og personlige eiendommer
Det må være trygt der man bygger
Må se fint ut
Viktig å bevare dyrket mark, Åkersvika og beholde et
sentrum
Bevare Koigen, utsikt fra Strandgata, beholde et
ungdomsmiljø ved Mjøsa
Vest er mer sentralt og bevarer Åkersvika
Vest: anleggsgjerder må være trygge og være fine (f.eks.
mulige å male på)
Koigen, sentrum og hele strandsona er viktig å ta vare på
Vest er mest sentrumsnært, men kan være negativt i
forhold til biltrafikk
Øst er nærmere boligutvikling i øst
Jernbanen kommer vekk fra historisk sentrum, frigjør
strandsonen
Begge alternativer åpner dagens sentrum
I framtida ser vi for oss mer kollektiv transport,
selvkjørende busser, bysykler, og gange, fortsatt noe
biltrafikk
Viktig å bevare miljø og klima
Ønske om ungdomstilbud/kafè e.l. i strandsona
Beholde badestranda på Koigen, ønsker flere aktiviteter
ute på vannet og på land
Kunne ønsket mer informasjon om Øst-alternativet
Ungdom er opptatt av klima og miljø
Alternativt øst må ha en skysstasjon

Bane NORs kommentar
Merknaden inneholder blant
annet ønsker som gjelder
detaljer ved utforming av
begge alternativer.
Merknadene tas til orientering
og videreføres i neste planfase.
Hensynet til Koigen er omtalt i
kap 2.8.2.4 og busstilbudet i
kap 2.8.2.17.
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Nr 13
Regionrådet for Fjellregionen
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen fattet følgende
vedtak den 03.02.2020:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at det
velges østlig alternativ C for dobbeltspor og stasjonsløsning i
Hamar.
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må
intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
I saksutredningen er det blant annet lagt vekt på
stasjonsplasseringens betydning for Rørosbanen, og det er tatt
opp følgende punkter:
1. Ved alternativ Vest vil passasjertog fra Rørosbanen
ankomme Hamar stasjon som i dag.
2. Ved alternativ Øst og ny stasjon ved Vikingskipet vil
reisetiden til og fra Oslo-området bli kortere for
passasjerer med Rørosbanen.

3. Alternativ Øst åpner for å utvide InterCity tilbudet med
pendel mellom Oslo og Elverum.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Elektrifisering av Røros- og
Solørbanen, samt fleksibel
stasjonsløsning i øst er omtalt i
kap. 2.4.4-2.4.6 og kap. 2.6.3.1.

1. Tas til orientering.
2. Tiltaket som planlegges nå
innebærer at togtrafikken
på Rørosbanen fortsatt vil
vende (snu) på Hamar
etter
dobbeltsporutbyggingen.
Reisende fra/til OsloRørosbanen må fortsatt
bytte på Hamar. InterCity
prosjektet vil ikke direkte
påvirke tilbudet og
reisetider på Rørosbanen,
men det blir økt frekvens
og kortere reisetid OsloHamar. En variant av
hovedalternativet for Øst
er løsning hvor det
tilrettelegges for
gjennomgående spor for
Rørosbanen, men
elektrifisering av
Rørosbanen og ombygging
av øvrige stasjoner ligger
ikke inne i dette
prosjektet. Selv om det
etableres mulighet for å
kjøre direkte tog fra
Rørosbanen til Oslo vil ikke
slike avganger ligge inne i
InterCity konseptet. Skal
det settes opp togruter vil
det sees opp mot
markedsgrunnlag og
kapasitet på strekningen.
3. Alternativ Øst, slik det
foreligger i
hovedalternativet åpner
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4. Alternativ Øst åpner for tog mellom Oslo og Trondheim
via Østerdalen og Røros.

5. Uavhengig av hvilke alternativ som velges bør arbeidet
med elektrifisering av Røros- og Solørbanen fortsette.

Nr 14
Regionråd for Trøndelag Sør
Regionrådet for Trøndelag Sør har tatt utgangspunkt i uttalelsen
fra Regionrådet for Fjellregionen, se nr. 13 – Regionrådet for
Fjellregionen.

ikke for InterCity tilbud
Oslo-Elverum. For å åpne
for muligheten for å
etablere dette må det
etableres en variant av Øst
kalt ‘Fleksibel stasjon’. Det
må også gjøres
tiltak/ombygginger på
Rørosbanen og stasjonene
langs Rørosbanen. Se
innledende kapittel om
Rørosbanen og InterCity
for mer informasjon (kap
2.4.4-2.4.6 og kap 2.6.3.1).
4. Se svar til punkt 3. Det
ligger ikke til prosjektets
mandat å utrede
eventuelle andre
fremtidige togtilbud.
5. Tas til orientering. Se
innledende kapittel om
elektrifisering av
Rørosbanen for mer
informasjon.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Regionråd for Trøndelag Sør har følgende innspill til saken:
1. Anbefaler at det velges østlig alternativ C for
dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar.
2. Avsender har tatt inn to avsnitt (nr. 5 og 9) fra
merknaden til Regionrådet for fjellregionen. Det første
omhandler at de østlige alternativene vil korte ned
reisetidene fra og til Oslo-området for reisende på
Rørosbanen, samt muliggjør direktetog mellom Oslo og
Trondheim via Østerdalen og Røros.
Det andre omhandler elektrifisering og kostnadene
knyttet til dette, muligheten for å reise Trondheim-Oslo
uten bytte og etablere en internasjonal godskorridor.

100

Nr 15
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdalen
Uttalelsen fra Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdalen
er tilsvarende merknaden fra Regionrådet for fjellregionen. Se
nr. 13 for oppsummering av merknad fra Regionrådet for
fjellregionen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdalen fattet følgende
vedtak på sitt felles møte for AU og rådmannsutvalget:
•
•

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler
at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og
stasjonsløsning i Hamar.
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen
må intensiveres for å få størst mulig effekt av
investeringene.

Nr 16
Elverum kommune
Formannskapet i Elverum kommune vedtok følgende
høringsuttalelse i saken:
Anbefaler følgende:
1. Anbefaler at alternativ Øst C velges for dobbeltspor og
stasjonsløsning i Hamar, herunder at variant med
fleksibel stasjonsløsning bør drøftes grundigere i en
regional kontekst enn det som er gjort.
2. Arbeidet med Godspakke Innlandet og elektrifisering av
hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst
mulig effekt av investeringene som planlegges i og rundt
Hamar.

Bane NORs kommentar

1. Tas til orientering.

2. Tas til orientering.

Poengterer at deres høringsinnspill er basert på en overordnet
vurdering av hvilken løsning som vil gavne Elverum og deres
region best og ikke på en utførlig gjennomgang av detaljer.
Dette på bakgrunn av følgende:
3. Valg av et av alternativene i øst vil gi enorme muligheter
for Elverum og Sør-Østerdalen når det gjelder Elverums
tilknytning til Oslo og hovedstadsregionen, samt store
fordeler for dagpendling og aktører som Forsvaret og
Høgskolen i Innlandet.

4. En trasé i øst vil kunne gi direktelinje mellom Elverum og
Oslo med en reisetid på litt over en time, samt
direktetog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og
Røros. Mener passasjergrunnlaget er tilstede for økt
frekvens mellom Elverum og Hamar.

3. InterCity prosjektet på
Hamar vil ikke direkte
påvirke togtilbudet på
Rørosbanen. Se
innledende kapittel om
Rørosbanen og InterCity
for mer informasjon (kap.
2.4.4-2.4.6 og 2.6.3.1).
4. Det ligger ikke i prosjektets
mandat å utrede
eventuelle andre
fremtidige togtilbud.
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5. Mener vurderingen av de samfunnsmessige virkningene
er mangelfulle da de utelater effekten av elektrifisering
av Røros- Solørbanen. Henviser til Godspakke Innlandet
og Areal-og transportstrategien til “Mjøsbyen”, som
synes uteglemt i utredningene.

6. Frykter at alternativ Vest vil sementere Rørosbanen som
et utdatert tilbud og at Elverum vil havne i “bakgården”
til en høymoderne IC forbindelse.
7. Mener det virker åpenbart at alternativ Vest avskjærer
muligheten for en fremtidig gjennomgående pendel fra
Dovrebanen til Elverum.
8. Trekker frem at Hamar kommune tidligere har ønsket en
østlig løsning, og vil etter alt å dømme stå fast på dette
og velge alternativ C med en tunnelløsning som krever
minst bruk av jordbruksområde.

Nr 17
Åsnes kommune
Uttalelsen fra formannskapet i Åsnes kommune er tilsvarende
merknaden fra Regionrådet for fjellregionen. Se nr. 13 for
oppsummering av merknad fra Regionrådet for fjellregionen.

InterCity-pendel kan ikke
etableres til Elverum med
hovedalternativet.
Varianten Fleksibel stasjon,
samt tiltak/ombygginger
på både Rørosbanen og
stasjonene langs
Rørosbanen er nødvendig
for å kunne kjøre InterCity
tog til Elverum. Se
innledende kapittel om
Rørosbanen og InterCity
for mer informasjon.
5. Tas til orientering. Felles
areal- og transportstrategi
for Mjøsbyen og
kunnskapsgrunnlaget som
er utarbeidet i den
forbindelse ligger til grunn
i utredningen av Andre
samfunnsmessige
virkninger.
6. Tas til orientering.
7. Tas til orientering.
8. Tas til orientering.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Formannskapet i Åsnes kommune fattet følgende vedtak den
10.02.2020:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal anbefaler
at det velges østlig alternativ C for dobbeltspor og
stasjonsløsning i Hamar.
2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen
må intensiveres for å få størst mulig effekt av
investeringene.
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Nr 18
Tynset kommune
Uttalen samsvarer med nr. 13 – Regionrådet for fjellregionen,
med to tilleggspunkter. Se nr. 13 for oppsummering av merknad
fra Regionrådet for fjellregionen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Formannskapet i Tynset kommune fattet følgende vedtak den
13.02.2020:
1. Uavhengig av plassering av stasjon på Hamar må
tilrettelegging for en raskest mulig elektrifisering av
Røros- og Solørbanen ligge til grunn for valget.
2. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen er et samfunns,
beredskap og miljømessig lønnsomt tiltak for å sørge for
økt person- og godstrafikk på bane framfor veg mellom
Trondheim og Oslo.
3. En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med
direktetog fra Røros/Østerdalen til Oslo kan etableres
snarest mulig, uavhengig av stasjonslokalisering.
4. Tynset kommunes foretrukne alternativ for plassering av
jernbanestasjonen på Hamar er alternativ Øst C.
Forutsetter at alternativet bygges med et klart mål om å
styrke togtilbudet for person- og godstransport gjennom
Østerdalen.
Uttalelsen fra formannskapet i Tynset kommune baserer seg på
merknaden fra Regionrådet for fjellregionen, med følgende
tilleggspunkter:
5. Det er avgjørende for framtidig moderne og miljøvennlig
drift at Rørosbanen elektrifiseres.
6. At personer og gods kan transporteres mellom Oslo og
Trondheim gjennom Østerdalen, uten bytte av tog på
Hamar, vil gjøre Dovrebanen og Rørosbanen likeverdige.
Her nevnes togbytte til hovedflyplass og hovedstaden.
Dette kan få beredskapsmessig betydning da disse kan
fungere som avlastningsbaner for hverandre ved ulike
hendelser som ras, oversvømmelser eller andre ulykker.
Valg av alternativ Øst C vil øke fleksibiliteten for sikker
jernbanetransport av personer og gods fra Trøndelag til
Østlandet.

5. Tas til orientering.
6. InterCity prosjektet i
Hamar vil ikke i seg selv
påvirke tografikken på
Rørosbanen. Det ligger
heller ikke i prosjektets
mandat å utrede
eventuelle andre
fremtidige togtilbud. For at
Rørosbanen og
Dovrebanen skal være
likeverdige kreves det flere
tiltak, som elektrifisering
og kapasitetsøkning.
Kundegrunnlaget er heller
ikke likt. Se innledende
kapittel om Rørosbanen og
InterCity (kap 2.4.4-2.4.6
og 2.6.3.1).
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Nr 19
Alvdal kommune
Uttalelsen fra formannskapet i Alvdal kommune er tilsvarende
merknaden fra Regionrådet for fjellregionen. Se nr. 13 for
oppsummering av merknad fra Regionrådet for fjellregionen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Formannskapet i Alvdal kommune fattet følgende vedtak den
13.02.2020:
1. Alvdal kommune anbefaler at det velges østlig alternativ C
for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar.
2. Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må
intensiveres for å få størst mulig effekt av investeringene.

Nr 20
Løten kommune
Løten kommune har følgende høringsuttalelse til saken:
1. Valg av et av alternativene i øst med fleksibel
stasjonsløsning vil ha stor betydning for Løten, Elverum
og Sør-Østerdalen når det gjelder Løtens tilknytning til
Osloregionen, omkringliggende arbeidsmarked og Løten
som bostedskommune.
2. En trasé i øst vil kunne gi direktetog Oslo – Hamar Løten - Elverum.
3. Mener potensiale for vesentlig bedre togtilbud på
Rørosbanen må vektlegges og ses i sammenheng med
trasévalg i Hamar. Dette for å bygge opp om miljøvennlig
transportsystem som knytter bo- og arbeidsmarkedet i
regionen tettere sammen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Det ligger ikke i prosjektets
mandat å utrede potensielle
fremtidige togtilbud. InterCitypendel kan ikke etableres til
Elverum med
hovedalternativet. Varianten
Fleksibel stasjon, samt
tiltak/ombygginger på både
Rørosbanen og stasjonene
langs Rørosbanen er
nødvendig for å kunne kjøre
InterCity tog til Elverum.
Togtilbudet på Rørosbanen kan
forbedres uavhengig av
InterCity prosjektet i Hamar. Se
innledende kapittel om
Rørosbanen og InterCity for
mer informasjon (kap 2.4.42.4.6 og kap 2.6.3.1).
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Nr 21
Tolga kommune
Uttalelsen fra formannskapet i Tolga kommune er tilsvarende
merknaden fra Regionrådet for fjellregionen. Se nr. 13 for
oppsummering av merknad fra Regionrådet for fjellregionen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Formannskapet i Tolga kommune fattet følgende vedtak den
13.02.2020:
1. Tolga kommune anbefaler at det velges østlig alternativ
C for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar.
Forutsetter at alternativet bygges med et klart mål om å
styrke togtilbudet for person- og godstransport gjennom
Østerdalen.
2. Det fremstår som åpenbart at alternativ Vest totalt
avskjærer muligheten for en gjennomgående
transportkorridor nord-sør via både Dovrebanen og
Rørosbanen. De samfunnsmessige virkningene i et større
regionalt perspektiv hvor Rørosbanen og Østerdalen
inkluderes synes i liten grad å være berørt i
utredningene fra Bane NOR.
3. En ny stasjon på Hamar må planlegges slik at ruter med
direktetog fra Trondheim via Røros til Oslo kan etableres
snarest mulig. Uavhengig av plassering av stasjon på
Hamar må tilrettelegging for en raskest mulig
elektrifisering av Røros- og Solørbanen ligge til grunn for
valget. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen er et
samfunns- og miljømessig lønnsomt tiltak for å sørge for
økt person- og godstrafikk på bane framfor veg mellom
Trondheim og Oslo.

Nr 22
Åmot kommune
Uttalelsen samsvarer med nr. 13 – Regionrådet for fjellregionen,
med to tilleggspunkter. Se nr. 13 for oppsummering av merknad
fra Regionrådet for fjellregionen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se merknad Nr. 13 –
Regionrådet for Fjellregionen.

Formannskapet i Åmot kommune fattet følgende vedtak den
12.02.2020:
1. Åmot kommune anbefaler at det velges østlig alternativ
C for dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar.
2. Arbeidet med Godspakke Innlandet og elektrifisering av
hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst
mulig effekt av investeringene som planlegges i og rundt
Hamar.
Uttalelsen fra formannskapet i Åmot kommune er tilsvarende
merknaden fra Regionrådet for fjellregionen, med to
tilleggspunkter:
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3. Åmot kommune presiseres viktigheten av at det velges
en løsning som er positiv for pendlere,
studenter/militæret og som bidrar til å styrke den
regionale utviklingen og bedrer tilbudet for personer og
gods på Røros banen
4. Frykter at alternativ Vest vil sementere Rørosbanen som
et utdatert tilbud. Fremhever viktigheten av en løsning
som inviterer til et moderne reisenettverk med sømløse
løsninger (få bytter) som får flere til å reise med
kollektivtrafikk.

3. Tas til orientering.

4. Tas til orientering. Se
innledende kapittel 2.8.2
om Byutvikling og
mobilitet, og kap 2.4.42.4.6 og 2.6.3.1 vedr.
Rørosbanen og InterCity
for mer informasjon.
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Organisasjoner, lag, foreninger og politiske partier
Nr 23 Vang Bondelag
Vang Bondelag foretrekker alternativ Vest og har følgende
innspill til saken:
1. Landbruksområdene rundt Hamar nært sentrum er av
høy kvalitet og under høyt press, og alternativ øst A og
øst C påvirker dette.
2. Alternativt Vest er sentralt plassert noe som er viktig for
Hamar.
3. Alternativ Vest skåner arbeidsplassene som blir berørt
med alternativ Øst A og C.
4. Ved et eventuelt alternativ Øst, bør det stilles krav til at
det skal dyrkes opp igjen jordbruksarealer tre ganger det
som blir nedbygd grunnet kvaliteten på matjorda på
Børstad.

Nr 24
Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar
Folkeaksjonen viser til tidligere høringsuttalelser og påpeker at
disse fortsatt gjelder. Avsender mener den nye utredningen ikke
har etterkommet avsenders tidligere kommentarer.
Avsender mener Bane NOR ikke likebehandler alternativene for
Øst og Vest, og mener fordeler ved alternativ Vest løftes frem og
ulemper tones ned. Tilsvarende mener avsender at
utfordringene i alternativ Øst problematiseres i stedet for å gå
inn og forbedre løsningene.
Avsender trekker særlig frem følgende punkter som eksempler
på negativ fokusering på alternativ Øst:
1. Stangebrua - Bane NOR har ikke utredet Stangevegen
under dobbeltsporet slik de folkevalgte og andre har
bedt om.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Fagrapport ikke-prissatte
konsekvenser belyser
arealbeslag dyrka mark, og
utredningen av Andre
samfunnsmessige virkninger
belyser konsekvenser for
næringsliv og virksomheter ved
Disenstranda og Midtstranda.
Se for øvrig innledende kap.
2.8.1.4 om jordvern og kap.
2.8.2 om byutvikling.
Det kan på reguleringsplannivå
stilles krav til nydyrking der
dyrket mark omdisponeres.

Bane NORs kommentar
Se Merknadsdokument for
tidligere høringer
(kommunedelplan 2016 og
planprogram fastsatt
27.02.2019) for svar på tidligere
innspill.
Begge alternativer er ytterligere
detaljert og utarbeidet, siden
2016 på bestilling fra
departementet. Se innledende
kap. 2.3.2 for mer info om
dette.
1. I alternativ Øst er det
utredet en variant som
innebærer å legge
Stangevegen under banen. I
alternativ Vest skal
Stangevegen gå over
banen. Kommunestyret har
lagt føringer knyttet til
alternativ Øst om at både
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2. Furnesvegen - Bane NOR er kjent med at de
folkevalgte ønsker at alternativ Øst C velges, hvor
dobbeltsporet går i tunnel lenge før Furnesvegen.
Likevel fokuserer Bane NOR på at det ved kryssingen vil
bli trafikale utfordringer.
3. Bussruter - Hvem bestemmer om skysstasjon skal
flyttes. Avsender mener en optimalisering av bussrutene
i Hamarområdet tilpasset ny stasjon i Øst vil gjøre
tilbudet og fleksibiliteten bedre.

4. Bygningsmasse - Det fokuseres på at noen bedrifter må
flyttes og at noen hus på Disen må rives i alternativ
Øst. Det trekkes ikke frem at nederste del av det gamle
fabrikkanlegget (Nestlé) antagelig forsvinner ned i
byggegropen i alternativ Vest.
Avsender trekker særlig frem følgende punkter som eksempler
på manglende negativ fokusering på alternativ Vest:
5. Kulvert i Hamarbukta
- Sporhøydene er senket i Hamarbukta,
men flomsikring må fortsatt være på kote 127128.
- Etterlyser en bedre synliggjøring av
sikkerhetsgjerder, støyskjerming mm. Mener alt
dette gjør at dobbeltsporet fortsatt vil utgjøre
en betydelig hindring, både når det gjelder sikt
og bevegelse mellom sentrum og Mjøsa.
- Illustrasjonene av alternativ Vest viser primært
oversikter og vinkler ovenfra.
- Etterlyser en sammenligning med dagens
situasjon og fremtiden uten jernbane.
- Kritisk til at Bane NOR framhever at alternativ
Vest gir bedre tilgang til Mjøsa enn dagens
situasjon, når den beste tilgjengeligheten blir å
fjerne jernbane foran sentrum.

Vangsvegen over og
Stangevegen under skal
vurderes ved
reguleringsplan forutsatt at
dette ikke overstiger
prosjektets
kostnadsestimat, jf.
politiske vedtak 22. mai
2019 og 18. desember
2019. Dette er foreslått tatt
inn i retningslinje 5.18.
2. Tas til orientering.
Alternativ Øst A er anbefalt
lagt bort, slik at kun Øst C
og Vest legges fram til
sluttbehandling av planen.
3. Innlandstrafikk er sammen
med fylkeskommunen
ansvarlig for rutetilbudet i
Hamar, herunder
lokalisering av
skysstasjonen. Se
innledende kapittel 2.8.2
om byutvikling og mobilitet
for mer informasjon, samt
om busstilbud i kap.
2.8.2.17.
4. Se innledende kap. 2.7 om
anleggsgjennomføring for
mer info om berørte
bygninger av de ulike
alternativene.

5. Bane NOR har i samråd
med Hamar kommune
utarbeidet flere ulike
illustrasjoner av de ulike
alternativene. Herunder
fugleperspektiver og
standpunkter i øyehøyde.
Disse kan ses blant annet
på prosjektets hjemmeside,
Illustrasjonsheftet og på
nettsiden www.icdb.no . Se
innledende kap. for mer
info om
illustrasjonsmateriell og
detaljeringsnivå for de ulike
plannivåene, og tilknytning
til Mjøsa (kap. 2.3.8 og
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-

Savner illustrasjoner av Hamarbukta med
forskjellige vannhøyder. Mener vannspeilet i
Hamarbukta ved vintervannstand vil bli stygg.

6. Anleggsområdet – Mener det er urealistisk at
byggegropa fra Skibladner brygga til tunnelen vil bli så
smal som illustrasjoner viser.

7. Trafikksituasjon
- Påpeker at det i dag er svært utfordrende
trafikkforhold ved Hamar stasjon. Avsender kan
ikke se at dagens stasjon har en beliggenhet
som kan ivareta de reisende på en god måte.
- Bane NOR antyder at anleggsarbeidene ikke
berører Bryggerirundkjøringen, men påpeker at
grunnforholdene de første 100 meterne i
tunnelen er usikre. Mener derfor mye tyder på
at rundkjøringen må stenges i anleggsperioden,
og antyder at dette vil få store konsekvenser for
trafikk fra Hamar nord og vest. Det går
også store vann- og avløpsrør i disse områdene.

8. Økonomi - Mener regnestykkene presentert av Bane
NOR ikke er troverdige. Det er gjort noen små endringer
i alternativ Øst som ikke burde gi store utslag. I tillegg er
det senket kulverten i alternativ Vest og man har
fjernet området oppå kulverten som areal for flere
kvartaler med utbygging. Hvorfor slår ikke dette ut i et
dyrere alternativ Vest?

2.8.2.4). Krav til flomsikring
av jernbanen er lagt på
kote 127,1 moh.
Illustrasjoner av tiltaket er
med høyeste regulerte
vannstand. Det er riktig at
konstruksjonen kommer
mer til syne ved lav
vannstand, på samme måte
som fylling omkring
Mjøsholmen og indre del av
småbåthavna gjør i dag.
6. Bane NOR ønsker ikke å
erverve mer areal enn
nødvending hverken
midlertidig eller
permanent. Likefullt må det
være plass nok til å bygge
tiltaket. Se innledende kap.
2.7 om
anleggsgjennomføring for
mer info.
7. Utredningene viser at
alternativ Vest i størst grad
vil legge til rette for at flere
kan sykle, gå eller reise
kollektivt til stasjonen.
Dette svarer på Stortingets
bestilling i NTP om
nullvekst i
personbiltrafikken. Se
innledende kap. om
mobilitet og knutepunkt for
mer info (kap. 2.8.2.112.8.2.17). Grunnforhold og
anleggsgjennomføring er
omtalt i fagrapport
Anleggsgjennomføring. Se
innledende kap. 2.7 om
grunnforhold og
anleggsgjennomføring for
mer info om
Bryggerirundkjøringen.
8. I alternativ Øst er tiltaket
flyttet lengre inn på land,
samt at tilsvingen er lagt til.
Dette fører til høyere
kostnader for
konstruksjoner og
grunnerverv.
I Vest fører den senkede
kulverten til lavere
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9. Boliger og annen bebyggelse - Påpeker at Bane NORs
illustrasjoner tyder på at deler av Nestléfabrikken må
rives. I tillegg er det boligeiendommer i området hvor
det skal bygges tunnel, men hvor man er usikre på
fjelloverdekningen.
Avsender har følgende avsluttende kommentarer:
10. Det er overraskende at Bane NOR til tross for sterke
politiske signaler fra regjeringshold ikke har evnet å lage
en bedre løsning for alternativ Øst.
11. Det er forunderlig at Bane NOR har sendt inn
innsigelse. Mener Bane NOR ser bort fra signaler fra de
som har vedtatt føringene, når de henviser til sentrale
føringer.

12. Avsender påpeker at de flere ganger har bedt Bane NOR
om opplysninger om avstanden mellom de sørlige
endene av plattformene i alternativ Vest og alternativ
Øst. Avsender mener dette er den reelle avstanden
mellom de to stasjonsløsningene.

kostnader til grunnerverv.
Se innledende kapittel
2.8.1.1 – 2.8.1.3 om
kostnader for mer
informasjon.
9. Se svar til punkt 4 og 7.

10. Tas til orientering.
Alternativ Øst er vesentlig
forbedret siden 2016, bl.a.
med tanke på beslag av
dyrket mark.
11. Bane NOR fremmet
innsigelse til alternativ Øst
ut ifra sitt mandat innenfor
samferdsel, slik det også er
omtalt i høringssvaret. Se
innledende kap. 2.3.1 for
mer informasjon om roller i
planarbeidet.
12. Det er opplyst om at
avstanden mellom
stasjonsløsningene er ca. 1
km. Avstanden mellom de
to stasjonsløsningene må
beregnes fra det punktet
reisende får tilgang til
stasjonen, ikke avstanden
mellom plattformendene. I
utredningene er det sett på
avstand til boliger,
arbeidsplasser og
målpunkter fra hver
stasjon. Avstanden mellom
stasjonene er ikke
beslutningsrelevant, men
hvor mye hver stasjon
betjener av omland er
beslutningsrelevant.
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Nr 25
Hamar Senterparti
Avsender anbefaler alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:
1. Alternativ Vest tar ikke dyrka mark. Alternativene i Øst
beslaglegger mellom 25 og 75 dekar god matjord.
Avsender er bekymret for hvordan alternativ Øst legger
press på omdisponering av arealene på Børstad og
Tommelstad til bolig- og næringsformål.
2. Alternativ Vest fører til kort avstand mellom
jernbanestasjonen, boliger og arbeidsplasser. Dagens
stasjonsplassering har store fordeler framfor
Vikingskipet med hensyn til gang- og sykkelavstand for
trafikanter. Avsender er bekymret for at alternativ øst
kan føre til en todelt by.

3. Alternativ Øst skaper problemer i forhold til
vernebestemmelsene i Åkersvika naturreservat og i
forhold til Ramsar.

4. Alternativ Øst fjerner bygningsmasse og
næringsområdet med rundt 400 arbeidsplasser. Det
fryktes at disse flytter utenfor Hamars grenser og legger
press på dyrkbar jord nær byen.

5. Den senkede kulvertløsningen i alternativ Vest vil
forbedre byens sikt og tilgang til Mjøsa sammenlignet
med i dag.

6. Det er viktig at faginstanser sin vurdering vektlegges. I
denne sammenhengen anbefaler faginstansen Bane
NOR alternativ Vest og fraråder Øst.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering. Jordvern
er omtalt i kap. 2.8.1.4.

2. Tas til orientering.
Utredningene viser at
alternativ Vest i større grad
bygger opp under målet
om flere miljøvennlige
reiser, og eksisterende
sentrum enn det alternativ
Øst gjør. Se innledende
kap. 2.8.2.2 om Ny bydel i
øst for mer info.
3. Tas til orientering.
Utredningene viser at
alternativ Øst i berører
større verdifulle områder
av Åkersvika enn alternativ
Vest. Se innledende kap.
2.8.1.5 for mer info.
4. Tas til orientering.
Virksomheter som er
innenfor
båndleggingssonen på
Disenstranda, må flyttes.
Om dette blir til andre
arealer/lokaler i Hamar
eller næringslokaliteter i
regionen må
virksomhetene selv ta
stilling til.
5. Utredningene viser at
alternativ Vest vil forbedre
tilgangen til Mjøsa fra
byen. Utformingen på
områdene vil bli fastsatt i
reguleringsplanen, i dialog
med Hamar kommune.
Se innledende kapittel
2.8.2.4 om tilknytning til
Mjøsa for mer informasjon.
6. Tas til orientering.
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Nr 26
Norsk Jernbaneklubb
Avsender mener alternativ Vest samlet sett er å foretrekke, og
har følgende innspill til saken:
1. Ved alternativ Vest ønskes en moderert utgave av det
foreliggende alternativet. Med dette menes a) en
mindre igjenfylling av Hamarbukta, b) kulvert for
biltrafikk fra Hamar stasjon frem til
Bryggerirundkjøringen parallelt med jernbanens kulvert
for å redusere trafikk i Strandgaten og forbi Koigen, og
for å bedre forhold for gående, syklende og
kollektivtrafikken, c) ivareta jernbanehistoriske behov.
2. Bevaringsverdige bygninger, veterantog- og -vogner må
sikres for fremtiden og det må avsettes tilstrekkelig
plass til vedlikehold, restaurering og oppbevaring av
historisk kjørbart materiell.
Alternativ Øst:
3. Det er en fordel at persontog sørfra kan kjøre videre
både via Dovrebanen og Rørosbanen uten å endre
kjøreretning.
4. Av de to østlige alternativene er alternativ Øst C å
foretrekke pga. mindre beslag av dyrka mark.
5. Det er en ulempe at stasjonen blir liggende lengre unna
arbeidsplasser og kulturtilbud. Plasseringen kan ikke
sees å tilfredsstille kravet gitt i NTP 2018-2027.
6. Alternativ Øst medfører mest tap i nasjonale natur-,
kultur- og landbruksinteresser.
Avsender har følgende kommentarer til alternativ Vest:
7. Stasjonen blir liggende nær mange arbeidsplasser og
kulturtilbud.

8. Det er negativt at alternativet innebærer delvis
igjenfylling av Hamarbukta.

Bane NORs kommentar

1. Illustrasjoner på de ulike
alternativene er ment for å
vise mulighetsrommet de
innebærer. Endelig
utforming og løsning for
infrastruktur omkring
jernbanetiltaket fastsettes i
reguleringsplanen, i dialog
med Hamar kommune.
2. Bevaringsverdige bygninger
og løsøre forvaltes etter
eget lovverk og vil ivaretas
av aktuelle myndighet.
3. Tas til orientering.
4. Tas til orientering. Øst A
legges ikke fram til
sluttbehandling.
5. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.8.2
for mer info om
stasjonslokalisering og
avstander.
6. Tas til orientering

7. Tas til orientering, se for
øvrig Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling for
mer informasjon om
vurderingen av
alternativene.
8. Se svar til punkt 1 samt
innledende kap. 2.8.2.4 om
Tilknytning til Mjøsa.
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Nr 27
Hamar Båtforening
Avsender tar ikke stilling til fremtidig trasévalg for
dobbeltsporet, men ønsker å ivareta sine interesser med hensyn
til havneanlegg i strandsonen. Avsender har følgende innspill til
saken:
1. Det forutsettes at det blir tilrettelagt for erstatning
dersom avsender blir berørt. Det forventes videre at
erstatningsanlegg lokaliseres til Tjuvholmen med
utvidelse (jf. forprosjekt Tjuvholmen pkt. 5).
2. Et utvidet havneanlegg må stå ferdig før båtplasser
bygges ned, og kapasiteten på båtplasser må ikke
reduseres.
3. Uavhengig av trasé vil en opparbeidelse av en
strandpromenade gi byen et unikt
rekreasjonsområde.

Nr 28
Pensjonistpartiet Hamar
Avsender ønsker alternativ Øst for å fjerne jernbanen fra
sentrum og åpne byen mot Mjøsa.
Avsender har følgende innspill og spørsmål til saken:
1. Utredningene har ikke i tilstrekkelig grad vektlagt at en
senket kulvert blir en ny barriere mot Mjøsa.
2. Pensjonistpartiet mener at det er viktig å
tilgjengeliggjøre hele strandsonen i sentrum med båter,
brygger, boliger og folkeliv.
3. Hvis det skal bygges et Mjøs-sykehus, burde det ligge på
Espern-området i Hamar med nærhet til alternativet i
Øst for både ansatte og pasienter.

4. Dagens stasjon har i dag en dårlig plassering og oppleves
som trafikalt og miljømessig utfordrende.
5. Alternativ Øst er langt gunstigere for Hamars østlige
bydeler inkludert Ottestad. Med en stasjon ved
Vikingskipet kan trafikken gå rundt byen og ikke innom
bykjernen.

Bane NORs kommentar
Bane NOR vil erstatte eiendom
som blir berørt av tiltaket
innenfor prinsippene for
grunnerverv. Se innledende
kap. 2.2.3 om grunnerverv og
kap. 2.7.8.4 om båthavna for
mer info.
Videre avklaringer og
rekkefølgebestemmelser må
avklares i reguleringsplan.

Bane NORs kommentar

1. Tas til orientering.
Se innledende kapittel
2.8.2.4 om Tilknytning til
Mjøsa for mer informasjon.
2. Tas til orientering
3. Tas til orientering.
Muligheter for lokalisering
av et nytt Mjøssykehus på
Hamar må kommunen
vurdere, se kap. 2.8.2.7.
Reguleringsplanforslag for
Espern, som tilrettelegger
for bolig og noe næring, er
under behandling.
4. Tas til orientering. Trafikale
utfordringer ved dagens
stasjon er omtalt i kap.
2.8.2.16.
5. Tas til orientering, se
innledende kap. for mer
info om stasjonsplassering
og mobilitet.
6. Tas til orientering.
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6. Avsender anbefaler Bane NOR, av miljøhensyn, å utvide
jernbanetilbudet østover på grunn av den store
biltrafikken mellom Hamar og Elverum.
7. Jordvern og beslaget av matjord på Børstad ved
alternativ Øst er minimalt og bør ikke brukes som et
argument, heller ikke av de som er direkte berørt av øst.

8.

9.

10.

11.

7. Det er et nasjonalt mål å
begrense tap av matjord til
utbygging i Norge. Dette er
et av flere viktig momenter
for den totale vurderingen
for Bane NOR og
anbefalingen av alternativ i
Hamar. Se innledende kap.
2.8.1.4 for mer info om
dette.
8. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.1.5 for
mer info om hvorfor
Inngrep i Ramsar-området burde ikke benyttes som
Ramsar-området er en
motargument i denne saken, med henvisning til
viktig verdi.
byggingen av Vikingskipet og E6. Avsender etterspør om
9. Se innledende kap. 2.7 for
det finnes data om hvordan fuglebestanden i Ramsarmer info om anleggsfasen,
området har klart seg.
støy og hvordan dette vil
En anleggsperiode på 8 år vil ødelegge Hamar sentrum
kunne berøre Koigen.
med anleggsstøy og dårlig fremkommelighet. Bruken av
10. Endelig plassering av
Koigen vil være svært begrenset med mye støy og
Skibladnerbrygga og
begrensinger og gjøre området lite attraktivt.
klokketårnet vil bli fastsatt
Avsender etterspør om hvor Skibladner og klokketårnet
eget planarbeid, i
flyttes, og hvem skal betale for dette.
samarbeid med Hamar
kommune. Se innledende
kap. 2.7.8.7 og 2.7.8.8 for
mer info.
11. Se Måloppnåelse og Bane
NORs anbefaling for mer
informasjon om hvordan
I den samfunnsøkonomiske analysen er det fremhevet
alternativene er vurdert.
risiko ved bygging gjennom Hamarbukta. De ikkeSe innledende kapittel
prissatte konsekvensene ved miljø- og byhistoriske
2.8.1 om
aspekter er vurdert som meget negative. Avsender stiller
Samfunnsøkonomisk
seg uforstående til hvorfor dette ikke forhindrer en
analyse, samt kap. 2.7 om
anbefaling av Vest.
anleggsfasen for mer
informasjon.

Nr 29
Rolf Jacobsens Venner
Avsender arbeider for å styrke interessen for Rolf Jacobsens
forfatterskap.
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Avsender stiller seg positive til at Skappelens gate 2 ikke
blir direkte berørt av en eventuell vestre trasé, og at
arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen senter kan
fortsette.

Bane NORs kommentar

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
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2. Foreningen gjør oppmerksom på verneverdien i Skappels
gate 2 og eiendommens nærområder i forbindelse med
båndleggelse til anleggsarbeid.
3. Avsender ønsker at deler av den gamle jernbanetraséen
forbi Skappels gate 2 opprettholdes, uavhengig av
alternativ. Dette begrunnes med at sporet har
lokalhistoriske og litterære referanser.
4. Gjør oppmerksom på at det i Skappelsgate 2 er et
garasjeanlegg fra 70-talllet. Hvis dette rives, ønskes det
at de frigjorte arealene tilbakeføres til Skappelsgate 2
framfor at det bygges nye garasjer.
5. Ber om en vurdering av hvorvidt dikt fra Rolf Jacobsen
kan benyttes i utsmykkingssammenheng.

Utforming av områdene
fastsettes i neste fase, i dialog
med Hamar kommune.

Nr 30
Østbyen Vel
Avsender har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Østbyen vil, ifølge avsender, påvirkes med båndlegging,
anleggsperiode og ferdiganlegg uansett trasévalg. Avsender
peker på at det i kommuneplanen foreslås kraftig fortetting i
østre del av Østbyen, slik at flere beboere vil bli berørt av
jernbanen.

1. Tas til orientering. Østbyen
vil bli liggende nær en
framtidig jernbanestasjon
både ved valg av øst- og
vest-alternativet.
Framtidige planer må gi
ytterligere rammer for
hvordan Østbyen skal
utbygges og fortettes.
2. Tas til orientering.
Parkeringsløsninger i
Østbyen må sees på som
del av kommunens
helhetlige
parkeringspolitikk.
3. Tas til orientering.
Utforming av områdene
fastsettes i neste fase. Vegog gatenettet, utenom det
som inngår i
jernbaneprosjektet, må
oppgraderes av den
aktuelle vegeier.
4. Tas til orientering

2. Økning i antall passasjerer med toget vil medføre økt trafikk
og økt fremmedparkering i Østbyen.

3. Stangevegen er en viktig inngangsport til Hamar. Avsender
mener den bør gjenopprettes som allé gate med Lindetrær
og tilhørende fortau for å øke attraktiviteten som
boområde– uansett trasévalg.

4. Østbyen er anlagt med kvadratur, smale gater og
karrébebyggelse, og tverrgatene bidrar til lys og utsikt i
Østbyen. Det er viktig å bevare siktlinjer ned til vannspeilet –
uansett trasévalg.
5. Dagens adkomst til Mjøsa sperres av jernbanen. Det er i
bydelens interesse at adkomsten bedres over/under
jernbanen ved alternativ Vest. Dette for å øke

5. Tas til orientering. Espern
bru er under regulering, og
ved ev. etablering av
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tilgjengeligheten til Espern og stranda. Ønsker sporene
fjernet ved alternativ Øst slik at tilgjengeligheten til Mjøsa
gjenopprettes. Ønsker at forbindelse mellom Østbyen og
Mjøsa vurderes ved opprusting av eksisterende anlegg, da
dobbeltsporet ligger et stykke fram i tid.

denne forbindelsen bedres
Østbyens kontakt mot
Mjøsa. Detaljer rundt
vegløsninger og atkomst vil
være en del av
reguleringsplanen for det
som omfattes av planen
for InterCity. Andre behov
utenfor Bane NORs
oppdrag er det Hamar
kommune som må
vurdere.
6. Trafikkforholdene endres mye ved alternativ Øst, og det vil
6. Tas til orientering, se svar
være behov for å skjerme indre deler av Østbyen mot trafikk.
til punkt 5, samt
Ved alternativ Øst bør det legges til rette for ferdsel mellom
innledende kap. 2.8.2 for
sentrum og stasjonen gjennom Østbyen – til fots og på
mer info om mobilitet.
sykkel.
7. Uansett videre arbeid med dobbeltspor, bør eksisterende
7. Opprydding på
jernbaneområde ryddes opp for å gjøre området mer
eksisterende
attraktivt.
jernbaneområde
håndteres i egne
prosesser, blant annet som
ledd i oppfølging av
vedtatte planer.
Store deler av
stasjonsområdet er i
eksisterende planer satt av
til fremtidig byutvikling.
De ytterste delene av
området kan frigis før
dobbeltsporet bygges, når
verkstedsdriften på Hamar
stasjon opphører.
8. Ber om å bli involvert i videre planlegging av dobbeltspor og 8. Berørte grunneiere vil bli
sentrumsutvikling for øvrig.
varslet direkte ved
oppstart av
reguleringsplanarbeidet.
Se for øvrig innledende
kap. 2.2 og
planbeskrivelsen for mer
info om videre
planprosess.
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Nr 31
Hamar Arbeiderparti
Avsender støtter anbefalingen om alternativ Vest og mener
anbefalingen om en ytterligere senket kulvert i vest, i forhold til
2016, er godt faglig begrunnet. Avsender har følgende innspill
og spørsmål til saken:
Generelle merknader:
1. Det er avgjørende at man får dobbeltsporet helt fram til
Hamar stasjon og nordover. Et stopp i Ottestad i 2026 er
uakseptabelt for bysamfunnet og boligeiere. Det ønskes
at parsellen Åkersvika – Hamar stasjon må finansieres
og bygges som en del av parsellen Sørli – Åkersvika ved
NTP 2022-2033.
2. Det er positivt at alternativ Vest åpner for trinnvis
utbygging.

3. Stiller spørsmål ved om det finnes andre alternativer
enn et hensettingsanlegg på Skattumshagan.

Alternativ Øst:
4. Alternativ Øst beholder sin ulempe med en
stasjonsplassering ved Vikingskipet og risikoen for en todelt byutvikling.
5. Hensynet til jordvernet er forbedret.
Alternativ Vest:
6. Alternativet innfrir kravene til Mjøskontakt, utsikt fra
sentral bykjerne, senket kulvert med vannspeil på
innsiden av kulverten, jernbanefri strandsone forbi
Koigen og tunell under Hamar vest.
7. Togstasjoner i sentrale strøk gir kortest, raskest og
enklest reise til og fra stasjon i begge ender av reisen.
Togstasjonen som det sentrale trafikknutepunktet har
en positiv effekt på byutviklingen med alt det innebærer
av arbeidsplasser, bosetting, kulturtilbud og turisme.
8. Tog skal være en transportløsning fra bysenter til
bysenter for å konkurrere med fly.
9. For å følge internasjonale forpliktelser har Stortinget
nedfelt mål i nasjonal transportplan om at framtidig
vekst i persontransport i storbyene skal skje med
kollektivtrafikk, sykkel eller til fots, og alternativ Vest
bidrar til dette.
10. Alternativet i Vest er best for jordvern.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Se innledende kap. 2.2.1 og
2.3.7 vedr. trinnvis
utbygging og NTP, samt
Bane NORs innspill til NTP
for mer info.
2. Muligheten for trinnvis
utbygging er en av flere
grunner til at Bane NOR
anbefaler alternativ Vest.
Se Måloppnåelse og Bane
NORs anbefaling for mer
info.
3. Bane NOR anbefaler
Skattumshagan på Hjellum
som alternativ for nytt
hensettingsanlegg i Hamarområdet. Se
merknadsdokumentet for
KDP hensetting Hjellum for
mer info.
4. – 5. Tas til orientering

6. – 14. Tas til orientering.
Se innledende kapittel 2.8.2 om
Byutvikling og Mobilitet for mer
informasjon. Jordvern er omtalt
i kap. 2.8.1.4 og Åkersvika
naturreservat i kap. 2.8.1.5.
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11. Alternativ Vest er minst i konflikt med Åkersvika
naturreservat
12. Alternativ Vest vil i størst grad bidra til å oppfylle
klimamålene i kommuneplanen som forutsetter
bl.a.sentral stasjonsplassering og en kompakt
byutvikling deriblant målet om femminuttersbyen.
13. Mener at usikkerheten med finansiering av
dobbeltsporet gjennom Hamar har lavest risiko for
Hamarsamfunnet med et vedtak om vestlig trase som
berører et lavere antall private boliger og det er
tilnærmet ingen næringsvirksomhet som må flytte. Med
trinnvis utbygging i Vest kan sporet føres nordover og
man frigjør arealer med fokus på byutvikling og grønne
lunger.
14. Det er mulig å tilby sykehustomt i Hamar i tilknytning til
trafikkpunkt uavhengig av alternativ for jernbane i
Hamar.
Ber om avklaring på følgende:
15. Er det mulig at alternativ Vest med trinnvis utbygging
kan få plass i Nasjonal Transportplan (NT) 2022 – 2033?

16. Er det mulig å senke kulverten ytterligere ved
reguleringsplan?
17. Er det mulig å frigjøre spor på Hamar stasjon til
byutviklingsformål?

18. Er det mulig å få beslutning om elektrifisering av
strekningen Hamar – Elverum i neste NTP 2022 – 2033?

19. Må Nestlé-hjørnet rives i anleggsfasen med alternativ
Vest? Dette er av historisk betydning for byen og
avsender legger til grunn at det skånes ved utbygging av
alternativ Vest.

15. Mulighet for trinnvis
utbygging ved Vest vil
måtte håndteres i de
ordinære prosessene rundt
NTP.
16. Muligheten for å kunne
senke kulverten ytterligere,
vil bli klargjort i arbeidet
med reguleringsplanen.
17. Det er i dag et stort område
på Hamar stasjon som er
forbehold jernbaneformål,
men som er satt av til
fremtidig byutvikling. Bane
NOR planlegger nye Hamar
stasjon med 7 spor og
muligheten for å frigjøre
eksisterende spor til
byutvikling foreligger. Deler
av arealene kan frigis før
dobbeltsporet er bygget,
når verkstedsaktiviteten på
Hamar stasjon opphører.
18. Mulighet for elektrifisering
av strekningen Hamar –
Elverum vil måtte
håndteres i de ordinære
prosessene rundt NTP.
19. Se innledende kap. 2.7.8.1
for mer info om
anleggsgjennomføringen og
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20. Hva er konsekvensen for beredskapen/nødetatene ved
stenging av Stangevegen i anleggsfasen?

Nr 32
Hamar Høyre
Avsender mener at korridor Øst C best ivaretar de overordnede
hensyn til utviklingen av Hamar, og har følgende innspill til
saken:
Overordnede temaer:
1. Hamar er i en god utvikling med sterk tilflytting og god
vekst i både private og offentlige arbeidsplasser noe
som vil styrkes med E6 og dobbeltsporet jernbane.
2. Det er flere hensyn enn stasjonslokalisering som
påvirker byens muligheter og utvikling, som for
eksempel sentrumsplan, byromsplaner og byutvikling.
Avsender viser til at Hamar har mulighet til å åpne opp
byens strandsone og nærhet til Mjøsa.
3. Ved å flytte jernbanen til Vikingskipet kan hele
jernbaneområdet utvikles til en ny bydel og binde
sammen dagens sentrum, Østbyen og Briskebyen.
Sentrum blir også bundet sammen med omlandet ved
Ridabu/Hjellum og Ottestad/Bekkelaget/Sandvika, og
vil gi mulighet for det som er skissert i
kommuneplanens samfunnsdel.
4. Påpeker at ny jernbanetrasé vil ligge på samme sted i
minst 150 år, og derfor må vurderes i, minimum, ett
100års perspektiv.
5. I et langsiktig perspektiv er Hamars
byutviklingsmuligheter østover langs Vangsvegen,
fortetting og fornyelse i Østbyen/Briskebyen, ved
dagens jernbaneområde og ved ny stasjon på
Vikingskipet og Midtstranda. I tillegg: forsterking og
fortetting i dagens sentrum.
6. Mjøsa burde trekkes mot sentrum blant annet ved å
utvikle parker og kanaler. Denne muligheten forsvinner
med alternativ Vest.

hvilke områder som vil
kunne bli berørt av dette.
20. Konsekvenser for
beredskap/nødetater er
belyst i forbindelse med
ROS-analysen på KDP-nivå,
og må også håndteres
nærmere på
reguleringsplannivå.
Stenging av Stangevegen i
anleggsfasen er omtalt i
kap. 2.7.7.1.

Bane NORs kommentar

1. Tas til orientering.
Se innledende kapittel 2.8.2
om Byutvikling og mobilitet
for mer informasjon.
2. Se innledende kapittel
2.8.2.4 om tilknytning til
Mjøsa for mer informasjon.
3. Tas til orientering.

4. Tas til orientering.
Se innledende kapittel
2.8.2.1 om Tidsperspektivet
for mer informasjon.
5. Tas til orientering. Se
innledende kapittel 2.8.2
om Byutvikling og mobilitet
for mer informasjon.
6. Tas til orientering. Se
innledende kapittel 2.8.2.4
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7. Mener at selv om alternativ Øst C kan bety en viss
svekkelse av nærheten mellom stasjon og sentrum på
kort sikt er prisen ved Vest for høy sammenlignes med
frigivelse av Hamars strandsone og mulighetene for
byutvikling som følge av den.
Alternativ Vest:
8. Mener at korridor Vest med kulvert vil skille Mjøsa fra
byen i sentrum og er svært negativ for byutviklingen i
Hamar med hensyn til utvikling av strandsonen og
nærhet til vannet. Avsender trekker også fram Hamars
byplan med gater og utsikt som vil bli ødelagt, og planer
om bebyggelse mellom kulvert og dagens Strandgate.
9. Alternativ Vest er litt dyrere enn alternativ Øst.

Alternativ Øst C:
10. Øst C er den samfunnsøkonomisk rimeligste løsningen
og berører minst bebyggelse, gjør stasjonen mer
tilgjengelig for de nærmeste bydelene på Ridabu og
Ottestad, gir mindre trafikkbelastning i dagens sentrum
og frigjør dagens strandområde foran stasjonen.

11. Utfordringen er at den flytter stasjonen 800m lengre fra
dagens sentrum og tar noe mer dyrket mark. Alternativ
Øst C er vesentlig forbedret på dyrket mark siden
forslaget i 2016.
12. Alternativ Øst gir minst belastende anleggsperiode,
hvor togtrafikken kan opprettholdes uforstyrret i
nesten hele anleggsperioden.

om tilknytning til Mjøsa for
mer informasjon.
7. Tas til orientering. Se
innledende kapittel om
byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
Om alternativ Vest
8. Tas til orientering. Se
innledende kapittel 2.8.2.4
om tilknytning til Mjøsa for
mer informasjon. Forslag til
retningslinjer gir føringer
for at det skal være
park/vannspeil på vestsiden
av aksen fra Vangsvegen.
9. Alternativ vest er det
rimeligste alternativet. Se
innledende kapittel 2.8.1
om samfunnsøkonomisk
analyse for mer
informasjon.
Om alternativ Øst C
10. Alternativ Øst C er det nest
dyreste alternativet.
Alternativ øst C berører
mindre bebyggelse enn Øst
A og mer bebyggelse enn
Vest, se kap. 2.7.1 vedr.
beslag av boliger. Se
innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet, og
Samfunnsøkonomisk
analyse for mer
informasjon.
11. Tas til orientering

12. Alternativ Øst har et
sommerbrudd og noen
helgebrudd for jernbanen.
Alternativ Vest har to
sommerbrudd og noen
helgebrudd for jernbanen.
(brudd = buss for tog). Se
innledende kapittel 2.7 om
anleggsfasen for mer
informasjon.
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Transportløsninger:
13. Gangavstanden som Bane NOR har utredet rundt
stasjonene er for snever og bør utvides og kan endre
forutsetningene i Bane NORs vurdering av de ulike
alternativene.
14. Mener at utredningen som tar for seg hvordan
togreisende tar seg til og fra stasjonen i alternativ Vest
er mangelfull. Likeså er trafikkbelastning for sentrum
lite vektlagt i utredningene.
15. Avsender er bekymret for parkeringssituasjonen ved
stasjonen i vest. Det er ikke akseptabelt at de som bor i
randsonen av Hamar er forventet å reise til
Brumunddal, Stange og Tangen når det er mulig å
utvikle store innfartsparkeringsarealer ved Vikingskipet.

16. Alternativ Øst C blir liggende sentralt i den flerkjernete
byen med god tilknytning til E6.
17. Stor satsing på miljøvennlige og effektive
kollektivløsninger samt gode sykkelveger vil knytte
stasjonen i Øst til Hamar vest, nord og sentrum.

Transportløsninger
13. Se spesielt innledende
kapittel 2.8.2.11 om
gangavstand, samt hele
kapitlet 2.8.2 om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
14. Se innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
15. Hamar stasjon er en
bystasjon, Stange, Tangen
og Brumunddal stasjoner er
lokalstasjoner, disse
oppfyller forskjellige
funksjoner. Se innledende
kapittel om Byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon, og spesielt
kap. 2.8.2.13 vedr.
parkering.
16. Tas til orientering
17. Tas til orientering

Tilknytning til Rørosbanen:
Tilknytning til Rørosbanen:
18. Tilsving fra Dovrebanen til Rørosbanen er viktig, og må
18. Tas til orientering
gjøres skånsomt med tanke på Åkersvika naturreservat.
19. Alternativet i Øst muliggjør en direkte kobling fra
19. Alternativ Øst A og C har i
InterCity til Rørosbanen og dermed åpner mulighet for
sin hovedløsning ikke
direktetog fra Oslo til Elverum og videre på Rørosbanen.
direktependel til Elverum.
Dette er positivt for å fremme vekst og utvikling i SørVariant Fleksibel stasjon i
Østerdalen og Hamarregionen.
øst gir mulighet for
direktependel Oslo – Hamar
– Elverum. Les mer i
innledende kap. 2.4.4 –
2.4.6 og 2.6.3.1.
Samfunnsanalysen fra Bane NOR:
20. Samfunnsanalysen har en grunnleggende svakhet ved
at den vurderer alternativene ut fra dagens situasjon og
ikke ut fra framtidige utviklingsmuligheter.

Samfunnsanalysen fra Bane
NOR:
20. Utredningene har vurdert
virkninger på både kort og
lang sikt, det er vurdert for
både åpningsår (2034) og
40 år videre frem (2074). I
utredningene er det lagt til
grunn fremskriving av
befolkning. For næring og
arbeidsplasser finnes det
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21. Det er ikke gitt noen vurdering av sannsynligheten for
at byens utvikling i så stor grad vil være
transportbetinget og vil knyttes til jernbanestasjonens
nærområder.
22. Det er ikke gitt noen vurdering av hvor store
utbyggingsvolumer som vil være sannsynlig de neste
tiårene.

ikke tilsvarende
fremskrivninger. Dette er en
svakhet ved utredningene,
som også er beskrevet i
rapporten andre
samfunnsmessige
virkninger. Uten et
fremskrevet grunnlag er det
vanskelig å gjøre
etterprøvbare vurderinger
av hva som vil være
realistiske utviklings- og
utbyggingsmuligheter. I
rapporten er det likevel
gjort vurderinger av dette
med bakgrunn i tilgjengelig
kunnskap og erfaring. Det
er blant annet lagt inn et
antall arbeidsplasser rundt
ny stasjon i øst, da det er
vurdert at det er sannsynlig
med noe utvikling. Samtidig
er det vurdert av at en
større utvikling rundt
stasjonen i øst vil ta lang
tid. Se innledende kap.
2.8.2.1 for mer informasjon,
samt rapporten andre
samfunnsmessige
virkninger.
21. Se innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon
22. Se innledende kapittel 2.8.2
om Byutvikling og mobilitet
for mer informasjon. I
utredningene er det lagt til
grunn fremskriving av
befolkning, for næring og
arbeidsplasser finnes det
ikke tilsvarende
fremskrivninger. Det er
derfor lagt inn utbygging på
Espern og i Strandsonen. Ut
over dette er det vanskelig
å gjøre etterprøvbare
vurderinger av hva som vil
bli bygget. I andre
samfunnsmessige
virkninger er det likevel
gjort vurderinger på
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bakgrunn av tilgjengelig
kunnskap og erfaring.
Jordvern:
23. Alternativ Øst C vil frigjøre arealer i sentrum og åpne for
utvikling ved Vikingskipet. Hamar er en by med høy
utbyggingspress, ved å tilgjengeliggjøre flere bynære
områder vil presset på Børstad og Tommelstad lette og
da er 25 daa lite matjord i denne sammenhengen.
Driftsbase:
24. Avsender mener at driftsbasen må flyttes for begge
alternativer for å frigjøre verdifulle områder for
byutvikling
Anleggsperioden:
25. Mener at virkningen av anleggsperioden for alle
alternativer må belyses tydeligere, spesielt for Vest som
er sterkt belastende for byen.
26. Mangler informasjon om hvordan anleggstrafikken vil
belaste bydelene og hvor lang perioden er for
reetablering av bebyggelse og bygging av ny
bebyggelse.
Kostnader InterCity Åkersvika – Brumunddal:
27. Alternativene Øst C og Vest har tilnærmet lik kostnad.
Bane NOR vurderer at sannsynligheten for økte
kostnader ved Vest er størst.
28. Korridor Øst C frigjør større arealer for byutvikling enn
Vest med kulvert. Dette er ikke en del av
kostnadsbildet, men er likevel et viktig argument for
Øst C.

29. Det er ikke vurdert om kvalitetene som byen tilbys på
bakgrunn av anlagt dobbeltspor gjennom byen vil være
større enn de ulempene som tilføres byen i forhold til
byens miljømessige fortrinn som «byen ved Mjøsa» og
ulemper gjennom en langvarig anleggs- og
byggeperiode.

Jordvern:
23. Se kap. 2.8.1.4.
Driftsbase:
24. Se innledende kapittel 2.3.6
angående driftsbase.
Anleggsperioden:
25. Se innledende kapittel 2.7
om anleggsfasen for mer
informasjon. Samt egen
fagrapport og film om
anleggsfasen.
26. Se innledende kapittel 2.7
om anleggsfasen for mer
informasjon.
Kostnader InterCity:
27. Se innledende kapittel om
samfunnsøkonomisk
analyse for mer
informasjon.
28. Verdien av frigitt areal til
byutvikling er vurdert i
Prissatte konsekvenser. Se
innledende kapittel 2.8.2
om byutvikling og mobilitet
for mer informasjon om
hvordan det påvirker
byutviklingen.
29. Se innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
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Nr 33
Jernbanens Arbeiderlag Hamar
Jernbanens arbeiderlag Hamar ønsker alternativ Vest, og har
følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Avsender mener alternativ Vest er den beste løsningen.
Avsender ser at alternativet er forbedret med tanke på
kulvertløsning i forhold til tidligere forslag.
2. Avsender har følgende argumenter for alternativ Vest:
a. Stasjon i sentrum
b. Jordvern – det vil ikke bli nedbygget noe matjord ved
alternativ Vest.
c. Strandsonen blir ivaretatt og ytterligere utbedret.
d. Alternativ Vest verner arbeidsplasser ved
Vikingskipet og Midtstranda.
e. Handelsstanden vil bli skadelidende av ny stasjon
ved Vikingskipet.
f. Mindre inngrep i Ramsar-området.
g. Unngår lange perioder med stengning av
Stangevegen og Vangsvegen.
h. Unngår rivning av boliger på Disen.
i. Koigen vil bestå. Må også bestå i anleggsfasen.
j. Massetransport fra tunellen kan tas ut fra Jessnessiden for å unngå unødig støy og trafikk i etablert
boligområde.
k. Avsender mener nåværende stasjonsplassering
ligger ideelt til når det gjelder avstand til kommunale
og statlige institusjoner.
l. Alternativ Vest muliggjør trinnvis utbygging, noe som
er nødvendig i forhold til finansieringen og
anleggsgjennomføringen.
3. Avsender mener at Bane NOR i samarbeid med Hamar
kommune også må se på mulighetene for
parkeringsfasiliteter og tilbud for Taxi ved stasjonen. Foreslår
erverv av Grandsenter for ombygging til parkeringshus med
tunnel under bakken til stasjonen.
4. Avsender foreslår at Bane NOR ser på muligheten for å
bygge en tilsving i sørenden av stasjonsområdet, som gjør
det mulig å kjøre tog direkte fra Rørosbanen/Grundsetbanen
til Dovrebanen mot Oslo.

1.

Tas til orientering

2. Tas til orientering, se for
øvrig Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling for
mer info. De fleste forhold
som påpekes er omtalt i
kapitlene foran.

3.

Tas til orientering. Se kap.
2.8.2.18 vedr. taxi.

4. Tilsving mot Rørosbanen er
inne i alle alternativene, se
planbeskrivelsen for mer
info.
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Nr 34
Norsk Ornitologisk forening avd. Hedmark
Norsk Ornitologisk forening avd. Hedmark gir sin tilslutning til
alternativ Vest, og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Påpeker at de to østlige alternativene vil gi størst negativ
konsekvens for Norges første Ramsar-område,
Åkersvika, på grunn av større arealbeslag. Trekker særlig
frem Flagstadelvdeltaet som et av de viktigste områdene
i Åkersvika.

1. Utredningen viser at
alternativ Øst i størst grad er i
konflikt med flere av de
viktigste områdene i Ramsarområdet i Åkersvika.

2. I tillegg til arealbeslaget er avsender bekymret for økt
trafikk av mennesker nær/ved denne delen av Åkersvika
og forstyrrelsene det vil kunne medføre for hekkende og
trekkende fugler.

2. Tas til orientering, se svar til
punkt 1.

3. Påpeker at Åkersvika er Ramsar-område og derfor
regnes som så viktig at de har regional, nasjonal og
internasjonal betydning.

3. Tas til orientering, se
fagrapport Naturmangfold for
mer info om Ramsar-området.

4. Avsender er bekymret for bit for bit-nedbygging av
området og påpeker at Åkersvika er under sterkt press
på grunn av bygging av E6 og jernbane.

4. Tas til orientering.

Nr 35
By- og bygdelista
Avsender oppfatter at Bane NOR sitt oppdrag er å bygge
jernbane på en kostnadseffektiv måte som bringer byene på
Østlandet tettere sammen. Som det største partiet har avsender
et ansvar for å forvalte kommunens interesser for innbyggerne
og det lokale næringslivet i et større perspektiv. Avsender mener
at summen av kostnader, ulemper og fordeler taler for alternativ
Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Hamar er et regionsenter hvor byen og stasjonen skal
tjene et større omland samt passasjerer fra Østerdalen
og Gudbrandsdalen.
2. Hamar by er omkranset av verneinteresser: jordvern,
naturvern og kulturvern. Begge alternativer berører
Åkersvika naturreservat. Begge alternativer vil ha
barrierevirkning i forhold til Mjøsa. Ifølge avsender vil
alternativ Vest ha den største negative virkningen foran
dagens sentrum.
3. Hamar kommune har jobbet systematisk med å utvikle
og fornye byen, øke attraktivitetsverdien og øke
tilflytting. Dette er sett i sammenheng med InterCity og
E6 utbyggingen samt gjenoppretting av kontakten med
Mjøsa. Byen har oppnådd befolkningsvekst og
annerkjennelse.

Bane NORs kommentar

1. – 2. Merknaden tas til
orientering, se for øvrig
Måloppnåelse og Bane
NORs anbefaling for mer
info.

3. Tas til orientering.

125

4. Det er nå andre gang jernbanen utredes, og det er lagt
opp til en stor medvirkningsprosess. Når Bane NOR
legger ned innsigelse kunne det prinsipielle spørsmålet
vært avklart tidligere i prosessen og dermed spart
ressurser. Prosessen har også gått utover tilliten til
lokaldemokratiet.

5. For begge alternativer må driftsbasen flyttes da den
opptar attraktive arealer.
6. Et nytt sykehus på innlandet burde legges til det mest
sentrale knutepunktet på Innlandet, dette gir stor
samfunnsmessig nytte.

Om planmaterialet:
7. Mener utredningen er for lite framtidsrettet. Det er tatt
for mye hensyn til nåsituasjon og hva som er beste
løsning i dag mens sporet er ferdig i 2030. Det er tatt lite
hensyn til framtidig trafikkvekst rundt stasjonen og
hvordan elektrisk og førerløs kollektivtransport endrer
transportmåter. Den fremtidige utviklingen i Hamar er
østover deriblant på Espern, Stafsberg,
Ottestad/Åkershagen. Kun 10% av potensielle brukere av
Hamar stasjon bor i gangavstand.

4. Utregningene har vist at
alternativ Øst ikke svarer
godt nok på
måloppnåelsen til
InterCity-prosjektet til at
Banen NOR kan unnlate å
fremme innsigelse til
alternativet. Se innledende
kapittel 2.3 for mer info
om roller og
ansvarsfordeling og Bane
NORS anbefaling.
5. Se innledende kapittel
2.3.6 for mer info om
driftsbasen.
6. Innspill ang
sykehusplassering er ikke
en del av Bane NORs
mandat for InterCity i
Hamar, men lokalisering av
arbeidsplassintensive
virksomheter tett opp til
knutepunkt er i tråd med
statlige føringer.
7. Tas til orientering, se
innledende kapittel 2.8.2
for mer info om
stasjonsplassering og
mobilitet, og vurderingene
rundt dette for de ulike
alternativene.

8. Det er en overvurdering av jernbanens betydning for
byutvikling. Det ser man ved at utviklingen skjer fra
Victoria Hotell, Stortorget, Østre Torg og CC stadion.

8. Tas til orientering, se for
øvrig rapporten andre
samfunnsmessige
virkninger, kapittel 3.8

9. Det er en undervurdering av tilknytningen til Mjøsa som
attraksjonsfaktor. Mjøsa er Hamar sin viktigste kvalitet.
Over hele verden brukes det ressurser på å fjerne
barrierer mot sjøen, det er uheldig og merkelig å gjøre
det motsatte i Hamar.

9. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kapitler
2.8.2 “jernbanens
betydning” og rapporten
andre samfunnsmessige
virkninger, kapittel 3.8

Om alternativ Vest:
10. En senket kulvert i Vest vil opprettholde en fysisk
10. Se rapporten andre
barriere mot Mjøsa, og ivaretar ikke den særegne
samfunnsmessige
byplanen med kontakten mellom kvadraturen og vannet.
virkninger, kapittel 3.1.3
og 3.3
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11. Vannspeilet innenfor kulverten vil ha lav vannstand, lav
kvalitet og i risiko for uttørking, og er ikke i tråd med
Hamars identitet.

12.

13.

14.

15.

16.

11. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.6.4 og
2.8.2 for mer info. Arbeid
med utforming av indre
vannspeil og tiltak for å
sikre vannkvalitet og –nivå
må følges opp på
reguleringsplannivå.
Retningslinjene legger nå i
større grad føringer for
dette.
Ny brygge til Skibladner vil ligge lenger vekk fra dagens
12. Tas til orientering, se
sentrum, og avsender frykter at dette kan føre til færre
innledende kap. 2.7 for
turister. Og at det ikke blir mulighet for anløp av
mer info om Anleggsfasen
Skibladner i anleggsperioden.
og Skibladnerbrygga.
Plassering av ny
Skibladnerbrygge må
utredes videre i prosessen.
I tillegg til Tjuvholmen,
som kommunen tidligere
har sett på, kan det være
aktuelt å se på plassering
ved kulvert, tettere på
stasjonen.
Anleggsperioden i alternativ Vest vil påvirke sentrum og 13. Tas til orientering, se
strandsonen i fire til åtte år. Tidligere erfaringer viser at
innledende kap. 2.7 for
lengre anleggsperioder er skadelig for opphold og
mer info om
handel.
anleggsperioden og
konsekvenser for bylivet.
Utredningen viser et vesentlig større klimaavtrykk for
14. I klimabudsjett kommer
Vest enn for Øst.
alternativ Øst litt bedre ut
enn vest, men for dette
plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i
klimaregnskapet vurdert
som ikke
beslutningsrelevante
forskjeller mellom
alternativene, usikkerheter
tatt i betraktning. Se
innledende kap. 2.8.3 for
mer info.
I illustrasjonene eller videoer fra Vest vises ikke
15. Se innledende kap. 2.3.8
lovpålagte sikringer og støyskjerm langs sporene, og
for mer info om
stemmer ikke overens med støyrapporten. Ber om at
sikkerhetsgjerder og
dette rettes opp.
støyskjermer og detaljering
av illustrasjoner.
Hvordan skal Bane NOR beskytte eksisterende
16. Bane NOR må forholde seg
bebyggelse og uteområder for støynivåer utover det som
til gjeldende krav for støy,
er tillatt i kommuneplanen?
se innledende kap. 2.6.1,
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17. Ønsker mer detaljer om hvordan deler av Nestlé - bygget
skal rives.

18. Vest har større usikkerhet enn Øst. Dette er ikke
gjenspeilet i en usikkerhet på +/-20%.

19. Ønsker en tydelig beskrivelse av massetransport
deriblant når på døgnet transporten gjennom
sentrumskjernen og boligområder skal foregå?
20. Ønsker at det skal visualiseres ytterligere om hvordan
anleggsperioden skal se ut og hvor kulverten skal ligge i
området fra Hamar stasjon til bryggeriundergangen ved
Koigen.

21. Tilsvingen mot Rørosbanen ved Stangebrua skaper et
«dødt» område mellom Røros- og Dovrebanen som ikke
er nyttig for kommunen eller Bane NOR.
22. I realiteten er alternativ Vest dyrere enn alternativ Øst
fordi det frigir mindre tomteareal i Hamar sentrum.
Ettersom mindre areal frigis økes også presset på dyrka
mark da det må bygges boliger utenfor byen.
Om alternativ Øst C:
23. Alternativ øst A er ikke aktuelt da alternativ Øst C tar
mindre matjord og har lavere kostnad. Øst C kommer
vesentlig bedre ut på Åkersvika naturreservat og dyrket
mark enn i 2016.
24. En stasjon ved Vikingskipet vil være en regional stasjon
for hele Hamar med omland samtidig som man kan
knytte Elverum og Østerdalen til et direkte-tog for
Gardermoen og Oslo i fremtiden.
25. En stasjon ved Vikingskipet er fremtidsrettet når det
gjelder kommunens mål om å vokse og utvikle seg.
Dagens stasjon har voksesmerter og vil antagelig være
for liten for doble togavganger.
26. En plassering ved Vikingskipet kan utfordre sentrum,
men all erfaring tilsier at det skapes en helt ny dynamikk
for reisende som skaper muligheter for dagens sentrum.

2.7.2 og planbeskrivelsen
for mer info.
17. Se innledende kap. 2.7 for
mer info om
anleggsperioden og
eventuelle konsekvenser
for bygg som følge av den.
18. Se innledende kapittel
2.8.1 om
Samfunnsøkonomisk
analyse for mer
informasjon.
19. Se innledende kap. 2.7 for
mer info om
anleggsperioden og
transport av masser.
20. Se innledende kap. 2.3.8
for mer info om
visualiseringer, det vil bli
utarbeidet ytterligere
illustrasjoner i
reguleringsplanen når
detaljene skal fastsettes.
21. Tas til orientering
22. Verdi av frigjort areal til
byutvikling er tatt med i
beregningene i Prissatte
konsekvenser.
23. – 26. Tas til orientering, se
for øvrig innledende
kapitler 2.8.2 for mer info
om stasjonsplassering,
mobilitet og andre
samfunnsmessige
virkninger.
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Nr 36
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Styret i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen anbefaler
alternativ Øst C for dobbeltspor og stasjonsløsning, og har
følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Mener at arbeidet med elektrifisering av hele Røros- og
Solørbanen må intensiveres og at dette blir en del av
Nasjonal transportplan som nå er under utarbeidelse.
Understreker at dette samsvarer med deres tre målsetninger
for denne banestrekningen:
a) Elektrifisere av denne, samt at den blir en
foretrukken godslinje mellom Nord-, Midt-Norge
og Europa.
b) Gjøre den til en del av det helhetlige
jernbanetilbudet i Sør-Norge
c) Gjøre den til en foretrukken linje med nasjonal
betydning for gods- og persontransport.
2. Avsender har tatt inn de to siste avsnittene fra merknaden til
Regionrådet for fjellregionen angående elektrifisering og
kostnadene knyttet til dette, muligheten for å reise
Trondheim-Oslo uten bytte og etablere en internasjonal
godskorridor.

1. Tas til orientering.
Mulighet for elektrifisering
av hele Røros- og
Solørbanen vil måtte
håndteres i de ordinære
prosessene rundt NTP. Se
for øvrig innledende
kapittel om elektrifisering
av Rørosbanen for mer
informasjon.
2. Se svar til merknad 13,
Regionrådet for
fjellregionen.

Se nr. 13 for oppsummering av merknad fra Regionrådet for
fjellregionen.

Nr 37
Røros Høyre
Avsender anbefaler Øst C for å muliggjøre at persontog på
Rørosbanen kan knyttes til InterCity-tilbudet og kjøre direkte til
hovedstaden. Avsender har følgende innspill til saken:
1. Jernbane som transportåre for gods fra Trøndelag og NordNorge er under utvikling og vil være et middel for bedre
trafikksikkerhet på veier og være et miljøriktig
transportmiddel for gods.
2. En bærekraftig løsning for gods mellom Trøndelag og
Østlandet, og ut i Europa, vil være å benytte Rørosbanen
som halvparten av et dobbeltspor mellom Støren og Hamar.
Dette fordrer en effektiv framføring av godstog fordrer
dobbeltspor og krysningsspor.

Bane NORs kommentar

Nr 38
Tobro Velforening
Tobro Velforening støtter Bane NOR sitt valg av alternativ Vest
gjennom Hamar.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering.

Merknaden tas til orientering,
se innledende kapitler om
Hamar og forbindelser til
Østerdalen. Begge alternativer
i Hamar har med tilsving for
gods.
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Nr 39
Disen Hagebys Vel
Disen Hagebys Vel påpeker at de tidligere har kommet med
innspill, og at de i 2014 gjennomførte en underskriftskampanje
hvor resultatet var et tydelig nei fra beboere på Disen til
alternativ Øst. Disen Hagebys Vel har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Mener at Bane NOR har gjort en grundig jobb med
utredningene. Anbefaler på det sterkeste alternativ Vest for
å sikre videre jernbaneutbygging, god byutvikling, skånsom
gjennomføring og at prosjektet blir gjennomført. Fraråder på
det sterkeste alternativ Øst.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering. Se for øvrig
innledende kap. og Bane NORs
anbefaling for mer info om
vurdering av måloppnåelse,
grunnerverv, anleggsperioden,
stasjonslokalisering og andre
samfunnsmessige virkninger.

Alternativ Vest:
2. Mener alternativ Vest er positiv for utviklingen av
bysentrum, og at dette alternativet samsvarer med statlige
føringer og knutepunktstrategi.
3. Mener tilgjengelighet til Mjøsa er godt hensyntatt.
4. Mener dette alternativet trafikalt sett berører eksisterende
bebyggelse mest skånsomt i anleggsperioden, med tanke på
trinnvis utbygging.
5. Trinnvis utbygging sikrer gjennomføring og god byutvikling.
Alternativ Øst:
6. Mener alternativ Øst vil få store konsekvenser for Disen,
Sagtunet, Briskebyen og Børstad, fordi Hamar vil være i utakt
med nødvendig samfunnsutvikling og mener alternativet vil
være i strid med statlige føringer og det grønne skiftet.
7. Mener mange huseiere vil miste hjem eller få eiendommer
ødelagt. Trekker frem Disen som et sentrumsnært bomiljø,
og påpeker at området vil bli endret på en negativ måte.
8. Mener anleggsperioden vil medføre trafikale utfordringer i
bl.a. Vangsvegen, noe som vil medføre økt belastning på
andre småveier. Krevende for småbarnsfamilier.
9. Mener tilgjengeligheten til Åkersvika blir svekket, og at
naturområdet i Åkersvika blir negativt berørt.
10. Mener kommunen taper arbeidsplasser og skatteinntekter
dersom næringsvirksomheten ved Vikingskipet må flytte.
11. Mener det er stor usikkerhet om Hamar kommune har
økonomi til å utvikle det som kreves rundt en InterCitystasjon ved Vikingskipet.
12. Mener det er flere kulturminner på Børstad/Tommelstad, og
avsender kan ikke se avbøtende tiltak for å kompensere for
tap av disse.
13. Mener alternativ Øst vil gå gjennom kulturlandskap med
verdifull dyrket mark og landskapsverdi. Mener at verdifull
matjord allerede er nedbygget som følge av ny E6, og at
alternativ Øst vil beslaglegge dette ytterligere.
14. Mener rekreasjonsområder rundt Børstad/Tommelstad er
viktige for befolkningen (henviser til kommuneplanens
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arealdel for turtraseer fra Disen, langs kanten av Børstadjordene og mot idrettsanlegg på Børstad), og at en
jernbanetrasé gjennom Disen og Børstad vanskeliggjør
realiseringene i kommuneplanen. Mener alternativ Øst vil
redusere kvaliteten på natur- og friluftsopplevelser.
15. Avsender er redd for at hele saken vil trekke ut i tid og
båndlegge arealer for videre byutvikling. Avsender tenker da
på attraktivitet, befolkningssammensetning og fare for
forslumming pga. usikkerhet og manglende vedlikehold av
eiendommer. Mener saksbehandlingstiden allerede har vært
uforholdsmessig lang, og ved ytterligere forsinkelser er det
større risiko for at sporet stopper ved Ottestad.

Nr 40
Elevrådet Hamar Katedralskole
Elevrådet ved Hamar Katedralskole ønsker Vest og anser dette
som det mest lønnsomme alternativet. Avsender har følgende
innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Elevrådet har hatt en avstemning med følgende resultat:
Alternativ Vest: 29
Alternativ Øst: 1
Blankt: 3
2. Avstemmingen viser at elever ved Hamar Katedralskole har
tillitt til at alternativ Vest representerer den beste løsningen
for Hamar over det lengre løp.
3. Påpeker at det er viktig at ungdommers stemme blir hørt i
alle saker som vil være gjeldende over det lengre løp.
4. Det ønskes at ungdommers beste blir lagt til grunn ved en
endelig avgjørelse i saken.

Bane NOR tar merknaden til
orientering. Det henvises for
øvrig til Bane NORs anbefaling
og vurdering av måloppnåelse,
samt innledende kap. for mer
info.

Nr 41
For Jernbane
For Jernbane har følgende innspill til saken:
Hovedpoenger:
1. Mener det alle viktigste er at det blir bygget dobbeltspor
gjennom Hamar. Det nest viktigste er at kurvaturen tillater
gjennomkjøring av stasjonen i full strekningshastighet. Det
bør være to forbikjøringsspor som ikke går til plattform.
Ønsker dernest å bevare Hamars miljøherligheter,
forbindelsen mellom sentrum og Mjøsa, Hamarbukta og
Åkersvika naturreservat.
2. Advarer mot å låse seg til noen få alternativer på et
unødvendig tidlig tidspunkt. Mener Bane NORs utredning
er inadekvat. Mener det er viktig å utrede følgende:
a. Midtkorridor med maksimalt lokk.

Bane NORs kommentar

1. Tas til orientering.
Dimensjonerende hastighet
gjennom stasjonsområdet er
90 km/t for både Øst og
vest-alternativet.
2. Se planprogram samt
planbeskrivelsen for mer
info om grunnlaget for
hvilke alternativer som er
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b. Ny variant til alternativ Vest som bevarer mer av
Hamarbukta og forbindelsen mellom sentrum og
Mjøsa.
c. Ny variant til alternativ Øst som bevarer mer av
Åkersvika naturreservat og mer dyrka mark.
d. Separat spor for farlig gods utenom Hamar.
e. Alternativ avgrensning til Rørosbanen for tog
mellom Oslo og Elverum/Røros i Stange kommune.
f. Mulighet for lokaltogtilbud Tangen-Hamar-Moelv
og Elverum-Hamar.
g. Nettverk av sykkelhoteller og ekspress-sykkelveier.
h. Betjening av sentrum og jernbanestasjon med
buss.
i. Delvis alternativ finansiering.
3. Mener midtkorridor gir den beste kurvaturen for å
muliggjøre hastigheter på 250 km/t for tog som ikke
stopper på stasjonen. Gir også den mest sentrale
plasseringen og dermed flest passasjerer og best
samfunnsnytte.
4. Ulempen er antatt høye kostnader. Stiller spørsmål ved at
andre InterCity strekninger har hatt store
budsjettoverskridelser og mener at det på bakgrunn av
Bane NORs dårlige planlegging er for tidlig å utelukke
midtkorridoren. Trekker frem at det særlig for alternativ
Vest er usikre kostnadsberegninger.
5. Mener også at alternative finansieringsmåter ikke er
utredet. Mener man kan ende opp med en dårlig løsning
for Hamar selv om det skulle finnes betalingsvillighet for en
bedre og dyrere løsning.

utredet. Det har vært en
lang prosess, med mange
vurderte alternative
trasékorridorer.

3. Tas til orientering, se svar til
punkt 2. Midt-alternativet
var med i 2016 men er ikke
utredet i denne planen, jf.
planprogram fastsatt i
februar 2019.
4. Bane NOR har en tydelig
bestilling for å jobbe for mer
jernbane for pengene og en
størst mulig grad av
samfunnsnytte. Se
innledende kap. 2.8.1 for
mer info ang
usikkerhetsvurderinger.
5. Tas til orientering

I det videre kommenteres punkter fra kapitler i
planbeskrivelsen
Kap. 2 – Rammer og føringer:
6. Peker på NTP og mener det er i samsvar med Stortingets
vilje å bygge dobbeltsporet Åkersvika-Brumunddal slik at
det kan inngå i en høyhastighetsbane mot Trondheim.
Mener derfor at hastigheten gjennom Hamar stasjon og
nord for Hamar by bør økes.
Kap. 5 – Beskrivelse av planforslaget:
7. Mener det bør utredes alternativer for kryssing av
Åkersvika på fylling. Peker på at på Ringeriksbanen har
Bane NOR utredet alternativer med både fylling og bru ved
kryssing av våtmark. Mener det bør utredes tunnel/kulvert.

6. Tas til orientering. Det er
akseptert lavere hastighet
gjennom stasjonsområdet,
da alle passasjertog skal
stoppe på Hamar.
7. Løsningen som kombinerer
fylling og bru over Åkersvika
er valgt for å ivareta både
tekniske og økonomiske
hensyn, og Åkersvika
naturreservat og
Åkersvika/Flagstadelvdeltaet
132

8. Alternativ Vest:
a. Mener det er potensiale for høye
kostnadsoverskridelser eller at kulverten bygges
høyere, med enda større ødeleggende effekt på
Hamars forbindelse til Mjøsa. Mener det bør
kreves grunnundersøkelser før kommunedelplanen
kan vedtas.
b. Mener det bør utredes løsninger hvor reisende på
Rørosbanen og Dovrebanen kan bytte mellom
strekningene på samme plattform.
c. Mener det er uakseptabelt at illustrasjonene i
planbeskrivelsen ikke viser hvordan Hamarbukta vil
bli seende ut ved lav vannstand. Mener dette viser
at alternativ Vest ikke er godt nok.

9. Sportilgang til jernbanemuseet:
Trekker frem at det ikke er utredet hvilke
ekstrakostnader manglende sportilgang til
jernbanemuseet vil medføre for alternativ transport.
Mener alternativ lokalisering av museet bør utredes,
for eksempel i Hamars nabokommuner. Mener det er
hensiktsmessig at museet ligger i nærheten av en
jernbanestasjon.
10. Alternativ Øst A og C:
a. Mener det er påfallende at Bane NOR ikke har
utredet et alternativ Øst som ikke fører til
permanent tap av dyrkamark. F.eks. lenger
vestover. Mener at dette også vil minske
inngrepene i Åkersvika. Det vil medføre behov for å
rive flere boliger, men peker på at det ble gjort i
Moss.
b. Mener en avgreining i Stange mellom Dovrebanen
og Rørosbanen vil muliggjøre gjennomgående tog
mot Elverum, uten å ødelegge mer av Åkersvika
naturreservat slik varianten med fleksibel
stasjonsløsning i alternativ Øst medfører.
Kap. 6 – Konsekvensutredning:
11. Stiller spørsmål ved at reisetiden mellom Hamar og
Brumunddal i nullalternativet er satt til 14 min, når dagens
reisetid ifølge Vy er 9-10 min. Hvorfor er oppholdstiden
inkludert?
12. Mener det vanskelig å se at det er grunnlag for Bane NORs
konklusjon om at anslagene for netto nåverdi gir grunnlag
for å rangere alternativ Vest foran alternativ Øst C da det
bare er 6 prosent forskjell. Mener usikkerheten i
beregningene er mye større enn dette.

som økologisk
funksjonsområde.
8. Se innledende kapittel 2.8.1
om samfunnsøkonomisk
analyse for mer informasjon.
Planbestemmelsene legger
føringer for at kulverten ikke
kan bygges høyere.
Illustrasjoner viser Mjøsa
med høyeste regulerte
vannstand. Hvilke spor
togene vil stoppe på vil være
avhengig av rutene, og om
toget skal vende på Hamar
stasjon eller om det er
gjennomkjørende.
Utforming av kulverten og
Hamarbukta fastsettes i
neste planfase, i dialog med
Hamar kommune.
9. Tas til orientering. Alternativ
lokalisering av
jernbanemuseum inngår
ikke i dette
utredningsoppdraget.

10. Utredningskorridorene har
blitt fastsatt ut ifra
undersøkelser og
vurderinger av hva som vil
være byggbart, kostnader og
konseptet for InterCity.
Hensikten med å utrede
Fleksibel stasjon var ICpendel Oslo-Elverum. En slik
IC-pendel vil ha stopp på
Hamar stasjon. Se
innledende kapittel 2.3 om
Rørosbanene og InterCity
for mer informasjon.
11. I analysen er det brukt
reisetid, som er både
kjøretid og oppholdstid. Se
Prissatte konsekvenser for
mer informasjon.
12. Se Bane NORs anbefaling og
vurdering av måloppnåelse
for mer info. Totalt sett er
kostnadsforskjellene mellom
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13. Mener de samfunnsøkonomiske tapene er høyere enn det
nyttekostnadsanalysen i kap. 6.2.1.3 viser. Det er fordi det
ikke er satt noen pris på verdien av Hamarbukta, Åkersvika
naturreservat, samt forbindelsen mellom Mjøsa og
sentrum.

14. Viser til statistikk på innbyggertall og pendling til og fra
Hamar fra nabokommuner. Mener det i dag er potensiale
for økning i pendling til Hamar, samt at det er
befolkningsvekst i disse kommunene.
15. Etterlyser en utredning av lokaltog i planene. Mener
miljøeffekten av togreiser mellom Lillehammer, Oslo og
Gardermoen kan bli spist opp av økt biltrafikk til Hamar
stasjon.
a. Mener bilkjøringen til og fra Hamar stasjon
medfører økte trafikkproblemer i Hamar og mener
det derfor er svakheter i ideen om bare en stasjon i
Hamar.
b. Foreslår at det utredes stasjoner beregnet på
hyppige lokaltog mot Moelv, Tangen og Elverum.
Tidligere stasjoner som Ottestad, Jessnes,
Rudshøgda og Ådalsbruk kan være aktuelle og
gjenoppbygge. Mener også det kan etableres ny
stasjon i nordvestre Hamar. Evt. Lokalstasjoner på
dobbeltsporet bør etableres med forbikjøringsspor.
c. Alternativt kan lokaltog kjøre på det gamle sporet
mellom Hamar og Brumunddal. Dette gir også
muligheter for omdirigering av tog ved driftsstans
på en av banene nord for Hamar.
d. Mener det er fornuftig at utbygging i og utenfor
Hamar konsentreres til slike lokaltogstasjoner.
Alternativet synes å være en massiv utbygging
langs E6.
16. Mener det er behov for å se på alternativet til 100 %
skattefinansiering.
a. Mener det er betydelig inntektspotensial knyttet til
kommersielle aktiviteter på og omkring
stasjonsområdet. Mener at dersom dette ikke

alternativene relativt små,
og har ikke blitt vurdert som
utslagsgivende i
måloppnåelsen. Alternativ
Vest er rangert først i
Prissatte konsekvenser da
alternativet har både lavest
kostnad og høyest nytte.
13. Disse forholdende er vurdert
i Fagrapport Ikke-prissatte
konsekvenser, iht. metode
for konsekvensutredning.
Dette er tema som er
vanskelige, eller lite
relevant, å prissette på
samme måte som temaene
utredet i prissatte
virkninger. Se innledende
kapittel 2.8.1 om
Samfunnsøkonomisk
analyse for mer informasjon.
14. Tas til orientering, se
innledende kap. om
Byutvikling og mobilitet for
mer info.
15. Prosjektet planlegger
dobbeltspor for InterCity.
Det er ikke i prosjektets
mandat å utrede andre
eventuelle fremtidige
togtilbud. Se innledende
kapittel om Roller og
ansvarsfordelig, samt
byutvikling og mobilitet.

16. Tas til orientering
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utnyttes på Hamar, vil det kunne bli gjort andre
steder, f.eks. Stange stasjon. Det kan svekke
Hamars betydning som kommersielt senter på
Hedmarken.
b. Muligheten for grunneierbidrag til utbyggingen bør
også undersøkes.
c. Videre kan også bompenger brukes både som
trafikkregulering og finansiering.
17. Mener Høgskolen i Innlandets campus kan flyttes til
stasjonen uavhengig av ny plassering, for å gjøre det lettere 17. Tas til orientering.
å tiltrekke seg arbeidskraft og studenter. Det samme
gjelder videregående skoler.
18. Viser til at deler av Hamars befolkning bor i
nabokommuner og at det derfor uansett lokalisering, vil bli 18. Tas til orientering, se
innledende kap. om
betydelig biltrafikk til og fra stasjonen.
byutvikling og mobilitet for
mer info.
19. Mener Bane NORs trafikktelling som viser at 42 prosent går
19. Se innledende kap. 2.8.2 for
til stasjonen, ikke er riktig på årsbasis da den ble
mer info om utredninger /
gjennomført i april/mai.
passasjerregistreringer.
20. Mener at det bør bygges sykkelhotell ved stasjonen for å
20. Bane NOR skal legge til rette
øke andel syklende. Også sykkelutleie og sykkelverksted
for syklende ved stasjonen,
kan etableres ved stasjonen, i sentrum, ved videregående
utformingen blir fastsatt i
skoler og på høgskolen.
reguleringsplanen.
21. Mener det bør bygges et nettverk av ekspress-sykkelveier.
21. Tas til orientering.
Ekspress-sykkelveier bør legges under bilveier i kryss for å
Sykkelveier er Hamar
unngå forsinkelser.
kommune/
fylkeskommunen og Statens
vegvesens ansvar.
Reguleringsplanfasen vil
avklare infrastruktur,
inkludert sykkelveger, som
kobles opp mot
jernbanestasjonen.
Kap. 7 – ROS:
22. Mener lokalisering av hovedsykehus for Innlandet vil ha
22. Innspill ang
stor betydning for trafikkstrømmene. Om et sykehus
sykehusplassering er ikke en
lokaliseres i Hamar bør det legges nær stasjonen.
del av Bane NORs mandat
for InterCity i Hamar. Det vil
være opp til Hamar
kommune å ev. avklare
mulig tomt for sykehus, men
på generelt grunnlag er
plassering av større
arbeidsplasser tett opp til
stasjonen i tråd med statlige
føringer.
23. Likevel bør det ikke fraktes farlig gods så nær sykehuset at
23. Se svar til punkt 22. Det
det kan føre til at sykehuset ikke vil være operativt ved
ligger ikke i prosjektets
alvorlige jernbaneulykker på Hamar. Mener derfor det bør
mandat å utrede andre
utredes et godsspor utenfor byen om sykehuset legges til
konsepter enn det som
Hamar. Dette kan også bidra til å minske inngrepene i
Åkersvika fordi man unngår å etablere tilsving for gods.
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24. Et godsspor utenfor Hamar kan også gjøre at
jernbanesporene i kulverten i alternativ Vest kan bygges
brattere enn om godstog skulle trafikkere dem. Dette
åpner både for reetablering av større deler av Hamarbukta
og bedre forbindelse mellom sentrum og Mjøsa.
Kap. 10 – Måloppnåelse:
25. Peker på at alternativ Vest har 17 prosent høyere
klimautslipp enn de andre. Stiller spørsmål ved om bedre
måloppnåelse på andre områder skal telle mer enn denne
klimaulempen for alternativ Vest. Mener dette ikke er
avgjørende.

Konklusjon:
26. Mener forslaget til kommunedelplan er inadekvat som
beslutningsgrunnlag for kommunestyret. Mener at
tiltakene i punkt 2 over må utredes for å unngå en
feilinvestering.

Nr 42
Hamar Venstre
Avsender har behandlet alle fagrapporter i innspillet og
anbefaler alternativ Øst. Avsender har følgende innspill og
spørsmål til saken:
Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger:
1. Mobilitet og tilgjengelighet: Påpeker at
konsekvensutredningen ikke har vektlagt utviklingen
langs Vangsvegen, (spesifikt ved CC stadion, Scandic
Vangsvegen og øst for politihuset) i tilstrekkelig grad.
Utvikling framover i tid ser generelt ikke ut til å være
vektlagt i konsekvensutredningene til BN, og avsender
mener det er en svakhet

ligger til grunn for InterCity
planleggingen.
24. Se svar til punkt 23.

25. For dette plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i
klimaregnskapet vurdert
som så små at det ikke er
beslutningsrelevante
forskjeller mellom
alternativene. Se innledende
kap. for mer info.
26. Tas til orientering.

Bane NORs kommentar

1. Utredningene har vurdert
virkninger på både kort og lang
sikt, det er vurdert for både
åpningsår (2034) og 40 år
videre frem (2074). I
utredningene er det lagt til
grunn fremskriving av
befolkning. For næring og
arbeidsplasser finnes det ikke
tilsvarende fremskrivninger.
Dette er en svakhet ved
utredningene, som også er
beskrevet i rapporten andre
samfunnsmessige virkninger.
Uten et fremskrevet grunnlag
er det vanskelig å gjøre
etterprøvbare vurderinger av
hva som vil være realistiske
utviklings- og
utbyggingsmuligheter. I
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rapporten er det likevel gjort
vurderinger av dette med
bakgrunn i tilgjengelig
kunnskap og erfaring. Det er
blant annet lagt inn et antall
arbeidsplasser rundt ny stasjon
2. 2.2 Passasjerregistreringer: Trafikktellingene er kun
i øst, da det er vurdert at det er
gjennomført på våren/tidlig sommer, og avsender
sannsynlig med noe utvikling.
ønsker generelle tall for antall gående i november,
Samtidig er det vurdert av at
desember og januar kontra april og mai for å vurdere om
en større utvikling rundt
trafikktellingene er representative for hele året.
stasjonen i øst vil ta lang tid. Se
3. 2.3 Trafikkavvikling: Med dobbelt så mange togavganger
innledende kap. 2.8.2.1 for mer
fra stasjonen vil klima og miljømessige utfordringer øke.
informasjon, samt rapporten
Hvor mye svevestøv og utslipp vil det medføre med
andre samfunnsmessige
trafikken gjennom sentrum med dagens situasjon og
virkninger.
med dobling av avganger ved vest?
2. Tas til orientering. Se
4. 2.3 Trafikkavvikling: Stenginga av Stangebrua er
innledende kapittel 2.8.2 om
kommunisert som et kjempeproblem. Avsender mener
Byutvikling og mobilitet for
dette løses ved å kjøre rundt Åkersvika ved Ottestad.
mer informasjon.

5. 2.3 Trafikkavvikling: Sømløse reiser med ekspressbusser
til og fra stasjonen ikke er beskrevet. Avsender ønsker
svar på om det er gjort undersøkelser på om det er mer
aktuelt for ekspressbusser til og fra en stasjon i øst enn
stasjon i Vest?

6. 2.3 Trafikkavvikling: I dag er avlastningsvegen for Hamar
sentrum basert på parkering på Brygga og 8-meteren og
kjøring via Koigen, brygga og bryggeriundergangen.
Dette forsvinner med alternativ vest. Hvordan vil man
erstatte denne tilfartsåren og disse
parkeringsmulighetene?

7. 2.3 Trafikkavvikling: Hvor er beregningsgrunnlaget og
forskningsgrunnlaget BN bruker som tilsier at det kun
blir en økning på +/- 100 biler når vi får dobbelt så
mange avganger fra stasjonen? Avsender vil gjerne se
beregningsgrunnlag for dette.

3. Se innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.

4. Tas til orientering. Se
innledende kapittel 2.7 om
anleggsfasen for mer
informasjon. For kjørende
innebærer stenging av
Stangebrua omkjøring om E6
og Midtstranda/Vangsvegen.
For gående/syklende må det
etableres midlertidig
bru/fylling over Åkersvika.
5. Se innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon. Alternativt
linjenett med matebuss
mellom stasjon og Hamar
sentrum er beskrevet på s 42 i
rapporten «andre
samfunnsmessige virkninger»
for alternativ Øst. Dette er ikke
vurdert som aktuelt for
alternativ Vest, da stasjonen
ligger innenfor gangavstand til
de fleste målpunkter i sentrum.
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8. 2.4 Parkering: Ved en stasjon i Vest brytes kommunens
viktigste mål mht parkeringskapasitet: «bidra til et mer
levende sentrum» hvor alternativ Øst bidrar til mindre
trafikk i sentrum, og «virke dempende på biltrafikk i
sentrum» hvor alternativ Vest vil bidra til mer trafikk i
sentrum.
9. 2.4 parkering: Avsender savner utredning om
sambruksfordeler ved Vikingskipet og stasjonen i Øst.

10. Det burde være et mål at flere skal fra bil til jernbane.
Gode parkeringsmuligheter bidrar til dette. Dagens
stasjon og alternativ Vest har utfordringer med
parkeringsmuligheter og kan føre til at flere kjører bil til
endestasjonen.

11. 2.5 Kollektivtrafikk: Har Bane NOR dokumentasjon på at
det er et problem å legge om bussrutene?

12. 2.6 Gange: Bane NOR har i for liten grad sett på hvilke
målpunkter som i framtiden vil være i gangavstand til en
stasjon i Øst.

Det er ikke gjort særskilte
vurderinger av ekspressbuss.
6. I Hamar kommunes
overordnede planer er 8metersplanet avsatt til andre
formål enn parkering. Hamar
kommune jobber for tiden med
ny mobilitetsstrategi. Det vil
være opp til kommunen og
andre aktuelle myndigheter
hvordan parkering og trafikk
organiseres for
sentrumsområdet. For
stasjonen skal Bane NOR
tilrettelegge for 200 p-plasser,
uavhengig av
stasjonsplassering. Se også
innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
7. Se innledende kapittel 2.8.2.16
om Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon. Se også
Fagrapport prissatte
konsekvenser.
8. Tas til orientering. Det kan
være mange virkemidler for å
dempe biltrafikk gjennom
sentrum, trafikkregulering,
parkeringspolitikk,
gateutforming osv. Å flytte
målpunkter ut fra sentrum kan
dempe biltrafikk gjennom
sentrum, men kan samtidig
bidra til mindre liv i sentrum.
9. Deler av Vikingskipets
parkering må flyttes noe og
reetableres ved alternativ Øst.
Eventuell sambruk må
undersøkes i neste fase i
samarbeid med Hamar
kommune, og må tilpasses
Hamar kommunes
parkeringspolitikk. Se Andre
samfunnsmessige virkninger
kapittel 3.10 for vurdering av
driftsmessige konsekvenser for
Vikingskipet.
10. Se Andre samfunnsmessige
virkninger kap. 2.8 og vedlegg
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13. 2.6.6 Reiseavstand og gangtid: Hvordan er det regnet
avstanden til målpunktene fra de tre
stasjonsalternativene null, Vest og Øst?

Erfaringer med endret
stasjonsplassering. Bane NOR
har som mål at flest mulig skal
sykle og gå til stasjonen, og
planlegger for 200 p-plasser
ved stasjonen, som tilsvarer ca.
dagens plasser ved Hamar
stasjon. Kommunen kan velge
å tilrettelegge parkering ut
over dette, både for Vest og
14. 2.6.6 Reiseavstand og gangtid: Hvorfor er ikke
Øst, men det vil gjerne bli i en
målpunkter som politihuset, Briskebyen stadion m/
avveiing mellom parkering og
kontorplasser, Fredvang og Eika-bygget tatt med i
annen mer intensiv bruk av
beregningen?
arealer til kontor/næring.
11. Utfordringen er å finne gode
linjer for bybusser med en
flytting av stasjonen. Avvik fra
prinsipp om rettest mulig linjer
15. 2.6.6 Reiseavstand og gangtid: Hvorfor er ikke kontor- og
som betjener flest mulig,
næringsbyggene fra CC-mart’n, østover Vangsvegen og
innebærer økt reisetid med
over Midtstranda tatt med i tabellen for utregnet
kostnader i tid og penger.
avstand?
Beskrivelse av mulig omlegging
16. 2.6.8 Oppsummering: Her står det i rapporten at en
av busslinjer finnes i rapport
svakhet ved analysen er «den ikke fremskriver antatt
om «andre samfunnsmessige
utvikling av nærings- og arbeidsplasser ved Vikingskipet
virkninger».
ved en stasjon i Øst». En slik fremskriving er nødvendig,
Se innledende kapittel 2.8.2
og stiller spørsmål til hvorfor dette ikke har blitt gjort.
om Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon. Bane NOR
har også hatt dialog med
Hedmark trafikk/Innlandet
trafikk om busslinjer og
17. 2.7 Sykkel: Viser til tabell som viser sykkelavstand til
løsninger for buss.
bolig og arbeidsplasser. Dette er underkommunisert da
12. Det er vanskelig å vurdere hva
kort sykkelvei er et viktig kriterium for
som kan komme av nye
stasjonsplassering.
målpunkter innenfor
18. 2.8.7 Vurdering av stasjonsplasseringens betydning for
gangavstand til stasjon i Øst i
nullvekst i personbiltrafikk: Det er underkommunisert
forskjellige tidsfaser, men det
betydningen av hvor få som bor i gangavstand til
er gjort noen vurderinger av
stasjonen og hvordan dette påvirker den samlede
dette i rapporten «andre
befolkningens reisevaner.
samfunnsmessige virkninger».
19. 2.8.7 Vurdering av stasjonsplasseringens betydning for
Se også innledende kapittel om
nullvekst i personbiltrafikk: Viser til side 64, og stiller
Byutvikling og mobilitet for
spørsmål til om BN forutsetter at det ikke legges
mer informasjon.
bussruter til en eventuelt Østlig stasjon siden man
13. Se innledende kapittel 2.8.2.11
beskriver at de nærmeste busstoppene i øst er
om Byutvikling og mobilitet for
Vangsvegen og Stangevegen?
mer informasjon. I
20. 3. Byutvikling: Alternativ øst frigjør strandsonen foran
beregningene er det benyttet
sentrum og fører byen sammen med Mjøsa.
tre ulike avstander; 5 minutter,
10 minutter og 15 minutter.
21. 3.Byutvikling: Flytting av stasjonen sikrer at kvadraturen
For å regne om dette til
består som det historiske sentrum uten en barriere
reiselengde, er det benyttet en
mellom byen i og vannet i en tid hvor ro og natur- og
parkområder blir stadig høyere prioritet.
gjennomsnittlig gangfart på 5
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22. 3. byutvikling: Alternativ øst vil frigjøre store, nye arealer
på Espern for boligutvikling i nærhet til en stasjon i øst.
23. 3. Byutvikling: Dagens stasjonsområde er farlig for
gående og syklende da biltrafikk til/fra stasjonen går
gjennom samme område. Hvis byen skal ha flere
syklende må det etableres gjennomgående sykkelveier.
Vedlegg «Erfaringer endrede stasjonsplasseringer»:
24. BN tar rapporten «Stationsutveckling och
stationslokalisering. Påverkan på resande och
stadsutveckling», utelukkende til inntekt for å beholde
stasjon i vest. I Rapporten er det også vist til at i flere
steder ble de ikke-prissatte konsekvensene for høye ved
en sentral plassering av stasjonen (2014:52). Dette
samstemmer med hva flertallet blant Hamars
innbyggere og politikere tenker om å bygge gjennom
byen, fylle ut Hamarbukta og påvirkningen av
anleggsperioden.
Driftsbasen i Øst og beskrivelse i andre samfunnsmessige
virkninger:
25. Her opplever avsender at formuleringene bærer preg av
at driftsbasen er tilføyd senere. Blant annet fordi denne
rapporten og teknisk hovedplan har mange illustrasjoner
uten driftsbasen.
26. Hva er begrunnelsen for å beholde driftsbasen på
Hamar? Hvilke utredninger og beslutningsprosesser
ligger i dette?

km/t. Alle avstander er langs
offentlig veg.
14. Analysen har sett på hvor langt
en kommer langs fremtidig
gangnett, og hvor mange
bosatte og arbeidsplasser som
ligger innenfor denne
avstanden. Det er i tillegg
plukket ut noen kjente
målpunkter for å sammenligne
alternativene. Se innledende
kapittel om Byutvikling og
mobilitet for mer informasjon.
15. Se svar til punkt 14.

16. Se Andre samfunnsmessige
virkninger kap. 2.6.2 om SSBs
statistikk og framskrivning. For
bosatte finnes det
fremskrivninger som kan
legges til grunn, for
arbeidsplasser finnes ikke slike
fremskrivninger. Det er i
utredningen antatt at det vil
etableres noen arbeidsplasser
både på Espern og ved
stasjonen, men tallene er
usikre.
17. Tas til orientering.

18. Stasjonsplasseringens
betydning for nullvekst i
personbiltrafikk er omtalt i
Andre samfunnsmessige
virkninger kap. 2.8

27. Når og på hvilken måte er det kommunisert til Hamar
formannskap og kommunestyret i tiden etter fastsatt
planprogram og fram til utredningene ble lagt fram
november 2019, at utredningene kom til å bli lagt fram
med forutsetningen at driftsbasen ikke flyttes ut?

19. Det er sett på både
bussystemet for 2020 og
alternative busslinjer, i Andre
samfunnsmessige virkninger
kap. 2.5. Se innledende kapittel
om Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
20. Tas til orientering
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28. Foreligger det endringslogg for andre samfunnsmessige
virkninger som viser når og grunnet hvilke innspill som
foreligger angående flytting av driftsbasen.
29. Avsender etterspør en sammenstilling fra Bane NOR om
hvordan de ser denne måten å behandle forholdet
driftsbase for Øst-alternativet, sett opp mot egne funn i
samfunnsøkonomisk analyse, og forutsetningene for
utredningsarbeidet som ble gitt av KMD 01.09.2017.
Herunder likeverdig utredning av alternativene,
frigjøring av arealer fra jernbaneaktivitet til byutvikling,
hensyn til verneområdet Åkersvika/Ramsar,
medvirkning/styring i forholdet mellom Bane NOR og
Hamar kommune.
30. Kan Bane Nor si noe om sin nåværende posisjon i
forhold til finansiering av driftsutgifter herunder
driftsbase i innspill gitt til handlingsprogram for
jernbanesektoren og NTP?
31. Foreslår at rapporten samfunnsøkonomisk analyse
revideres slik den omhandler Øst med flytting av
driftsbase, ikke som en variant, men som hovedtiltak,
basert på de funn som er gjort. For fagrapport “Andre
samfunnsmessige virkninger” foreslås det at hele
rapporten rettes opp med illustrasjoner og beskrivelser
uten henvisning til at driftsbasen blir på Hamar for Østalternativet.

21. Tas til orientering

22. Espern kan bygges ut
uavhengig av alternativ.
23. Se innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.

24. Tas til orientering.

25. Å utrede alternativene med og
uten driftsbase har ligget til
grunn for utredningene, jf.
Fagrapport «Prissatte konsekvenser»:
bestilling fra
Avsender forholder seg til at brev fra KMD 01.09.2017 og
Jernbanedirektoratet og
fastsatt planprogram februar 2019 er styrende for
fastsatt Planprogram. Se
utredningen. De forholder seg til Øst C som alternativet i øst.
innledende kapittel om
32. Ønsker svar på hvorfor Øst A som oftest benyttes i
Driftsbasen for mer
illustrasjoner og film av Øst-alternativene da det er
informasjon.
minst aktuelt?
26. For å likestille alternativene
skulle det ifølge brevene fra
KMD og Jernbanedirektoratet,
vurderes om driftsbasen kunne
bli eller flyttes, i begge
33. Ønsker at Bane NOR retter bruken av Øst A i film og
alternativer. Om driftsbasen
illustrasjoner.
skal flyttes er dette et
finansieringsspørsmål. Det er
ingen avgjørelser som er tatt,
men alternativene er utredet
med og uten driftsbase.
Bestillingen for ny planprosess,
34. Ønsker svar på om alternativ Øst C eller Vest har størst
usikkerhet på kostnadene.
planprogrammet fastsatt av
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35. Ønsker svar på om alternativ Øst C eller Vest har størst
usikkerhet i klimabudsjettet.
36. Spør om det var forskjell på de to usikkerhetsanalysene
(9.9.2019 og 13.09.2019) med tanke på inngangsverdi.
37. Ønsker at de to usikkerhetsanalysene gjøres tilgjengelig
for ekstern gjennomgang.
38. Kan Bane NOR bekrefte at flytting av verksted ikke er
tatt med som kostnader for tiltaket i noen av
alternativene?
39. Er flytting av driftsbasen tatt med som kostnad for
tiltaket i noen av alternativene?
40. Varianten flytting av driftsbase er kostnadsberegnet til
100 – 300 millioner, til fratrekk verdi av areal for
byutvikling og sportilgang for øst beregnet til 20
millioner.
41. Hva er verdien av frigjøringen av tomter ved å flytte
driftsbasen ved hhv. alternativ Vest og alternativ Øst?

Hamar kommune, og
presentasjoner underveis i
utredningen viser alle at
driftsbasen er en del av
utredningene. Dersom flytting
av driftsbase var lagt inn som
del av tiltaket for alternativ
Øst, vil dette medføre vesentlig
økte kostnader på alternativet.
27. Det foreligger ikke
endringslogg for denne
rapporten. Med og uten
driftsbase lå til grunn før
utredningen startet.
28. I samtlige rapporter er alle
alternativer vurdert med og
uten driftsbase.
29. Alle alternativer kan bygges
uten driftsbase hvis noen
finansierer flytting av denne.

42. Stemmer det at det med faseplanen for Vest ikke vil
være sportilgang for driftsbasen i de to årene mellom
sjette og åttende anleggsår? Hvis dette stemmer er det
planlagt midlertidige løsninger og hva koster disse?
43. Hva er kostnaden ved vegforbindelse til driftsbasen
under tilsvingen ved Rørosbanen, og er denne regnet
med i kostnader for alternativ Vest?

44. Hva er kostnaden for en løsning med Stangevegen under
bane for alternativ øst?

45. Hva skiller løsningen med veg til driftsbase i vest fra
stangevegen under jernbanen i øst?

46. Hva er kostnaden for Stangevegen på bro over
jernbanen? Kan kostnaden for Stangevegen på bro
reduseres ved å splitte biltrafikk og gang/sykkel på
nåværende vestre brokar?

30. Ansvar for driftsbasen ligger
hos Spordrift AS.
31. Kostnader til flytting av
driftsbasen inngår ikke i
utbyggingsprosjektet for
InterCity og vil derfor ikke
inngå som Bane NORs
hovedalternativ. I Andre
samfunnsmessige virkninger er
det omtalt flytting av driftsbase
som et strategisk forbedrende
tiltak for alternativ Øst. Som
påpekt over vil det innebære
vesentlige kostnader å legge
inn flytting av driftsbase som
del av tiltaket.
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47. Kan gang/sykkel tas i land på Åkersvika ved siden av
stasjonen for litt lengre opp og bruke planlagt
undergang, både midlertidig og permanent.

48. Hvis Stangevegen bygges som en smalere bro kun for
biler og for en lavere ÅDT vil dette redusere kostnad og
konsekvens i forhold til ekstrafylling utenfor traséen i
Åkersvika?

Fagrapport «ikke prissatte konsekvenser»:
49. Påpeker at gradering av «konsekvenser» og «verdi» ikke
er objektiv og at kriterier for gradering mangler, derfor
er det vanskelig å skille mellom faglige-, skjønnsmessigeog subjektive konklusjoner.
50. Oppfatter at fagområdet landskapsbilde er tolket som
viktig i innledninger og beskrivelser, men bagatellisert i
sammenstilling og vurdering med tanke på
måloppnåelse. De oppfatter et misforhold mellom
viktighetsgraden i beskrivelse og tolkning.
51. Siden fagområdet landskapsbilde ikke har samme
formelle beskyttelse som de andre fagtemaene, bes det
om en ekstra etterprøving av om tolkning og
sammenstilling opp mot måloppnåelse er uten
misforhold i dette fagområdet.
52. Mener at fagområdet kvalitativt skal komme opp på
samme «vernenivå» som jordvern og forholdene i
Åkersvika grunnet Hamar sin unike beliggenhet.
53. Biologisk mangfold: Positive til at alle alternativer nå
ligger på yttersiden av dagens jernbanefylling over
Åkersvika av hensyn til trekkfugl.
54. Biologisk mangfold: Begge traséer grenser til sårbare
arter. I alternativene i øst er det fire lokaliteter av
Dragehoder på Børstad og Tommelstad hvor 3 av 4 arter
kan skånes.
55. Biologisk mangfold: Trærne i Børstadalleen er i slutten
av sitt livsløp og avsender spør om prosjektet kan
reetablere denne.
56. Biologisk mangfold: Avsender oppfatter en skjevhet i
vurderingen av tap av Børstadalleen som er rangert til

32. Dette er fordi de er identiske
fram til Flagstadelva. Det var
størst kunnskap om alternativ
Øst A tidlig i utredningene, da
arbeidet med visualiseringer
ble påbegynt. Øst A foreslås
lagt bort før sluttbehandling.
Se Illustrasjonshefte for
illustrasjoner av Øst C.
33. Filmen viser alle alternativene
som er utredet, den vil ikke bli
revidert. Det er utarbeidet
illustrasjoner av både Øst A og
Øst C. Øst A foreslås lagt bort
før sluttbehandling, da Øst C
vurderes som et bedre
alternativ.
34. Det er samme nivå på
usikkerhet for Vest og Øst. Se
innledende kapittel 2.8.1 om
samfunnsøkonomisk analyse
for mer informasjon.
35. Det er samme nivå på
usikkerhet for Vest og Øst. Se
innledende kapittel 2.8.3 om
Klimabudsjett for mer
informasjon.
36. Det er ikke gjennomført to
usikkerhetsanalyser. Det er to
arbeidsdager for samme
analyse og inngangsverdiene er
dermed den samme.
37. Usikkerhetsanalysen er unntatt
offentlighet etter
offentlighetslova §23 «unntak
av omsyn til det offentlege sin
forhandlingsposisjon».
38. Flytting av verksted
gjennomføres uavhengig av
prosjektet og inngår ikke i
kostnadene til prosjektet
39. Kostnadsberegning for begge
alternativene er lik, og det er
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middels til stor negative konsekvens og de hule eikene
ved Høyensalodden som er rangert til middels
konsekvenser. Avsender lurer på om et tiltak ved å la de
døende trærne hogges og flyttes og dermed bevare
mikromiljøet er vurdert?
57. Biologisk mangfold: Påpeker at det i rapporten er
skrevet at de gamle furuene på Koigen ikke berøres. Her
finnes det ingen gamle furuer. Derimot finnes det gamle
furuer på Sterudodden og disse forsvinner med
alternativ Vest.

utredet variant uten driftsbase
for begge alternativer.
40. Verdien av arealet vil være
avhengig av hva man kan bruke
vernede bygninger og
sporarealer til.

41. Verdi for det spesifikke arealet
er ikke tatt med i
beregningene. Verdien vil være
påvirket av at bygningene,
inkludert deler av sporene, er
58. Biologisk mangfold: Påpeker at det i film og illustrasjoner
vernet.
er det konsekvent vist alternativ Øst A som er det verste
42. Fagrapport
alternativet for Børstad.
Anleggsgjennomføring er på et
overordnet nivå, for å vise at
det er gjennomførbart.
Detaljer rundt dette vil
59. Biologisk mangfold: Påpeker at ved illustrasjoner av
håndteres på neste plannivå.
alternativ vest er det vist at gamle trær er bevart, disse
er oppå tunnelåpningen og må fjernes.
43. Kostnader for spesifikke deler
60. Biologisk mangfold: Slåttemarkene på Børstad og
av utbyggingen er unntatt
Tommelstad trues av endret drift siden de må driftes
offentlighet etter
som før. Hvordan kan dette rangeres fra middels til stor
offentlighetslova §23 «unntak
negativ konsekvens, spesielt med tanke på vurderingen
av omsyn til det offentlege sin
av eikene i vest?
forhandlingsposisjon». Alt som
61. Kulturmiljø: Påpeker at den 100 år gamle historiske
er nødvendig for å
bryggeriparken graves bort, men ikke er omtalt i
gjennomføre alternativet er
konsekvensutredningen.
tatt med i kostnadene.
62. Kulturmiljø: Heidemannsgate 1 og 2, hule eiker og noen
44. Kostnader for spesifikke deler
gamle furuer graves bort med alternativ Vest. Hvorfor
av utbyggingen er unntatt
rangeres dette som middels negativt mens rivningen av
offentlighet etter
bygninger på Disen ved Øst A rangeres til stor negativ
offentlighetslova §23 «unntak
konsekvens.
av omsyn til det offentlege sin
forhandlingsposisjon»
45. Vei til driftsbasen i Vest er en
63. Livet i Hamarbukta: Hvordan vil oppvirvling av slam og
tilkomstvei som går under
andre elementer fra Hamarbukta påvirke vannkvaliteten
tilsvingen. Stangevegen under
for de som bruker Koigen?
jernbanen er en hovedvei til
Hamar sentrum som i større
grad vil påvirke Åkersvika
64. Hvilke undersøkelser er gjort habitat i Hamarbukta?
naturreservat, samt føre til at
Finnes det truede plantearter eller truede fisker,
hele stasjonsområdet blir
krepsedyr eller andre livsformer der?
liggende om lag 3 m høyere.
46. Kostnader for spesifikke deler
Fagrapport «Støy»:
av utbyggingen er unntatt
65. Avsender mener at støyproblematikken med Vest er
offentlighet etter
underkommunisert. Støyutfordringene for Vest er større
offentlighetslova §23 «unntak
enn for Øst. Jernbanetraséen må støyskjermes med 3
av omsyn til det offentlege sin
meter som medfører til at dette blir en barriere i byen.
forhandlingsposisjon»
66. Ved alternativ Øst C blir 155 berørt av støy noe som kan
reduseres til 44 med støyskjermer, i alternativ Vest er
47. Gående og syklende over
Åkersvika som skal til Hamar
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det 264 som kan reduseres til 236. I illustrasjonen av Øst
vises støyskjermer, men ikke for Vest.
67. På tiltaksfilmen tidskode 00.05.22 med syn fra stasjonen
og ned i kulvert er det ikke vist støyskjermer. Her vil et
hotell havne i gul støysone og støyskjermer må settes
opp.
68. På stillbilde oversiktsbilde av alternativ vest fra Koigen
mot stasjonen er Sterudodden og Heidemannsgate 1 og
2 intakt inkludert gamle trær.

69. Avsender påpeker at illustrasjonene av Vest er uten
støyskjerm på tross av at det ligger planlagte og ferdig
bygde boliger, rekreasjonsområder og næringsområder
innenfor gul støysone av alternativ vest.
70. På tiltaksfilmen tidskode 00.02.19 vises alternativ Øst A
over Børstad. Her mener avsender at man burde vist
alternativ Øst C.
71. Avsender stiller spørsmål ved om de grønne tverraksene
(tiltaksskissen) til jernbanetraséen som er vist i Bane
NOR sin illustrasjon, vil være innenfor akseptable
støykrav i henhold til kommunens arealdel og T-1442.
Hvis så, må alle arealene støyskjermes lokalt.

sentrum skal også ivaretas.
Løsninger for
gang/sykkelvegforbindelser må
landes gjennom
reguleringsplanarbeidet, og det
kan her være aktuelt å se på
ulike varianter.
48. I prosjektet er vegløsninger
vurdert ut fra en føring om at
transportnettet i Hamar skal
reetableres med tilsvarende
funksjonalitet som det har i
dag.
Ikke-prissatte konsekvenser
49. Fagrapport ikke-prissatte
konsekvenser har lagt til grunn
Statens vegvesens håndbok
V712, Konsekvensanalyser.
Metodiske svakheter i denne
utredningen vil være
tilsvarende som i andre
utredninger etter samme
metodiske rammeverk.
50. Tas til orientering.

«Samfunnsøkonomisk analyse»:
72. I Samfunnsøkonomisk analyse vurderes det dithen at det
kan være hensiktsmessige å flytte driftsbasen i alternativ
Øst. Alt i planprosessen, fra KD brev 1.10.17 og fram til
fastsatt planprogram februar 2019, tilsier at et slikt funn
i samfunnsøkonomisk analyse skal vektlegges.

51. Alt utredningsmaterialet er
kvalitetssjekket. Måloppnåelse
er vurdert opp mot
samfunnsmålet for InterCity,
målhierarkiet i NTP og
nasjonale miljømål.

Fagrapport «Klimabudsjett»:
73. Statlige føringer, og BNs, er å minske klimautslipp ved å
plassere stasjonen slik at flere kan gå. Hvordan kan da
Bane NORs stille seg bak en avgjørelse som vil føre til
28.000 tonn CO2 mer i utslipp?
74. Bane NOR ikke når statlige føringer for reduksjon i CO2
utslipp. Reagerer på at Bane NOR prøver å bagatellisere
forskjellene på Øst og Vest.

52. Verdien av ulike kvaliteter og
dets tåleevne er nasjonalt
definert.

Fagrapport «Anleggsgjennomføring»:
75. Utredningen viser at anleggsfasen ved alternativ Vest er
mer belastende for sentrum enn alternativ Øst.
76. Avsender påpeker at usikkerheten i anleggsfase er større
ved vestløsningen enn ved østløsningen.
77. Avsender frykter at byen dør i byggefasen.

53. Tas til orientering.
54. Tas til orientering.

55. Slike vurderinger tas ikke på
dette plannivået. Ifølge
metodikken kan ikke
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56.

57.

58.

59.

vurderingen av verdi, omfang
og konsekvens justeres på
bakgrunn av skadereduserende
tiltak.
Skadereduserende tiltak skal
ikke vurderes på dette
plannivået og påvirker ikke
vurderingen av verdi, omfang
og konsekvens. Men
trekirkegård (utlegging av døde
trær, som blir mat for insekter
og sopp) er aktuelt avbøtende
tiltak for øst og vest.
Vurderingene i delområdet
(NM03) er hovedsakelig
knyttet til negativ påvirkning av
dragehode. Skadereduserende
tiltak skal ikke påvirke
vurderingen av verdi, omfang
og konsekvens.
Alternativene er like fram til
Flagstadelva. I alle klipp som
viser Børstad, med unntak av
oversiktsbilde over
Flagstadelva er begge
alternativer vist. Alt Øst A
foreslås lagt bort før
sluttbehandling.
Se innledende kapittel om
Visualiseringer.

60. Vurdering av verdi, påvirkning
og konsekvens tar
utgangspunkt i den direkte
påvirkning prosjektet vil gi, ikke
manglende hevd som følge av
andre ev. endringer.
61. Det er forutsatt at parkanlegg
som berøres av tiltaket skal
tilbakeføres.
62. Heidmannsgate 1 og 2 ligger
utenfor anleggsbeltet og
berøres ikke av tiltaket. De
hule eikene regnes som tapt i
utredning av naturmangfold.
Bygninger med
kulturminnefaglig verneverdi
vurderes innen utredning av
kulturarv.
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63. Vannkvalitet i anleggsfase
utredes på neste plannivå. Det
er tatt inn planbestemmelser
(§3-1) som skal sikre
oppfølging av hensyn til
vannkvalitet.
64. Hamarbukta er i stor grad
påvirket av tidligere utfyllinger.
Utredning av naturmangfold
viser at Hamarbukta ikke har
viktige naturverdier.
65. Det bygges ikke støyskjerm
gjennom sentrum (bortsett fra
anleggsafse). Se innledende
kapittel om Støy for mer
informasjon.
66. I alternativ øst er det aktuelt å
støyskjerme jernbanen, i vest
er det aktuelt å støyskjerme
enkeltbygg (lokale tiltak).
67. Se svar til punkt 66.

68. Bebyggelsen i dette området
må ikke rives som følge av
dobbeltsporet. Rotsystemet til
trærne er antatt påvirket og
derfor fjernet. Det er valgt å
ikke endre dette i illustrasjoner
da utforming av nytt terreng
ikke er bestemt. Området kan
for eksempel beplantes.
Trærne kan gjøre det lettere å
kjenne igjen og bedømme
avstander i illustrasjonene. Se
innledende kapittel om
anleggsfasen og Visualiseringer
for mer informasjon.
69. Se svar til punkt 66.

70. Se svar til punkt 33.
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71. Detaljerte støyvurderinger
gjennomføres på
reguleringsplannivå. Lokale
tiltak er mest aktuelt i
sentrumsområder.

Samfunnsøkonomisk analyse:
72. Henviser til punkt 25 – 31.

Fagrapport «klimabudsjett»:
73. Se innledende kapittel om
Klimabudsjett for mer
informasjon.

74. tas til orientering

Fagrapport
«Anleggsgjennomføring»:
75. Se innledende kapittel om
anleggsfasen for mer
informasjon.
76. Se innledende kapittel om
Anleggsfasen for mer
informasjon.
77. Tas til orientering.

Nr 43

Hedmarken Natur og Ungdom – Rød Ungdom –
Sosialistisk Ungdom

Bane NORs kommentar
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Avsender ønsker Vest fordi dette er det beste alternativet for
miljøvennlig ferdsel, byutvikling og natur. Avsender har følgende
innspill til saken:
1. Avsender påpeker at det allerede er gjort store inngrep i
Åkersvika og at det er få slike områder igjen i Norge. Mener
alternativ Øst representerer alvorlige inngrep i Åkersvika, og
får store konsekvenser.
2. Man unngår både inngrep i et naturreservat og nedbygging
av matjord i alternativ Vest. Avsender påpeker at selv om
tapet på 25 dekar matjord i alternativ Øst er marginale, vil
summen av alle marginale enkelttiltak representere et stort
beslag.
3. Avsender viser til at en klima- og miljøvennlig byutvikling må
være kompakt og tilrettelegge for miljøvennlig ferdsel. Med
alternativ Øst med stasjon utenfor sentrum, vanskeliggjøres
dette, og kan føre til at reisende kanskje velger å kjøre bil til
togstasjonen framfor buss, eller kjører bil hele veien fram i
stedet for buss og tog. Avsender minner om at mange har
motforestillinger mot å bytte framkomstmiddel underveis på
reiser.
4. Dagens stasjonsplassering gir 5 minutters gange til dobbelt
så mange boende og nesten 8 ganger så mange
arbeidsplasser som Øst. Mener alternativ Øst ikke er i tråd
med nullvekstmålet eller en klima- og miljøvennlig
byutvikling.
5. Næringslivet har interesse av å bevare dagens
stasjonsplassering framfor i Øst da dette potensielt kan
ødelegge for hele byutviklingen Hamar har planlagt.
6. Klimabudsjettet bør ikke tillegges for stor vekt siden tallene
er såpass usikre, men bør i stedet etterstrebes slik at man
kan senke klimagassutslippene, og sørge for at utbyggingen
blir så skånsom og utslippsfri som mulig.
7. Til tross for av at klimabudsjettet viser høyere utslipp og får
konsekvenser for landskapsbildet, mener avsender at
alternativ Vest er bedre enn alternativ Øst.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering. Se for øvrig
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling for mer info.

Nr 44
Innlandet venstre
Avsender anbefaler alternativ Øst fordi dette fører til den beste
kontakten mellom Dovrebanen, Røros og Solørbanen, med de
fordeler det gir for persontrafikk og gods på bane. Avsender har
skriver videre at de anser Øst som det beste alternativet for å
fremme byutvikling i Hamar.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering. Se også
innledende kap. 2.4.4 og 2.4.6.
om tilknytning mot
Rørosbanen.

Nr 45

Bane NORs kommentar

Jordvernalliansen Innlandet
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Avsender ønsker alternativ Vest. Jordvernalliansen består av en
rekke organisasjoner innen landbruk, friluftsliv og fagbevegelse,
og har følgende innspill til saken:
1. Mener en moderne jernbane for Østlandsområdet er
nødvendig og riktig. Viser til at Stortinget har vedtatt et
innskjerpet jordvernmål som har betydning for trasévalget
gjennom Hamar.
2. Mener at alternativ Vest er det eneste reelle alternativ og
viser til at alternativ Øst A og C innebærer inngrep i
jordbruksarealer som i dag fremstår som et større,
sammenhengende jordbruksområde med fulldyrka jord av
svært god kvalitet.
3. Påpeker at jordbeslaget i alternativ Øst A nå har steget fra
ca. 50 daa i 2016 til ca. 75 nå. Mener derfor det er positivt at
det er utredet et alternativ Øst C med mindre jordbeslag.
Det forutsetter imidlertid at det på kulvertlokk skal være
dyrkbart areal.
4. Avsender forutsetter videre at det for alternativ Øst A og Øst
C brukes støttemurer for å minimere arealbeslaget.
Avsender er usikker på om dette er godt nok ivaretatt i
planmaterialet. Ber om at disse momentene og eventuelle
kostnader knyttet til dette tas med videre i planarbeidet og
legges til grunn for trasévalg.
5. Avsender trekker også frem at beregnet midlertidig
jordbeslag i alternativ Øst A er ca. 105 daa og i alternativ Øst
C, ca. 75 daa. Påpeker at uten skånsom og riktig behandling
av de forskjellige lag jordtyper, kan resultatet bli langvarig
forringelse av dyrkningspotensialet på disse arealene.
6. Avsender oppfordrer til at det til alternativ Øst A og Øst C
utredes andre alternativer til plassering av ventespor enn
ved Børstad, slik at det ikke legger beslag på matjord.
7. Avsender peker på de sekundære virkningene av utbygging i
tettbygd område. Boliger og næringsbygg som rives må
reetableres på nye tomter. Enhver omlokalisering i Hamar vil
legge press på jordbruksområdene rundt byen. Avsender
mener derfor at videre utredninger av alternativ Øst må vise
konsekvenser for relokalisering av næringsbygg i området
ved Vikingskipet.
8. Avsender mener de jordbruksarealene som i alternativ Øst A
og Øst C blir liggende mellom bebyggelsen og jernbanen, vil
kunne bli regulert til utbygging og gå tapt for alltid.

Nr 46

NåEllerAldri

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Det er et nasjonalt mål å
begrense tap av matjord til
utbygging i Norge.
Jordvernmålet er et av flere
viktig momenter for den totale
vurderingen for Bane NOR og
anbefalingen av alternativ i
Hamar. Se innledende kap.
2.8.1 for mer info.
Reguleringsplanoppfølging må
avklare mer i detalj hvordan
utbygging og ivaretakelse av
jordressursen skal skje.
Alternativ Øst A foreslås ikke
lagt fram til sluttbehandling.
Se for øvrig Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling for mer
info.

Bane NORs kommentar
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Ønsker en jernbanefri strandsone fra Espern og gjennom sentrum,
forbi Koigen. Mener derfor at jernbanetrase og stasjon må ligge i
øst, da dette er eneste måte å fjerne alle jernbaneanlegg fra
sentrum og strandsonen i Hamar.
Kostnader
1. Mener usikkerheten i kostnadene er for store, +/- 20% er for
stort spenn med så grundige utredninger, og så lang tid. Har
forståelse for at det er usikkerhet i store prosjekter, men
spenn på 40% er for stort.
2. Regjeringen har vært tydelig på at kostnader har en stor
betydning for hvilken trase som velges.
3. Mener det er stor sannsynlighet for at Vest er svært mye
dyrere enn Øst, men denne forskjellen blir ikke synlig med en
så stor usikkerhet.
4. Ønsker klarhet i hvorfor usikkerheten er så stor, og hvorfor
usikkerheten er større nå enn de var i utredningen i 2016.

1. – 4. Usikkerheten er i et spenn
som er vurdert til å være
akseptabelt for tidligfase
(kommunedelplan) for store
nasjonale samferdselsprosjekter,
se innledende kap. om
usikkerhetsvurderinger for mer
info.

Anleggsfase Vest
5. Anleggsfasen i Vest vil påvirke mange, det er et tett befolket
5. – 7. Se innledende kap. om
område og vil avsperre Hamars største attraksjonsområde i
anleggsgjennomføring for mer
flere år.
info.
6. Mener at anleggsfasen i Vest er dårlig beskrevet og vist i
illustrasjoner, snitt ol. mener det ikke stemmer med
virkeligheten, og at byggegropen vil være større enn illustrert.
7. Ønsker skisser og snitt av: Snitt av kulvert ved Koigen og
Bryggeriundergangen, mer nøyaktige skisser av
anleggsperioden langs hele traseen.
Støy
8. Støyutfordringene for Vest er større enn for Øst.
8. – 13 Se svar til merknad nr. 42
Jernbanetraséen må støyskjermes med 2 meter.
9. Viser til at ved alternativ Øst C blir 155 berørt av støy, som kan
reduseres til 44, mens det i alternativ Vest er det 264, som kan
reduseres til 236.
10. I illustrasjonen av Øst vises støyskjermer, men ikke for Vest.
Mener det må vises at jernbanetraséen må støyskjermes med
2 meter.
11. Viser til at store arealer på Espern må støyskjermes og at
støyskjerm vil føre til en todelt by, og at bydelen på nedsiden
av jernbanen eller Mjøsa ikke vil bli synlig fra Østbyen.
12. Avsender påpeker at illustrasjonene av Vest er uten støyskjerm
på tross av at det ligger planlagte og ferdig bygde boliger,
rekreasjonsområder og næringsområder innenfor gul støysone
av alternativ vest.
13. Avsender stiller spørsmål ved om de grønne tverraksene
(tiltaksskissen) til jernbanetraséen som er vist i Bane NOR sin
illustrasjon, vil være innenfor akseptable støykrav i henhold til
kommunens arealdel og T-1442. Hvis så, må alle arealene
støyskjermes lokalt
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Klima
14. Utredningene oppgir et merutslipp for alternativ Vest på
28 000 tonn CO2-ekvivalenter. Kulverten er en stor årsak til økt 14- 15 For dette plannivået,
kommunedelplan, er forskjellene
utslipp.
15. Ønsker snittegning med høyder og bredder av kulverten for å i klimaregnskapet vurdert som så
små at det ikke er
kontrollere beregningene.
beslutningsrelevante forskjeller
mellom alternativene. Se
innledende kap. for mer info og
illustrasjoner.
Spørsmål til faktagrunnlag om gående og syklende
16 Har etaten gjort tilsvarende undersøkelser vinterstid,
16- 20. Se innledende kapittel
eksempelvis i januar, når sykling ikke er
om Byutvikling og mobilitet for
mulig pga. snø og færre velger å gå pga. kuldegrader og
mer info om
hva ble resultatet?
17 Har etaten spurt befolkningen i Ottestad om det blir mer passasjerregistreringer.
attraktivt for dem å gå eller sykle ved en eventuell østlig
trase, siden stasjonen da kommer nærmere og slik kan veie Passasjerregistreringen inngår i
opp for noen færre fra Hamar-siden, og hva ble resultatet? utredningen sammen med andre
18 Har etaten i sitt grunnlagsmateriale balansert mulighetene undersøkelser. Undersøkelsen,
som danner et bilde av hvordan
for de positive effektene ved et massivt
kollektivknutepunkt for buss og taxi ved Vikingskipet mot stasjonen brukes i dag, baserte
det eventuelle tapet av noen gående og syklende ved valg seg på svar fra passasjerer.
Utredningene skal undersøke
av østlig stasjon, og hva ble resultatet?
19 Finnes det totalt sett et gående og syklende regnskap som hvordan stasjonen kan bygge
skjematisk påpeker positive og negative effekter for valg av opp om miljøvennlige reiser og
begge stasjoner i et hundreårsperspektiv, med et forventet kompakt byutvikling.
økende antall elbusser og andre alternative transportkilder Utredningene tar utgangspunkt i
åpningsår (2034) og går 40 år
med langt mindre forurensning enn i dag?
20 Hvis Bane NOR ikke har utredet noen av spørsmålene over, frem (2074), som normalt i
utredninger av denne typen.
så er spørsmålet, hvorfor ikke?
Befolkning i Ottestad er også tatt
med i analysene av sykkelavstand
Mangelfulle illustrasjoner av vestlig alternativ
til stasjonen.
21 Hvorfor er stolper, kjøreledninger, sikkerhetsgjerder og
flomsikringen utelatt fra de offisielle illustrasjonene?
22 Har Bane NOR laget illustrasjoner med flomsikring, etc, og
hvis ja, hvorfor er de ikke offentliggjort?
23 Hvor mange meter over kulverten vil flomsikringen rage
med vestlig trase, mtp å måtte ta høyde for en 100årsflom, og i hvor stor grad vil flomsikringen og de andre
utelatt elementene beskrevet over ødelegge den utsikten
som er presentert i Bane NORs «offisielle illustrasjoner».

21. – 23. De etterspurte
elementene vises i
illustrasjonene. Illustrasjoner til
alternativene er utarbeidet i
dialog med Hamar kommune, se
Illustrasjonshefte samt
innledende kap. 2.3.8 for mer
info.
Illustrasjonene viser flomsikring
for 200-årsflom. Dette innebærer
at banen eller arealer/flomsikring
utenfor banen er lagt på kote
127,1 moh. Illustrasjonene viser
også stolper og kjøreledninger,
men i enkelte illustrasjoner kan
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det være vanskelig å se pga
Nødutganger og luftekanaler
avstand og detaljeringsgrad.
24. Er det tatt høyde for luftekanaler for røyk/gass i kulverttaket i
vest?
25. Vil byggingen av disse kanalene eventuelt påvirke høyden av 24. – 27 Endelig plassering av
kulverten ytterligere, slik at den vil ligge høyere i terrenget enn eventuelle luftekanaler,
det Bane NORs illustrasjoner viser i dag?
påkrevde nødutganger/
26. Hvor er det planlagt å bygge nødutganger fra kulverten langs rømningstunneler vil bli fastsatt i
arbeidet med reguleringsplanen i
vestlig strekning?
27. Hvordan vil byggingen av disse nødutgangene ytterligere
dialog med Hamar kommune,
påvirke boliger og bedrifter langs trase vest, med bl.a. de
dette fordi den tekniske
kravene som er til sikkerhetssoner under en slik utbygging?
prosjekteringen må fastsettes for
å se det endelige behovet for
dette, i henhold til
jernbanetekniske sikkerhetskrav.
Planbestemmelsene setter en
maksimumsgrense for høyde på
Begrunnelse for trinnvis utbygging
kulvert foran sentrum.
28. Innsender har oppfattet at trinnvis utbygging er grunnen til at
Bane NOR anbefaler Vest, og at dette vil si at det byttes på å
kjøre buss og tog i anleggsperioden. Og stiller spørsmål ved
28. – 29. Trinnvis utbygging
hvorfor Bane NOR vektlegger dette.
innebærer at man kan bygge ut
29. Hvorfor mener Bane NOR at en trinnvis utbygging i vest, som tiltaket etappevis, eksempelvis
tar lenger tid og krever et voldsomt apparat av alternativ
stasjonsområdet for seg. Det har
passasjertransport, er et bedre alternativ enn østlig trase, som ikke sammenheng med
under byggeperioden vil sikre en lengre periode med stabil
jernbanedriften eller eventuell
jernbanedrift på Dovrebanen og i tillegg ha kortere byggetid? alternativ transport av
passasjerer i anleggsfasen. Se
innledende kap. 2.3.7 for mer
info om trinnvis utbygging.
Å undersøke muligheten for å
dele utbyggingen av større
infrastrukturprosjekter i parseller
er vanlig, for å gjøre
Byhistorie, kulturminner og identitet
gjennomføringen lettere.
30. Innsender mener at Bane NOR i liten eller ingen grad
vektlegger aspekter knyttet til Hamars kulturhistorie, byens
nasjonalhistoriske verdier, kulturminner og forholdet mellom 30. – 31. Kulturminner og
byliv, kontakt med vannet og folkehelse. Innsender påpeker at kulturmiljø er utredet og vurdert
kulturminner har symbolverdi, er viktig for identitet og at det i Fagrapport ikke-prissatte
er viktig å finne en balanse mellom utvikling og det å ta vare på konsekvenser, under Kulturarv.
kulturminner. Hamarbukta er en stor verdi i byens identitet og
historisk viktig.
31. Hvordan, og etter hvilket kunnskapsgrunnlag arbeider Bane
NOR, når de skal ivareta historiske byers identitet, i sin
oppgave med byutvikling?
32. Innsender henviser til at Riksantikvaren i jernbanesaken har
uttrykt at det er viktig å bevare kulturarven og har tatt til orde
for at det ikke samsvarer med samfunnsutviklingen å
32. Se Innlandet fylkeskommunes
opprettholde jernbanestasjon på nåværende sted. Innsender høringsuttalelse for mer info.
skriver at Riksantikvaren i 2016 påpekte at byen er anlagt med
et rutemønster som er av nasjonal interesse, og at byen og
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gatene henvender seg mot Mjøsa. Kvartaler i Hamar er oppført
på Riksantikvarens NB! liste.
33. Hvilke argumenter ligger i år (sammenlignet med 2016) til
grunn for at Hamars arkitektoniske og historiske egenart, ikke
lenger er viktig å ta vare på?
33. – 36. Konsekvensene av ny
34. Hvordan kom Bane NOR og Riksantikvaren i år til enighet, om jernbane i Hamar by er utredet
at det nå er forsvarlig å anlegge jernbanetraseer mellom
for begge alternativer og
bebyggelsen og Mjøsa, da dette ikke samsvarte med langsiktig beskrevet i
samfunnsutvikling for tre år siden?
konsekvensutredningen (KU).
35. Hvorfor er det mer akseptabelt å «svekke muligheten for en KUen viser hva som blir berørt av
god bevaring av Hamars gamle sentrum» i år, enn for tre år
jernbaneanlegget. Deretter skal
siden? (Dette sett i lys av at traseen for et vestlig dobbeltspor i ulike myndigheter avgjøre hva
all hovedsak, ligger plassert på samme sted som i 2016).
som er viktigst ut ifra sine
36. Innsender henviser til at kommunaldirektøren har påpekt
mandat. Se innledende kap. 2.3
manglende vektlegging av lokale mål i forhold til identitet og om roller for mer info. Det er
kulturhistorisk vern av Hamarbukta. Innsender mener at dette utredet alternativer i tråd med
har både lokal og nasjonal interesse i en måloppnåelse, og
bestillingen fra departementet.
stiller derfor følgende spørsmål:
Alternativet i Vest er senket med
ca. 4m fra 2016 og kravet om
bebyggelse i vest er frafalt. Med
denne bakgrunnen har
Riksantikvaren valgt å ikke
fremme innsigelse til alternativ
Vest. Bystruktur og forholdet til
den gamle byplanen og
Hamarbukta vurderes fortsatt
37. Hvor i Bane NORs rapport eller oppsummeringsdokument er som viktig.
kommunens måloppnåelse nevnt og ivaretatt?
37. Kommunens mål ligger som
bakgrunn for inndelingen av
fagrapport «andre
samfunnsmessige virkninger» og
er vektet i hvert delkapittel.
Deler av kommunens mål er
sammenfallende med nasjonale
mål, som er vurdert i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Kommunen har ved
1. gangsbehandling uttrykt at de
savner fokus på lokale mål i
38. Innsender påpeker at selv med en senket kulverten i alternativ vurderingen av måloppnåelse og
Vest vil forholdet mellom bystrukturen og landskapet endres. anbefaling. Se også innledende
Innsender mener at landskapsinngrepet og barriereeffekten vil kap. 2.4.3.
være så dramatisk at dette bør være utslagsgivende for valg av
alternativ.
38. Tas til orientering, se for
39. Hvor mye lavere er kulvertryggen og flomvernet, inkludert
øvrig Måloppnåelse og Bane
sikringsgjerder blitt, med en senket kulvertbunn?
NORs anbefaling for mer info.
40. Hvor mange meter over Mjøsas normalvannstand vil
kulvertryggens høyeste punkt ligge på, inkludert nødvendige
sikringsgjerder?

39. – 41. Se innledende kap.
2.6.4 for mer info om senkningen
av kulverten i alternativ Vest.
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41. Vil etableringen av anlegget redusere sikten til Mjøsa fra
bakkenivået i Strandgata ved Parkgata og Enggata?

42. Innsender mener alternativ Vest fører til at den verneverdige
Hamarbukta erstattes av et utilgjengelig vannspeil, på grunn av
oppmurte kanter. Innsender er bekymret for vannkvaliteten i et
grunt vannspeil. Finner Bane NOR at et slikt vannspeil, er å
sidestille med en viktig nasjonalhistorisk, verneverdig byhavn som
Hamarbukta?

Illustrasjonene er med
flomsikring for 200års flom.
Behov for mobile flomsikringer
for flom over 200 års flom skal
beskrives i reguleringsplan. Les
mer om flomsikring i innledende
kapitler. Sikten i Enggata og
Parkgata blir ca. som i dag da
sporet ligger på samme høyde,
uten overdekning av kulverten.
Deretter senkes kulverten. Se
Planbeskrivelse og innledende
kapitler for mer info.

42. – 44. Ferdsel og
43. Mener etaten at dette er et forsvarlig vern av dette viktige,
tilgjengelighet mellom byen og
nasjonalhistoriske kulturminnet? Kan Bane NOR redegjøre for
Mjøsa er vurdert under tema
denne begrunnelsen?
Friluftsliv og byliv i fagrapport
ikke-prissatte konsekvenser samt
44. Hvordan har Bane NOR kostnadsvurdert tapet av dette
i Andre samfunnsmessige
kulturminnet i sin utredning?
virkninger. Hamarbukta trenger
ikke å ha oppmurte kanter,
utforming av områdene må
vurderes av Hamar kommune og
avklares nærmere i
reguleringsplan. Vannkvalitet må
vurderes i sammenheng med
hvordan vannspeil utformes og
det er tatt inn retningslinjer om
dette (punkt 5.17 i bestemmelser
og retningslinjer). Kulturhistorie
Byliv, bymiljø, vann og folkehelse
er vurdert under tema Kulturarv i
Innsender påpeker at tilgjengeligheten til vann er viktig for
Fagrapport ikke-prissatte
etableringen og utviklingen av byer, og at mange steder
konsekvenser. Se for øvrig
transformeres arealer nært vann bruker i byutvikling. Trekker frem innledende kap. 2.6.4 for mer
utviklingen av fjordbyen i Oslo, og elvebyen Drammen, og mener info om Hamarbukta.
Bane NOR legger opp til det motsatte i Hamar, og stiller
spørsmålet:
45. Hvordan velger Bane NOR ut hvilke byer som fortjener en best
mulig tilknytning til vann og dermed en stor attraksjonsverdi?
Tas til orientering.
Innsender påpeker at det i dag er støy og visuell forurensning
knyttet til både jernbanefyllingen og passerende godstog, mener
dette vil øke med hyppigere avganger dersom det etableres en
45. Se innledende kap. 2.3 og 2.4
kulvert i alternativ Vest. Vann har stor betydning for byliv,
for mer info om mål for InterCity
rekreasjon, helse og trivsel. Hamar har sosiale møtesteder og
og Bane NORs rolle.
områder for aktivitet og rekreasjon langs Hamarbukta og
strandsonen, som er viktige for både Hamars innbyggere og for
besøkende. Hamarbukta og Skibladnerbrygga er viktig for identitet
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og populære turmål. Innsender mener at anleggsperioden vil
Tas til orientering.
redusere muligheten for bruk av området, selv om det sikres
tilgang til Koigen, og at permanent anlegg gjør at Hamarbukta ikke
kan videreutvikles i en helhetlig byplan. Innsender mener også at
utredningene ikke peker på erstatningsarealer i anleggsperioden,
eller hvordan Hamarbukta med funksjoner skal erstattes, og stiller
følgende spørsmål:
46. På hvilken måte mener Bane NOR at et meterdypt vannspeil på
innsiden av kulverten, skal kunne fungere som en arena for
vannsport og andre aktiviteter, slik Hamarbukta gjør?
47. Hvilken måleenhet har Bane NOR benyttet, når en utfylling av
Hamarbukta, med en bredt anlagt kulvert og flomvern etablert, og
med en ny mjøskant på yttersiden av kulverten, medfører en
46. – 51. Tas til orientering. Fra
kortere avstand mellom byen og Mjøsa enn i dag?
innerst ved Bryggavegen til
ytterkant av nytt
48. Hvor mange meter vil det være fra det innerste punktet i
sporområde/kulvert er det ca.
dagens bukt og ut til en ny mjøskant på yttersiden av kulverten? 170 m. Det er lagt inn
bestemmelse om at Det skal
49. Hvordan ser Bane NOR for seg at et nytt bryggeanløp og
sikres at det er et vannspeil i
gjestehavn med de nødvendige moloer og infrastruktur, skal
Hamarbukta gjennom hele året,
etableres, dersom det anlegges en dobbeltsporet kulvert, og
med akseptabel vannkvalitet.
Hamarbukta med sine kvaliteter går tapt for framtida?
Videre er det retningslinjer om at
Vannspeilet bør ha store
50. Under folkemøter på bylab, har Lars Eide forsikret om at Bane dimensjoner for at den visuelle
NOR erstatter den som blir ødelagt ved en vestlig trasé. Står dette virkningen av landskapsrommet
løftet ved lag, inkludert kostnadene dette fordrer?
skal kunne prege bylandskapet
og kulturmiljøene Hamar
51. Er disse kostnadene lagt inn i kostnadsestimatene for
sentrum og Hamar stasjon.
gjennomføringen av et vestlig dobbeltspor gjennom Hamarbukta? Utformingen bør bidra til å
tilbakeføre eller synliggjøre
Innsender mener utredningene viser at alternativ Vest er til hinder opprinnelig strandlinje.
for vern av Hamarbukta som nasjonalt verdifullt kulturminne, og vil Spesifiseringer og
være et tap for Hamars identitet og rekreasjonsarealer. Summen detaljutforming av Hamarbukta
av dette mener innsender utgjør en urimelig pris sammenlignet
er en del av arbeidet med
med alternativ Øst C.
reguleringsplanen, i dialog med
Hamar kommune. Se innledende
Sentral stasjonsbeliggenhet
kap. for mer info om
52. Innsender stiller spørsmål ved hvordan Bane NOR vurderer
Hamarbukta.
forhold og utøver sin myndighet i forskjellige prosjekter.
Avstanden mellom Hamar sentrum og “frarådet” stasjon ved
Vikingskipet er tilsvarende avstand mellom Sandefjord sentrum og
“anbefalt” stasjon.
Tilbakeholdt innsigelse
52. Se innledende kap. for mer
53. Innsender henviser til Pbl §5-4 “innsigelse skal fremmes så
info om stasjonsplassering.
tidlig som mulig”, og stiller spørsmål til hvorfor Bane NOR ikke har
meldt innsigelse før etter at utredningene er ferdig, da plassering
av stasjonen har lagt fast hele veien. Innsender mener
Jernbaneverket kunne presisert oppdraget, eller valgt andre til å
gjennomføre utredningen, dersom innsigelsen var varslet.
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53. Utredningene har vist at
alternativ Øst ikke svarer godt
nok på måloppnåelsen til
Målopnåelse i forhold til Bolig-, Areal- og Transportplan
InterCity-prosjektet til at Bane
54. Innsender mener Bane NOR har en selektiv tolkning av statlige NOR kan unnlate å fremme
retningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging innsigelse til alternativet. Se
som begrunnelse og forankring av innsigelse til alternativ Øst.
innledende kap. 2.3 for mer info
om roller og ansvarsfordeling.
55. Innsender mener at for målet om at veksten i
persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og
gange, kan flere kan gå til stasjon i vest, men at for kollektiv og
54. Tas til orientering
sykkel innenfor 15 min er det likt for begge.
56. Innsender mener at alternativ Øst best støtter målet om
kompakt byutvikling, da det frigjør mer byutviklingsareal, og legger 55. Tas til orientering. Se
til rette for raskere kommunikasjon mellom Oslo og kommuner
innledende kap. 2.8.2 om
langs Rørosbanen.
mobilitet.
Målsetninger i statlige retningslinjer (BATP, 2014)
56. Se Bane NORs anbefaling,
Innsender har laget en tabell med egen vurdering av måloppnåelse vurdering av måloppnåelse og
for alternativ Øst og Vest.
innledende kap. om
stasjonsplassering og byutvikling,
Manglende støtte for BNs konklusjoner i relevant forskning
samt Rørosbanen og InterCity.
57. Innsender viser til forskningsrapporter angående
stasjonsplassering og utvikling som er brukt i Bane NORs
utredning. Mener det er lite forskjell «semi-urban» og «urban»
Tas til orientering.
stasjon, og at Bane NOR dermed ikke har støtte i at stasjon ved
Vikingskipet ikke vil være vellykket.
Bane NOR konkluderer mot egen definisjon av sentral stasjon
57. Se fagrapport Andre
58. Innsender viser til at Bane NORs definisjon av sentral
samfunnsmessige virkninger med
stasjonsplassering er plasseringen som gir flest mulig reisende med vedlegg Erfaringer med endret
jernbanen fra byen. Da det i beregningene er lagt til grunn like
stasjonsplassering.
mange reisende for alle alternativene mener innsender at det ikke
er grunnlag for å fremme innsigelse til alternativ Øst, med grunnlag
i sentral stasjonsplassering.
58. Tas til orientering, se for
Byutvikling
øvrig svar til punktene over.
59. Innsender mener Hamar har en sterk stedsidentitet knyttet il
byens historiske byplan og utvikling rundt Hamarbukta. Mener
stedsidentitet er viktig for en by, og at et sted er mer en selve
arealene og en praktisk anlagt by.
60. Innsender mener at kulvert i Hamarbukta vil ødelegge
tilknytningen til Mjøsa. Mener også at slik kulverten er vist
59. Tas til orientering, se svar
opparbeidet vil det umuliggjøre bruk av vannarealene, pga. bruk av under Byhistorie, kulturminner
sprengstein og høye/skarpe kanter.
og identitet tidligere i denne
merknaden.
61. Innsender mener barrierevirkningen vil være større enn den
fysiske bredden av sporene pga. støy.
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62. Innsender mener at uavhengig av hvordan kulverten
60. Se svar til tidligere punkter i
opparbeides vil strandsonen få dårlig kontakt med byen. Området denne merknaden om
blir lite tilgjengelig og kan bli nedprioritert mtp. Vedlikehold, og det Hamarbukta.
kan oppstå uønsket aktivitet.
63. Innsender mener Hamar har en unik mulighet for å åpne byen 61. Se svar til tidligere punkter i
mot Mjøsa, og at området bør brukes til noe annet enn
denne merknaden om støy.
eksempelvis Barcode.
62. Se svar til tidligere punkter i
64. Innsender mener alternativ Øst gir muligheten til å omgjøre
denne merknaden om samt
dagens jernbaneområde til grønne gang- og sykkelveier, og
innledende kap. for mer info om
rekreasjon i strandsonen.
alternativ Vest, og Tilknytning til
Mjøsa.
63. Tas til orientering.

64. Tas til orientering.

Nr 47
Hamar Rødt
Avsender ønsker alternativ Vest ettersom dette ivaretar byens
kontakt mot Mjøsa og sikrer en sentrumsnær stasjon. Påpeker at
det er gjort et grundig utredningsarbeid som styrker avsenders
standpunkt. Hamar Rødt har følgende innspill og spørsmål til
saken:
Om alternativ Øst:
1. Hvor mye dyrket mark blir berørt i byggeperioden, og hvor
stort er arealet som må reetableres?
2. Hva sier erfaringstall om produksjon på et slikt reetablert
areal?

3. Hva er det samlete næringsarealet som må rives fra
Stangevegen til Vangsvegen og på Midtstranda?

Bane NORs kommentar
Tas til orientering
1. Arealbeslag av dyrka mark
er beskrevet i Fagrapport
ikke-prissatte
konsekvenser,
naturressurser, samt i
innledende kap. 2.8.1.4 i
dette dokumentet.
2. Det er gjennomført flere
prosjekter med
reetablering av dyrka mark
i regi av store
infrastrukturprosjekter.
Dette er kostnadskrevende
prosjekter hvor det er
viktig med riktig
kompetanse og tett
oppfølging i anleggsfasen.
Det tar tid å bygge opp
igjen jordstruktur for å
sikre god produksjon på
arealene. Dette avhenger
også av type produksjon.
3. Se utredningen av andre
samfunnsmessige
virkninger
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4. Hvilke kulturhistoriske analyser er gjort i sammenheng med
at Hamar Meieri må rives?

5. Hvor mange arbeidsplasser blir berørt i alternativ Øst og
finnes det gode erstatningsarealer for berørte bedrifter?

6. Hva vil den økonomiske konsekvensen i tap av selskapsskatt,
eiendomsskatt og personskatt bli for Hamar kommune?
Om alternativ Vest:
7. Er det mulig å bygge et lokk over kulverten som kan tåle
bebyggelse? Hva koster dette i forhold til et lokk som er
beregnet for grøntanlegg og persontrafikk?

8. Vil et lokk som kan bebygges bidra til samlet høyde på
kulverten + dekke som er høyere enn det som ellers er
mulig?
9. Er det synliggjort hvordan stasjonen som et kulturelt avtrykk
vil bli med en stasjon i Øst og hva sentrumsstrukturen som
historieformidler vil tape?

4. konsekvensene for Hamar
meieri er beskrevet i
Fagrapport ikke-prissatte
konsekvenser, kulturarv.
5. Eventuell relokalisering av
berørte virksomheter
inngår ikke i prosjektet.
Dette vil håndteres av
Hamar kommune i
oppfølging av planen ved
et ev. øst-vedtak.
6. Dette er forhold som ikke
inngår i utredninger
knyttet til arealplan.
7. Bebyggbart lokk inngikk
som en variant av
alternativ Vest. Det er
fremmet innsigelse til
varianten fra
fylkeskommunen og Bane
NOR, og den foreslås å
utgå til sluttbehandling.
Begrunnelse for innsigelse
fra Bane NOR var
kostnader.
8. Et bebyggbart lokk ville
blitt en større
konstruksjon. Varianten
foreslås å utgå til
sluttbehandling.
9. Hamar som jernbaneby er
vurdert i Fagrapport ikkeprissatte konsekvenser,
kulturarv. Se for øvrig Bane
NORs vurdering av
måloppnåelse og
anbefaling for mer info.

Nr 48
Sameiet Atriumshaven
Sameiet Atriumshaven mener alternativ Øst er best for Hamar
by, og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Påpeker at Atriumshaven vil bli negativt påvirket med tanke
på støy, transport og tunnelboring under sameiets boliger i
anleggsfasen for alternativ Vest.

1. -2 Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.7
for info om
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2. Mener en vestlig trasé vil ødelegge Hamars største identitet
og attraksjonsverdi, nærheten til Mjøsa. Trekker også frem
at Koigen vil bli negativt påvirket i anleggsperioden.
Sameiet Atriumshaven har følgende innspill til alternativ Vest:
3. Avsender påpeker at det i utredningene er beskrevet
tunnelpåslag i området ved bryggeriundergangen, og at
dette vil påvirke beboere i Atriumshaven, men at
utredningene omtaler lite i hvor stor grad.
Sameiet Atriumshaven mener utredningene til dels er
mangelfulle og ønsker svar og detaljer på følgende:
4. Spør om Bane NOR kan garantere at overdekningen av fjell i
starten av tunnelen er god nok slik at Atriumshaven ikke blir
berørt eller revet. Trekker frem setningsskader som en
problemstilling. Spør om hvor mye overdekning det er i
praksis og ber om tekniske detaljer.

5. Krever bedre snitt og skisser av området rundt Nestlégården, rundkjøringen og snitt opp mot Karl Jemtes gate sett
fra rundkjøringen. Stiller spørsmål ved hvor bred og høy
kulvertgropa blir før den går inn i tunnelen.
6. Krever bedre beskrivelser av støyende arbeider (herunder
desibelnivå, omfang og varighet), og stiller spørsmål ved
graden av støy for beboere og om de må flytte under de
mest støyende arbeidene.
7. Spør om hvor mange lastebillass med masse og betong som
kan forventes rundt bryggeriundergangen. Spør videre om
hvor mye masse i kubikkmeter av kulverten som skal
transporteres i dagløsning, og hvor mye masse fra tunellen
som skal transporteres ut på denne siden.
8. Krever at Atriumshaven ikke blir båndlagt dersom området
ikke skal berøres.

anleggsgjennomføring
samt kap. 2.2.3
grunnerverv og
konsekvenser av
båndleggingssonen.
3. Detaljer rundt
tunnelpåslag vil bli fastlagt
i reguleringsplanen. Se
innledende kap. for mer
info.
4. Gjennomføring av tiltaket
er beskrevet i Fagrapport
Anleggsgjennomføring. Det
er forutsatt at tunell drives
skånsomt i dette området,
slik at nærliggende
eiendommer ikke blir
innløst. Se også innledende
kapittel 2.7 om
Anleggsfasen for mer
informasjon. Nærmere
avklaringer må komme i
reguleringsfasen.
5. Se svar til punkt 4. Mer
detaljert vil foreligge som
en del av planmaterialet til
reguleringsplanen.
6. Detaljert støyvurdering vil
foreligge som en del av
planmaterialet til
reguleringsplanen. Se
innledende kap. 2.7.2 om
støy for mer info.
7. Se innledende kap. om
anleggsgjennomføring og
massetransport for mer
info.
8. Bane NOR ønsker ikke å
båndlegge større arealer
enn nødvending, men
arealet må likefult være
stort nok til å kunne bygge
selve tiltaket.
Anleggsgrense
framkommer på plankart.
160

9. Er opptatt av Nestlé-fabrikken, og ber Bane NOR detaljere
hvor mye som skal rives, og hva som bygges opp, og om man
klarer å bevare Nestlé-pipa.

10. Påpeker på vegne av beboerne at det er mange pensjonister
som verken går eller sykler til den nåværende stasjonen. Det
er derfor ikke viktig at stasjonen ligger sentralt.

11. Påpeker at alternativ Øst vil spare byen fra mye trafikk fra
anleggsmaskiner.
12. Mener klimaavtrykket er større ved alternativ Vest, og at
dette blir bagatellisert av Bane NOR.

13. Krever at det blir benyttet tunnelboremaskiner for å minske
støy og skader. Ber om en bekreftelse på dette.

Atriumshaven ligger
innenfor båndleggingssone
H710_3 -Tunnelsone. Det
betyr at tiltak over bakken
kan tillates uten uttalelse
fra Bane NOR. Tiltak som
kommer i konflikt med
tunnelen vil ikke tillates.
9. Se innledende kap. 2.7.8
for mer info om
anleggsgjennomføringen.
Det er foreslått
retningslinje til alternativ
Vest som følger: De delene
av Nestléfabrikken som
berøres (bevaringsverdig
bygning), rekonstrueres
når jernbaneanlegget er
ferdig. Pipa skal ikke
berøres av
anleggsarbeidet.
10. Sentralt plasserte stasjoner
er et av målene for
InterCity satsingen og en
tydelig bestilling fra
Stortinget. Se
planbeskrivelsen for mer
detaljer rundt dette.
11. Tas til orientering.
12. For dette plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i
klimaregnskapet vurdert
som så små at det ikke er
beslutningsrelevante
forskjeller mellom
alternativene. Se
innledende kap. 2.8.3 for
mer info.
13. Grunnforhold er et av flere
momenter som avgjør
hvordan man kan drive
tunnelbyggingen.
Tunnelborremaskiner
krever fjell av en viss
kvalitet, og dette må
vurderes nærmere i
reguleringsplanfasen.
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Private, grunneiere og næringsliv
Nr 49
Øystein Waag
Høringsnotat er levert i fire versjoner, siste versjon datert
14.02.2020. Notatet har også flere vedlegg. Siste versjon notat
håndteres som merknad til planarbeidet. Merknaden er
omfattende – for mer informasjon henvises det til merknaden i
sin helhet.

Bane NORs kommentar

Avsender har følgende innspill til saken:
Stasjonsvalget og Hamars fremtid
1. Avsender er kritisk til BN sitt prosjektmateriale og
bruken av dette inn mot en anbefaling av alternativ Vest.
a. Påpeker at området rundt dagens stasjon er
sterkt utnyttet og mangler arealreserver til
annen utvikling enn ny stasjon vest med
terrengbearbeiding og parklignende
havnebasseng.
b. Mener også at BN unnlater å omtale de negative
konsekvensene av BNs planforslag med fjerning
av Skibladnerbrygge med småbåthavn og
strandpromenade i alternativ Vest og at det i
alternativ Øst inngår sanering/fjerning av mange
store og moderne næringsbygg.
Stasjonsplasseringen
2. Avsender er uenig i BNs argumentasjon knyttet til at de
nye alternativene åpner byen opp mot Mjøsa. Mener
BNs fotomontasjer av alternativ Vest viser det motsatte.
Risiko ved øst
3. Avsender mener at BNs alternativ Øst viser åpenbare
svakheter hva angår byplanmessige og
samfunnsøkonomisk langsiktige grep som dette
prosjektet vil kreve kompetansemessig. Mener
planforslaget bærer preg av BNs manglende vilje til
utredning av alternativ Øst.

1. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.8.2
for mer info om andre
samfunnsmessige
virkninger og
stasjonslokalisering.

2. Tas til orientering

3. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.8.2
for mer info om andre
samfunnsmessige
virkninger og
stasjonslokalisering. Bane
NOR har ikke utredet og
illustrert en detaljert
byutvikling omkring ny
stasjon i Øst, og heller ikke
ny bebyggelse rundt
stasjon i Vest, annet enn
det som ligger i 0alternativet.
Byplanmessige grep som
knytter sammen stasjonen
og Hamar sentrum og som
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Bakgrunn – historie
4. Avsender oppsummerer kort prosjektets historie;
a. BN har ment at alternativ Vest er best for byen
mens Hamar kommune har prioritert alternativ
Øst i sine planarbeider.
b. Avsender mener BNs utredning og
prosjektforslag er preget av en uferdig og
manipulerende form og kontroversielle
tolkninger for oppfyllelse av planprogrammet,
og at utvelgelse og input av analyse av kunde og
trafikkgrunnlag har systematiske faktafeil som
favoriserer alternativ Vest, mens alternativ Øst
nedgraderes tilsvarende.
c. Mener konsekvensutredningen har en mangel
ved å ikke hensynta etablert og historisk
vekstretning mot øst. Mener også at manglende
ivaretakelse av Hamars klassiske byplan ved
oppfylling av Hamarbukta er forslagets mest
miljøskadelige tiltak.
Stasjonsalternativ BN-vest
5. I avsnittet gis det en kort oppsummering av
hovedelementene i alternativet.
a. Påpeker at alternativ Vest medfører at det
skrånende dobbeltsporet vil ligge inntil en etasje
lavere enn vestibylen i nåværende stasjon.
Trekker frem at nivåforhold for mulige
fotgjengeradkomster til perrong ikke er relevant
klargjort i planen, i likhet med ulemper ved
skrånende spor i stasjonsområdet.
6. Avsender mener at BN ved innarbeidelse av nye
avbøtende tiltak har forsøkt å gjøre det kompliserte og
problemskapende alternativ Vest forholdsvis mindre
negativt i relasjon til det enklere og mer fordelaktige
alternativ Øst hva angår:
a. integrering av ny stasjon som en del av en
overordnet plan for bevaring og utvikling av
Hamars klassiske bysentrum med
sommerfuglplanen.
b. ivaretakelse av krav til fremtidsrettet
trafikkmessig og fleksibel funksjonalitet i
utbygging og drift.
c. oppfyllelse av føringer fra
Samferdselsdepartementet og
Jernbanedirektoratet ved

legger til rette for en høy
utnytting av arealene nær
stasjonen, med gode
byrom, må avklares i
samråd med Hamar
kommune i neste planfase.
4. Tas til orientering

5. Tas til orientering,
merknaden viser til
momenter som blir fastsatt
i arbeidet med
reguleringsplanen, ikke
kommunedelplanen.
Skinner og perronger på
stasjonen i Vest vil ligge på
ca. samme høyde som i
dag
6. Tas til orientering. Se
innledende kap. 2.6.4 for
mer info om alternativ
Vest.
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miljø/klima/naturmangfold Åkersvika/jordvern
og styrking av trafikknutepunkt.
d. kostnadssparende tiltak - trinnvis utbygging,
gjenbruk/flerbruk, verdiskapning for by- og
samfunnsutvikling.
e. prosjektplan med lavere risiko for utløsning av
innsigelser.
7. Mener at de avbøtende tiltakene gjør alternativ Vest
mer miljøødeleggende for bysenteret ved Hamarbukta.
Mener at alternativ Vest vil ha en antatt merkostnad på
1100 mill. kr og 18 mnd. lengre byggetid (det vises her til
høringsnotat ØW 15.05.2019 - dette høringsnotatet blir
ikke oppsummert her).

8. Avsender mener videre at alternativ Vest vil beslaglegge
et stort bebyggbart sentrumsareal for boliger, samt at
videre nedsenkning vil umuliggjøre og skandalisere
alternativet og at bruløsningen fra tidligere vil kunne
fremstå som mindre ødeleggende for Hamars klassiske
byplan. Antar at fredningsprosess for deler av byplan kan
bli aktuelt dersom alternativ Vest videreføres.
Stasjonsalternativ BN-øst
9. Avsender mener at BNs alternativ Øst viser en
skissemessig og mindreverdig stasjonsløsning som er
brutalt innplantert i den østre bydelen ved Vikingskipet,
og at denne løsningen vil være sterkt begrensende for
utviklingspotensialet ved Vikingskipet, Espern, Østbyen
og Ottestad/Sandvika.

10. Mener videre at alternativ Øst i siste planfase er tilført
unødig problemskapende trekk og at BNs
saksbehandling er kritikkverdig og inneholder
prosjektmessige feilgrep. Viser til sitt eget alternativ
(ØW-Øst) der dette er ytterligere belyst. Avsenders eget

7. Kostnadsvurderingene for
begge alternativ ligger på
dette plannivået inne med
en usikkerhet på +/-20%,
dette er en usikkerhet som
vurderes som akseptabel
for samferdselsprosjekter
av en slik dimensjon. Se for
øvrig innledende kap. 2.8.1
for mer info.
8. Tas til orientering.

9. Begge alternativer er
utredet på samme nivå.
Utredningen er
gjennomført i henhold til
bestillingen fra
departementet og fastsatt
planprogram. Innspillet tas
til orientering. Som påpekt
over har ikke utredningen
og illustrasjoner av
alternativ Øst med seg
detaljer om mulig
framtidig utbygging
omkring stasjonen (det
samme gjelder for Vest).
Oppfølgende regulering
må avklare rammer for
mer bymessig utforming av
området omkring ny
stasjon.
10. Tas til orientering. I
innspillet er det mange
gode forslag, men på et
detaljnivå som i stor grad
handler om
reguleringsplan.
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alternativ gjengis ikke her. Det vises til merknaden for
mer informasjon om dette.
Planprosess
11. Påpeker at BNs oppfølging av planprogrammet, vedtatt i
2019, har vært forutsatt koordinert med revisjon av
kommuneplan og sentrumsplan for Hamar. Avsender
mener at BN sitt planforslag har dokumentert at:
a. Alternativ Vest har med økt/ekstrem
vanskelighetsgrad store uløste utfordringer for
anleggsteknisk og driftsmessig gjennomføring,
samt en konfliktskapende tilnærming til
kommende revisjoner av kommune- og
sentrumsplan i Hamar.
b. Alternativ Øst har et skissemessig uferdig
plangrep med manglende
integrasjon/gjenbruk/bevaring av verdifulle
bygninger, infrastruktur og bussterminal.
Ugunstig arealøkonomi på ett plan
sammenlignet med alt ØW-Øst, som avsender
mener er mer rasjonell og kostnadseffektiv.
c. Ny lang opphøyet bru over dobbeltspor og med
tilhørende riving av moderne næringsbygg
belaster alternativ Øst kostnadsmessig, og fører
til bortfall av arbeidsplasser. Kostnader må
synliggjøres.
Ny stasjon øst med planalternativ ØW-Øst
Avsender har utarbeidet et alternativt planforslag for stasjon i
øst. Det vises til merknaden for mer informasjon om dette.
12. Avsender viser til sitt tidligere høringsnotat av
15.05.2019 hvor det er beregnet prosjektkostnader og
anleggsperiode for BNs alternativer Vest og Øst, samt
innsenders eget alternativ ØW-Øst.
a. Avsenders kostnads- og anleggstidsberegning:
Alternativ Vest: 3,6 mrd. – 54 mnd.
Alternativ Øst: 2,5 mrd. – 36 mnd.
Alternativ ØW-Øst: 1,1 mrd. – 30 mnd.
13. Avsender påpeker at alternativ Vest har stor
kompleksitet og forutsetter mange nødvendige
provisoriske avbøtende miljøtiltak. Dette vil kunne ha
vesentlig større usikkerhet med tanke på fremdrift og
økonomi enn alternativene i Øst.
14. Mener lengre og mer usikker byggetid med langvarig
driftsstans og betydelige miljøplager og økonomisk
belastning for publikum, næringsliv og kommunen vil
svekke IC-prosjektets kundegrunnlag og omdømme.
15. Kulvert gjennom og under det bevaringsverdige
bysenteret i Hamar vil kunne bli en svært negativ
opplevelse på togruten gjennom Mjøslandskapet. Mener
at en alternativ innfart i henhold til avsenders eget

11. Utredningen har vist at
begge løsningene er
gjennomførbare. Det vil
benyttes kjente
byggemetoder. Endelig
detaljering rundt
utforming av tiltaket vil
være en del av arbeidet
med neste planfase,
reguleringsplanen, i
samarbeid med Hamar
kommune. Innspillet tas til
orientering.

12. Innsenders løsning er
besvart i forbindelse med
høring av
planprogrammet. Se
innledende kapittel om
samfunnsøkonomisk
analyse for mer
informasjon om kostnader.
13. Tas til orientering, se
innledende kap. for mer
info om usikkerhet.
14. Tas til orientering

15. Tas til orientering
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alternativ på opphøyet bru, vil kunne gi en storslått
opplevelse av adkomsten til Hamar.
Nytt sykehus
16. Avsender mener at nytt sykehus kan innpasses i sentrale
nybygg mellom Briskebyen og Vikingskipet i sitt
alternative forslag. Plassering vil ha maksimal nærhet til
stasjonen og direkte adkomst til gatenett, E6 og store
parkeringsarealer, samt mulighet for bosetting nært opp
til sykehuset. Mener videre at BNs alternativ Øst
umuliggjør en slik samlokalisering som følge av et unødig
arealkrevende konsept.

Nullalternativet i Hamar 2034
17. Avsender viser til nullalternativet definert i
planmaterialet og mener dette kan optimaliseres med
henblikk på blant annet fordeling av trafikk på bane, og
endringer i adkomstveger og kryssløsninger (se
illustrasjon som vedlegg til høringsnotatet). Mener
foreslåtte justeringer vil være mer i pakt med Hamars
klassiske byplan, og kunne utnyttes som et byggetrinn 1
for løsninger for jernbane i både øst og vest.

Ny jernbanebru og veibruer over Åkersvika
18. Viser til løsninger for ny jernbanebru og veibruer over
Åkersvika og mener planforslaget viser en uheldig
kombinasjon av løsninger som vil medføre unødig
langvarige stengninger av togdriften. Viser til eget
alternativ ØW -Øst som er beregnet til å kunne bygges
uten driftsstans og med 6 mnd. kortere byggetid og 1500
mill. kroner lavere kostnad enn alternativ Øst.

16. Innspill ang
sykehusplassering er ikke
en del av Bane NORs
mandat for InterCity i
Hamar. Mulig lokalisering
av sykehustomt må
vurderes av Hamar
kommune, men på
generelt grunnlag er
plassering av
arbeidsplassintensive
virksomheter nær stasjon i
tråd med sentrale føringer.
17. Nullalternativet er et
sammenligningsgrunnlag
laget for at alternativene
som utredes kan
sammenlignes med
hvordan situasjonen ville
vært uten at prosjektet
gjennomføres. Gjennom
disse sammenligningene
kommer konsekvensene av
alternativene frem.
Nullalternativet er ikke et
utbyggingsalternativ, men
er basert på vedtatte
planer (områderegulering
fra 2011).
18. Tas til orientering.
Innspillet bygger
på innsenders eget forslag
til konsept
for jernbaneutbygging,
jernbanedrift
og vegløsninger. Dette
konseptet sammenfaller
ikke med
de gjeldende overordnede
konseptene
for jernbanen og
InterCity som planarbeidet
for dobbeltspor gjennom
Hamar følger opp.

166

Jordvernkulvert på Børstad og Tommelstad
19. Avsender mener at ved forlengelse av kulvert over dyrka
mark med 200 meter for alternativ Øst, kan beslag av
dyrkamark unngås. Mener kostnad kan dekkes med den
verdiskapning som utløses (verdi ny åker), samt
innsparing ved valg av alt ØW øst. Viser regnestykke for
dette og foreslår at dette inngår i revisjon av
planmaterialet.

19. Se innledende kap. 2.8.1.4
for mer info om
arealbeslag.

Hensettingsanlegg – forenklet løsning
20. Viser til at hensettingsanlegg på Skattumshagan kan utgå
ved nullalternativet, da eksisterende ordning for
hensetting på Hamar stasjon kan benyttes videre.
21. Mener videre at ved valg av avsenders forslag ØW-Øst
kan permanent hensetting etableres lineært langs
toglinjen til Røros. Dermed kan alternativ Øst ha et
nullforbruk av åkerjord. Foreslår at dette tas inn i
reguleringsplanen.

20. Innspill til hensetting
svares ut i eget
merknadsdokument.
21. se svar til punkt 20.

Oppsummering
22. Avsender mener at BN`s håndtering av Intercity og
stasjonssaken i Hamar har vært sterkt kritikkverdig og
truer en rask videreføring av IC-prosjektet og
hindrer/skader den demokratiske planprosessen.
23. Mener også at planforslagene ikke oppfyller vedtatt
planprogram og det gitte oppdraget.

22. Tas til orientering.

Mener videre at planforslaget slik det foreligger ikke er relevant
som beslutningsgrunnlag for Hamar kommune før følgende
punkt blir rettet opp og dokumentert:
24. For alternativ Vest:
a. Belastninger og kostnader ved foreslått
nedsenkning forbi stasjonsområdet, via kulvert
og til tunnelinnslag.
b. Verdi av tapt gjenbruk jernbanebru og redusert
tomteareal for byutvikling i stasjonsområde og
på Espern.
c. Kostnader provisorier driftsavbrudd.
d. Kostnader ny offentlig infrastruktur.
25. For alternativ Øst:
a. Mulig innsparing ved hevet linjeføring over bru
Åkersvika og stasjon med gatenett på
eksisterende bakkeplan under.
b. Mulig innsparing med bevaring av eksisterende
bygg og busstasjon.
c. Verdi av tomtegrunn for 50000 m2 nytt
næringsareal.

23. Hamar kommune,
Innlandet fylkeskommune
og Fylkesmannen i
Innlandet har vurdert at
utredningsplikten er
oppfylt.

24. til 28. Tas til orientering. Se
for øvrig innledende kap.
2.2.1 for mer info om
detaljeringsnivå på
kommunedelplan og
reguleringsplan.
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d. Verdi av tomteareal for 1000 nye boliger.
26. Detaljregulering av Espern:
a. Mener ny bru til Espern ikke vil være nødvendig
ved valg av stasjon øst, og viser også til eget
skisseutkast til justert nullalternativ.
27. Ber Hamar kommune og Jernbanedirektoratet evaluere
BNs prosjektrapport inngående og i
behandlingsperioden ta skritt til at den korrigeres for
åpenbare feil som er påvist her og tidligere, med tanke
på fremleggelse av ny rapport med forlenget
høringsfrist.
28. Mener justering av prosjekt i øst samlet vil kunne gi
store besparelser i tid og kostnad, slik
Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet har
lagt til grunn i sin bestilling til BN.
Vedlegg til høringsnotat:
• Forslag til utviklingsplan og verneplan 25.11.2018
• Utdrag illustrasjoner BN Vest og øst
• ØW planforslag Intercity – ny stasjon 2019
• Skisseutkast justert nullalternativ
Vedlagt merknaden er også et notat med sidehenvisninger til
presentasjon for kommunestyret i desember 2019 - inneholder
også andre momenter enn høringsnotatet.

Nr 50
Kulvertgjengen
Avsender mener Bane NOR har lagt fram gode planer for
alternativ Vest, men har følgende innspill til forbedringer:

Bane NORs kommentar

1. Ber Bane NOR vurdere hensettingsanlegg i tilknytning til
tunellen i Furuberget for å spare matjord ved
Skattumshagan.

1. Merknader til KDP
hensetting svares ut i eget
merknadsdokument
knyttet til den planen.

2. Mener at Bane NOR, i samarbeid med kommunen, kan gjøre
alternativ Vest enda bedre om kulverten kan senkes
ytterligere.

2. Tas til orientering. Endelig
høyde og detaljering rundt
utforming av kulverten vil
være en del av arbeidet
med neste planfase,
reguleringsplanen, i
samarbeid med Hamar
kommune.
3. Områdene utenfor
stasjonsområdet og selve
jernbanetiltaket, vil bli
fastsatt i arbeidet med
reguleringsplanen. Det er
lagt føringer gjennom

3. Ber om at avbøtende tiltak om å fjerne Åttemetersplanet
helt inn til forlengelsen av Enggata tas med i planen. Slik kan
strandprofilen i Hamarbukta gjenskapes.
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4. Ønsker at forlengelse av Enggata blir veiforbindelse til
Tjuvholmen i stedet for Vangsvegen.

4.

5. Foreslår at Skibladnerbrygga plasseres i siktlinjen fra
Kirkebakken.

5.

6. Ønsker at den gamle jernbanebrygga under «Ervoldbygget»
bevares og vises frem, for å fremheve Hamars gamle
jernbanehistorie.

6.

7. Foreslår å legge dobbeltsporet inn på østsiden av det gamle
sporet i Åkersvika. Vil dermed kunne flytte plattformer
østover og mulighet til å senke kulvert ytterligere. Også
positivt i forhold til usikkerhet knyttet til tykkelse på fjell ved
Bryggerirundkjøringa.

7.

retningslinjer om
utforming av vannspeil i
Hamarbukta.
I planforslaget er
vegatkomst til Tjuvholmen
vist ved forlengelsen av
Vangsvegen. Endelig
detaljering av løsning vil bli
fastsatt i reguleringsplanen
i samarbeid med Hamar
kommune som
planmyndighet. Det er i
retningslinjene foreslått
føringer om at
plasseringen av
veiforbindelse til
Tjuvholmen bestemmes i
neste fase.
Endelig plassering av
Skibladnerbrygga vil bli
fastsatt eget planarbeid, i
samarbeid med Hamar
kommune.
Den gamle jernbanebrygga
under Ervoldbygget vil
måtte rives for framføring
av ny jernbane i kulvert, i
alternativ Vest.
Fyllingen er ikke lagt på
østsiden av eksisterende
fylling, blant annet fordi
dette i større grad vil
påvirke Åkersvika
naturreservat. Flyttes
plattformer og
stasjonsområdet østover
kan de også komme i
konflikt med freda bygg på
Hamar stasjonsområde.
Det er mulig å se på videre
optimaliseringer i
reguleringsfasen. Med de
løsningene som ligger inne
nå er Bane NOR sikre på at
alternativet er
gjennomførbart.
Usikkerheten knyttet til
tykkelsen på fjell ligger
inne i usikkerhetsanalysen
for prosjektet, og vil derfor
kunne bli en eventuell
oppside i det videre
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8. Stiller spørsmål ved hvorfor den gamle fyllinga ikke kan
gjenbrukes.

9. Avsender lister også opp sine motforestillinger for alternativ
Øst. Hovedpunkter er:
- Byen er ikke tjent med nytt sentrum
- Langt å gå for pendlerne til Hamar
- Hus og næringseiendommer forsvinner
- Vikingskipet påvirkes negativt
- Enorme trafikkomlegginger
- Naturreservatet blir forstyrret
- Jordbruksområder ved Børstad og Tommelstad blir
negativt påvirket
10. Ber om at politikerne og Bane NOR vedtar vestlig trasé.

Nr 51
Signe Berthelsen og Hans Olav Wedvig – Børstad Gård
Avsender er negative til alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Påpeker at verdifull landbruksjord vil gå tapt, og at
arronderingen vil bli vanskelig ved deling av jordene.
Tapt matjord vil ha stor betydning for grunnlaget for å
drive landbruk. Hensyn til jordvern bør veie tungt.
Påpeker også at arealene kan bli utsatt for ytterligere
utbyggingspress når de allerede er oppdelt.

2. Avsender er bekymret for hvordan anleggsfasen vil
påvirke bygningsmassen fra 1800-tallet, da disse har et
annet fundament enn dagens konstruksjoner.

arbeidet med
optimaliseringen av
tiltaket.
8. Prosjektet har valgt å gå
videre med løsninger vest
for dagens spor, da de
mest verdifulle områdene i
denne delen av Åkersvika
ligger på østsiden av
fyllingen. Dersom
eksisterende fylling skal
gjenbrukes må den bygges
om til en større og høyere
konstruksjon. Det vil gå ut
over arealene på østsiden.
9. Tas til orientering

10. Tas til orientering, henviser
for øvrig til
Planbeskrivelsen kap. 1.4
om videre prosess.

Bane NORs kommentar

1. Det er et nasjonalt mål å
begrense tap av matjord til
ulike utbygginger i Norge.
Dette er et av flere viktig
momenter for den totale
vurderingen for Bane NOR
og anbefalingen av
alternativ i Hamar. Se
innledende kap. for mer
info.
2. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.7
for mer info om
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3. Gården leies ut til bolig- og næringsvirksomhet (ikke
bare landbruk), som med stor sannsynlighet vil bli
skadelidende ved alternativ Øst.
4. Dette er «marka» for de østlige deler av byen. Mange
benytter gården og dets vegsystem til rekreasjon. Dette
vil bli forringet dersom området deles i to av jernbanen.

5. Det er et rikt fugle- og dyreliv omkring gården. Gårdens
arealer fungerer som en form for viltkorridor, og
avsender er bekymret for hvordan banen vil påvirke
dette dersom gården deles.
6. Avsender påpeker at prosessen rundt E6-utbyggingen
var lang og omfattende, og at alternativ Øst vil være
enda verre. Norge har internasjonale forpliktelser
knyttet til Åkersvika (Ramsar).
7. Mener de negative konsekvensene for Børstad gård med
alternativ Øst for Børstad gård angår ikke kun avsender
som eier/driver, men også alle de som bruker den.

Nr 52
Børge Johansen
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Dobbeltspor langs Mjøsa vil være ødeleggende for
byutviklingen, og vil skape en barriere mellom sentrum
og Mjøsa.

anleggsperioden og
grunnerverv.
3. Se innledende kap. 2.2.3
for mer informasjon om
prosessen rundt erstatning
og grunnerverv.
4. Områdene ved Børstad
gård brukes blant annet
som nærturområder, se
fagrapport ikke-prissatte
konsekvenser kap. 3.3, 3.7
og 3.5.8.
5. Gårdens arealer og
funksjon som viltkorridor
er lite belyst i utredningen.
Dette tas med til neste
planfase.
6. Alternativ Øst konflikt med
Åkersvika, er en av flere
grunner til at Bane NOR
fraråder Øst-korridorene.
Se innledende kap. for mer
info.
7. Børstad gård med
tilhørende arealer er mye
brukt som nærturområde
og har verdi i nærmiljøet.
En eventuell jernbane i
alternativ Øst, vil være en
forringelse av denne
verdien. Alternativ Øst C er
mer skånsom for
kulturlandskapet og
berører ikke
gårdsveger/turveger i like
stor grad som Øst A.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering.
Kulverttoppen er senket
med ca. 4 meter siden
2016. Fra Håkons gate
ligger kulverten under
høyden på Strandgata. Se
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2. Kapasiteten på veinettet i sentrum er sprengt, og bør
derfor avlastes ved å velge alternativ Øst.
3. Det er dårlig utnyttelse av strandsonen i Gjøvik og
Lillehammer. Avsender håper Hamar ikke gjør det
samme.

4. Avsender framhever byer som Oslo, Trondheim og
Bergen som prøver å få trafikken ut av sentrum, og ikke
inn.

Nr 53
Magne Nordby
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender er kritisk til å legge ned dagens
jernbanestasjon og bygge ny utenfor sentrum.
2. Trekker frem at utbygging ved ny stasjon ved
Vikingskipet vil være vanskelig på grunn av miljøvern.
3. Lokalisering av stasjonen utenfor sentrum vil ytterligere
svekke bylivet i sentrum.

innledende kap. 2.6.4 for
mer info.
2. Se innledende kap. 2.8.2
for mer info om
stasjonslokalisering og
mobilitet.
3. Det er Hamar kommune
som planmyndighet som
vedtar planene for
utforming av strandsonen i
Hamar. Bane NOR mener
at det er gode muligheter
for dette i både Vest og
Øst alternativet.
4. Nevnte byer jobber med å
etablere og videreutvikle
et høyverdig kollektivtilbud
i sentrum. Fordi
kollektivtilbudet øker i
sentrum, blir det mindre
biltrafikk der. Inter City
satsingen er en direkte
konsekvens av Stortingets
bestilling om at all vekst i
persontrafikken skal tas
med kollektiv, sykkel og
gange. Se innledende kap.
for mer info.

Bane NORs kommentar
Utredningen viser at alternativ
Vest i størst grad bygger opp
under dagens sentrum, legger
til rette for flere miljøvennlige
reiser og alternativet
beslaglegger ingen dyrka mark
og mindre av naturområdene i
Åkersvika enn alternativ Øst.
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig innledende kap.
2.3 for mer info om
bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling og vurdering av
måloppnåelse.
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Nr 54
Reidar Nordby
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Kommenterer at trafikkundersøkelsen gjennomført på
Hamar stasjon bar preg av hastverk og mener Hamar
kommune bør gjennomføre en selvstendig analyse.
Mener en slik undersøkelse burde gi de reisende tid nok
til å sette seg godt inn i spørsmålet og ikke burde
gjennomføres på perrongen like før avreise. Avsender
var selv en del av undersøkelsen, hadde dårlig tid og
skrev at han gikk til toget, til tross for at han hadde kjørt.

Nr 55
Espen Langebraaten
Avsender har sendt inn flere separate innspill. Disse refereres
og kommenteres samlet.
Avsender henviser til tidligere innsendt materiale, innsendt
både før og under høringsperioden. Det innsendte materialet
beskriver et eget utarbeidet konsept for jernbane og offentlig
transport for Hamarregionen. Dette konseptet, kalt «Plan C», er
et annet enn det overordnede konseptet for InterCity på
Dovrebanen.
Konseptet Plan C går ut på å krysse Åkersvika mot Vikingskipet,
etablere ny stasjon delvis under bakken i området ved
Vikingskipet, og gå videre i tunnel. Dagens jernbanetrasé
gjennom Hamar, samt Rørosbanen til Elverum, benyttes til
lokaltransport med hyppige stoppesteder, og knyttes opp mot
ny stasjon ved Vikingskipet. Det etableres ny tilkobling mellom
Dovrebanen og Rørosbanen lengre sør for Hamar.

1. Avsender mener Bane NOR har manipulert
utredningene og fremstillingene av alternativ Øst for å
favorisere alternativ Vest.
2. Oppfordrer Hamar kommune til å undersøke om
planarbeidet og utredningene har tatt høyde for Plan
C.
3. Avsender lister opp 25 påstander og argumenter for
Plan C, og mener disse burde settes opp mot
alternativene utredet av Bane NOR.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering.
Passasjerregistreringen på
Hamar stasjon er et av flere
kunnskapsgrunnlag for
vurderingene av reisevaner i
Hamar. Se innledende kap.
2.8.2 om andre
samfunnsmessige virkninger
mer informasjon om
registreringene.

Bane NORs kommentar
Innspillet bygger på innsenders
eget forslag til konsept for både
jernbaneutbygging,
jernbanedrift og lokal
kollektivtransport for både
Dovrebanen, Rørosbanen og i
Hamarregionen. Dette
konseptet sammenfaller ikke
med de gjeldende overordnede
konseptene for jernbanen og
InterCity som planarbeidet for
dobbeltspor gjennom Hamar
følger opp. Siden innspillet ikke
er i tråd med de overordnede
konseptene er det ikke relevant,
eller innenfor mandatet til
planarbeidet, å følge det opp.
Innspillet er derfor på feil nivå i
forhold til det planarbeidet som
gjennomføres.
1. Bane NOR har foretatt
faglige utredninger ihht. Re
levante lover, krav, føringer,
og veiledere.
2. Tas til orientering.
3. I Hamar utredes det 3
alternativer, de ble fastsatt i
planprogram i 2019 som er
utviklet på bakgrunn av
bestilling fra
jernbanedirektoratet. Plan
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4. Avsender mener Plan C vil gi et mer moderne og
fremtidsrettet transporttilbud enn alternativene Bane
NOR har utredet. Mener InterCity alternativene
mangler tilfredsstillende tilgjengelighet i
knutepunktene, som vil være bedre ivaretatt i Plan C.

Nr 56
Hans Andersen
Avsender mener at alternativ Vest er den beste løsningen og har
følgende innspill til saken:
1. Mener alternativ Vest er best fordi man kommer fra
sentrum til sentrum, flere vil kunne gå og sykle, gir ikke
beslag på dyrka mark og våtmarksområde, Briskebyen
må ikke saneres, Koigen utvides, Mjøsa kommer helt inn
til sentrum og Stangebrua stenges ikke i 3 år i
anleggsperioden.
2. Avsender mener at ved å lytte til fagfolkene i Bane NOR
er det sjanse for at prosjektet blir realisert.

Nr 57
Rolf Elvenes
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Alternativ Vest gir flest miljøvennlige reiser, er mest
skånsomt for naturområder og tar ikke landbruksareal.
2. Historiske bygninger ved jernbanen blir ivaretatt og
innlemmet i det videre planarbeidet.
3. Privatbilismen må vike plass for tog og buss i fremtiden.

C er ikke utredet. Det er
vanskelig etterprøve påstan
dene, og lite relevant
å sammenligne med
alternativene i
utredningen.
4. Tas til orientering

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig innledende kap.
2.3 for mer info om
bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling og vurdering av
måloppnåelse.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig innledende kap.
2.3 for mer info om
bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling og vurdering av
måloppnåelse.

4. Jernbanearealer vil bli frigjort for kommunen for videre
planlegging. Mulighet for boligutvikling langs Mjøsa,
men med begrensende høyder for å ikke skape en
barriere.
5. Nytt sykehus kan plasseres over jernbanestasjonen, slik
at trafikkavviklingen vil foregå på grunnplan.
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Nr 58
Hanne og Frank Martinsen
Avsender mener at alternativ Vest er den beste løsningen, og har
følgende innspill til saken:
1. Viser til at fagfolk mener alternativ Vest er best for byliv,
næringsliv og mobilitet. Sentrumsnærhet bør veie tungt
siden det gir flertallet mulighet til å gå eller sykle til
stasjonen.
2. Adkomsten og nærheten til Mjøsa blir akseptabel. Koigen
kan utvides, og man kan få en grønn strandsone samt et
vannspeil.
3. Dersom alternativ Øst velges, er det ikke noen garanti for at
strandsonen vil bygges ned med leiligheter m.m.
4. Alternativ Øst vil medføre større beslag på dyrket mark.
5. Alternativ Øst medfører trafikk i høy luftlinje, noe som gir
mer støy og er forurensende for miljøet.

Nr 59
Eline Bergerud
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Utredningen viser at alternativ
Vest i størst grad bygger opp
under dagens sentrum, legger
til rette for flere miljøvennlige
reiser og alternativet
beslaglegger ingen dyrka mark
og mindre av naturområdene i
Åkersvika enn alternativ Øst.
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig innledende kap.
2.3 for mer info om
bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling og vurdering av
måloppnåelse.

Bane NORs kommentar

1. Alternativ Vest er den beste løsningen, alternativet unngår
området rundt Koigen, er mer miljøvennlig, er sentralt
plassert og gir en lettere tilgang for publikum.
2. Alternativ Øst går utover naturreservatet i Åkersvika.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering. Bakgrunnen for
Bane NORs anbefaling er
nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Nr 60
Sander Andersen
Avsender mener at alternativ Øst er den beste løsningen.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering.

Nr 61
Håvard Røste
Avsender foretrekker alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Påpeker at Hamar by vil utvikle seg mot Øst, sett i et 100150-års perspektiv.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.2 for
mer info om
stasjonsplassering og
andre samfunnsmessige
virkninger.
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2. Ottestad vil fremstå som en integrert og folkerik del av
Hamar, og arealer som Midtstranda, Ridabu og Hjellum vil
vokse ytterligere.
3. Hamar trenger en moderne tog- og skysstasjon med gode
parkeringsmuligheter og tilførselsveger. Bysentrum vil kunne
være bilfri og ha elektriske busser/andre kjøretøy som
frakter folk via ringveger. En jernbanestasjon ved
Vikingskipet er kompatibel med fremtidens trafikkbilde.
4. Det må ikke gjennomføres irreversible inngrep i Mjøsa.
5. Ved å fjerne togsporet fra Mjøsa og Hamarbukta kan byen
åpnes mot Mjøsa.

2. Se svar til punkt 1.
3. Utredningene viser at
dagens stasjonsområde i
større grad vil bygge opp
under målet om flere
miljøvennlige reiser til/fra
stasjonen. Se for øvrig svar
til punkt 1.
4. Tas til orientering
5. Tas til orientering

Nr 62
Tormod Botheim
Avsender har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar

1. Jernbanefaglige vurderinger er positive for både alternativ
Øst og Vest, men blir i liten grad problematisert.
2. Mener det ikke kommer godt nok fram i vurderingen
hvorvidt dagens stasjonsområde er godt egnet for fremtidige
krav til biltrafikk, gang- og sykkelveier, parkering og
infrastruktur for buss og taxi.

1. Tas til orientering.

3. Illustrasjoner av alternativ Øst vises med parkeringsarealer.
Avsender savner dette for alternativ Vest. Tjuvholmen, 8metersplanet og Koigen er vist med parkanlegg.

2. Området rundt stasjonen
er stort nok til å ivareta
nødvendige funksjoner.
Utforming og detaljert
plassering av disse vil
fremkomme i neste
planfase. Se innledende
kap. 2.8 om knutepunkt /
mobilitet for.
3. I Hamar kommunes
overordnede planer er 8metsplanet og Tjuvholmen
avsatt til andre formål.
Illustrasjonene for
alternativ Vest fokuserer
på mulighetsrommet for
Hamarbukta og forholdet
mellom sentrum og
stasjonen. I tiltaket for
både alternativ Vest og Øst
er det 200 p-plasser. Pplasser ut over dette er
opp til Hamar kommune
som planmyndighet og
eiendomsutviklingen i
området. Se innledende
kapitler 2.6 for beskrivelse
av alternativene, og kap.
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4. Den nye 4-feltsvegen er en sterk konkurrent til tog, og en ny
adkomst til stasjonen vil være viktig for trafikkgrunnlaget.

4.

5. Avsender mener at tap av matjord i alternativ Øst ikke kan
sammenlignes med arealkrav til nødvendig infrastruktur som
jernbane. Avsender mener derfor at tap av matjord må
aksepteres.

5.

6. Bane NOR ser ikke på muligheten for en forbedret
kommunikasjon med Rørosbanen.

6.

7. Avsender mener det ikke er avgjørende for en regions
utvikling om en bedrift ligger i Hamar, eller Ringsaker,
ettersom skattegrunnlaget baserer seg på ansattes
bostedsadresse. Dette bør derfor ikke tillegges vekt.
8. Avsender mener at bekymringen om at det kan ta lang tid å
utnytte frigjorte arealer rundt strandsonen og dagens
stasjonsområde, er overvurdert. Avsender peker på at noe
areal fortsatt vil kunne benyttes av Bane NOR, og at det
allerede etablert utbyggingsplaner for store deler av
området.
9. Avsender stiller spørsmål ved Bane NORs innsigelse, og
mener at lokaldemokratiet på Hedmarken og i Østerdalen
diskvalifiseres.

7.

2.3.8 om visualiseringer for
mer informasjon.
Tas til orientering. Det er
et nasjonalt mål at økning i
persontransport tas med
gange, sykkel eller
kollektivtrafikk.
Det er et nasjonalt mål og
begrense tap av matjord til
utbygging i Norge. Dette er
et av flere viktig momenter
for den totale vurderingen
for Bane NOR og
anbefalingen av alternativ i
Hamar. Se innledende kap.
2.3 for mer info om dette.
For alternativ Øst er det
utredet en variant som gir
mulighet for direktekobling
mot Rørosbanen (fleksibel
stasjonsløsning).
Hovedløsningen for øst har
ikke denne
funksjonaliteten, og
forbedret kommunikasjon
med Rørosbanen
forutsetter at det gjøres
investeringer og tiltak som
ikke inngår i IC-prosjektet.
Se innledende kap. 2.4 for
mer info.
Tas til orientering

8. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.3.7 om
trinnvis utbygging og Bane
NORs anbefaling for mer
info.
9. Se innledende kap. 2.3 om
ansvarsområder og roller.
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Nr. 63 Per Strømhaug
Avsender foretrekker Alternativ Øst C og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar

1.
1. Den skisserte løsningen på Hamar, som er benevnt Øst
C, med tilsvings-spor gir gode muligheter for å koble
Rørosbanen og Dovrebanen sammen med
Kongsvingerbanen. Dette gjør at det åpnes for en svært
god og fleksibel løsning for framføring av godstog fra
Nord-Norge til Østlandet og videre ut i Europa.
2. Løsningene i Øst C sammen med en framtidig
oppgradering av Rørosbanen og den tidligere vedtatte
planen for Kongsvingerbanen med tilsving på Elverum, er 2.
en framtidsrettet løsning.

Nr 64
Bryggeriet 2
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender mener Bane NOR i sine fremstillinger og
utredninger ikke likebehandler alternativene og at
konsekvensutredningen inneholder flere feil og
manglende innhenting av data.
2. Hevder Bane NOR ikke har etterkommet
Departementets påpekning om å samarbeide med
Hamar kommune i brev av 27.11.2017. BN har ikke
lagt til grunn vedtak i Hamar kommunestyre i
desember 2019.

3. Ber om at BN offentliggjør budsjettet for
utredningsarbeidene.
4. Påpeker at det er de folkevalgte som skal bestemme
samfunnets utvikling. Ikke byråkrater. Hevder
Samferdselsministeren og Statsministeren har støttet
Hamar kommunes vedtak i 2016 som legger til grunn
alternativ Øst. Mener BN ikke lytter til politiske
signaler.
5. Avsender mener illustrasjoner som viser sikt er
misvisende da de viser sikt sett fra høyere oppe i
tverrgatene og ikke nederst i Strandgata

Både alternativ Vest og Øst
ivaretar en god kobling til
Østerdalen og Rørosbanen,
dette er derfor ikke
vurdert som
beslutningsrelevant for
valg av alternativ i Hamar.
Se innledende kap. 2.4 for
mer info.
Tas til orientering.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering.

2. Bane NOR og Hamar
kommune har samarbeidet
tett i arbeidet med
kommunedelplanen. Bane
NOR har utredet i tråd med
departementets bestilling.
Konkrete endringsinnspill fra
kommunens 1.
gangsbehandling er
innarbeidet i
plandokumentene.
3. BN har offentliggjort
budsjettet for
utredningsarbeidene i HA
datert 13.02.2020
4. Det er Hamar kommune som
planmyndighet som vedtar
planen, Bane NOR er
forslagsstiller, se innledende
kap. 2.3 for mer info om roller
og ansvarsområder.
5. Bane NOR og Hamar
kommune har hatt dialog
rundt valg av standpunkter i
Hamar. Disse viser siktpunkter
både fra litt opp i tverrgatene
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6. Mener 200 parkeringsplasser ved stasjonen er for lite. 6.
Mener behovet er på ca. 500.
7. Mener Hamarbukta i alternativ Vest vil bli tørrlagt sen
høst og vinter. Dette er ikke ønskelig.

7.

8. Avsender forventer innsigelse fra Riksantikvaren på
grunn av at utsikten mot Mjøsa langs Strandgata fra
Hamar stasjon og vestover blir ødelagt i alternativ
Vest.

8.

9. Avsender er bekymret for støyproblematikk i Hamars
tettest befolkede områder vest for dagens stasjon
ved alternativ Vest. Ønsker heller ikke at Koigen skal
benyttes som anleggsområde. Mener alternativ Øst
er bedre enn alternativ Vest med tanke på støy.
10. Avsender foreslår justeringer på linja i alternativ Øst
slik at behovet for stenging av Vangsvegen minkes,
samt at landbruksareal kan spares.

9.

11. Påpeker at med anleggstrafikk i Hakabekkvegen,
Bryggerirundkjøringen og Storhamargata i alternativ
Vest, vil en allerede utfordrende trafikksituasjon
forverres.
12. Avsender mener trafikktellingen som ligger til grunn
for deler av utredningene ikke er metodisk riktig og
ikke bør legges til grunn.
13. Mener det ikke er utviklet en samfunnsøkonomisk
analyse for alternativ Øst. Mener videre det er

og fra
Strandgata/Strandgateparken.
Se illustrasjonshefte for
siktbilder fra Strandgata.
Tas til orientering. Se
innledende kap. 2.8.2 om
parkering.
Hamarbukta blir i dag tørrlagt
sen høst og vinter når Mjøsa
er lav. I planbestemmelsene
står det nå følgende i § 4-4
om alternativ Vest: Det skal
sikres at det er et vannspeil i
Hamarbukta gjennom hele
året, med akseptabel
vannkvalitet.
Kulvertkonstruksjonen kan
fungere som en terskel og
sikre en viss vannstand
gjennom året, se for øvrig
innledende kap. 2.6.4
Riksantikvaren har ikke avgitt
høringsuttalelse direkte i
saken i denne runden.
Kulturminnehensyn er
ivaretatt gjennom
fylkeskommunenes
høringsuttalelse.
Fylkeskommunen har
fremmet innsigelse til
alternativ Vest, variant med
bebyggbart lokk, men ikke til
hovedalternativet.
Tas til orientering

10. Tas til orientering.
Optimaliseringer av
løsningene vil vurderes på
reguleringsplannivå.
11. Tas til orientering.
Anleggstrafikken vil
hovedsakelig gå andre steder.
Se innledende kapittel 2.7.6
for mer informasjon.
12. Se innledende kap. 2.8.2 for
presiseringer ang
utredningene.
13. Det gjennomført
samfunnsøkonomisk analyse
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uheldig at undersøkelsene baserer seg på dagens
situasjon og at den bør ta for seg utviklingen i og
rundt Hamar de neste 40-50 år.
14. Avsender mener salg av areal sør for Hamar stasjon
ikke er tatt med i kostnadsberegningen for alternativ
Øst.

for alle alternativer gjennom
Hamar. Se innledende kap.
2.8.1 for mer info om
utredningene til planen.
14. Verdien av arealer frigitt til
byutvikling er tatt med i
vurderingen, for både
alternativ Vest og Øst. Se kap.
6.2 i fagrapport Prissatte
konsekvenser for mer
informasjon. Verdien av
frigitte arealer er anslått til ca
70 mill kr for Vest, og 180 mill
kr for Øst (inkludert arealer på
Disenstranda, rundt ny
stasjon).

Nr 65
Henrik Engen – Tommelstad gård
Avsender ønsker at dobbeltsporet i Hamar legges i alternativ
Vest, og har følgende innspill til saken:
1. Matjord er en truet ressurs i både Norge og verden.
Peker videre på Stortingets ambisjoner om mindre
nedbygging av matjord.
2. Traséen i alternativ Vest fungerer godt.
3. Dersom gårdene deles i to, vil jorda på andre siden av
banen være vanskelig å drive. I tillegg vil det oppstå
sterkt press for å bygge ned dette området.
4. Alternativ Øst vil ødelegge matjord, og gårdene Børstad
og Tommelstad. Det kan ta flere år å bygge opp
kulverten og få matjord på plass igjen.

5. Bane NOR mener alternativ Vest er best for miljøet, de
reisende, byutviklingen, naturmangfoldet og landbruket.
Avsender håper Hamars politikere tar det inn over seg og
velger alternativ Vest.

Bane NORs kommentar

1. Tas til orientering. Se
innledende kap. 2.8.1 for
mer info.
2. Tas til orientering
3. Tas til orientering.
4. Utredningene viser at
alternativ øst tar mest
dyrka mark (75 dekar Øst A
og 24 dekar på Øst C),
mens Vest ikke tar noe
dyrka mark.
Dette er en av flere
grunner til at Bane NOR
fraråder alternativ Øst. Se
innledende kap. 2.8.1.4 for
mer info.
5. Tas til orientering.

180

Nr 66
Knut Tomter
Avsender foretrekker alternativ Vest fordi den nåværende
traséen gjennom Hamar bør beholdes.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering

Nr 67
Odd Lindstad
Avsender foretrekker alternativ Vest ut fra en helhetsvurdering
og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Innspillene samsvarer i all
hovedsak med resultatene fra
utredningene og tas til
orientering. Se Måloppnåelse
og Bane NORs anbefaling for
mer info.

1. Mener at begge alternativ er bedre utredet enn tidligere
og at begge har ulike fordeler og ulemper.
2. Byen har etter at jernbanen kom forholdt seg til at den
ligger der den gjør.
3. Det er ønskelig å unngå en stor konstruksjon som
kryssingen av Vangsvegen for alternativ Øst vil gi.
4. Uheldig å måtte erstatte og flytte næringsvirksomhet i
Åkersvika og Midtstranda med alternativ Øst.
5. Høyde på kulvert foran byen er akseptabel, selv om
fjerning av jernbanen ville vært det beste.
6. Alternativ Vest er best med tanke på byutvikling på kort
og mellomlang sikt - det skal fungere også de første 50
årene.
7. Konsekvens av båndlegging er mindre i alternativ Vest.
8. Mulighet for etappevis utbygging er viktig i et usikkert
prosjekt.
9. Fordel at de fredede jernbanebygningene og anlegg
knyttes opp til jernbane i drift.
10. Avsender mener alternativ Øst eventuelt bør omarbeides
etter forslag fra Bjørklund mfl. om bytte mellom jernbane
og veg i Vangsvegen og Stangevegen.

Nr 68
Magne Hovind
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:

Til punkt nr. 10: Se svar til
merknad nr. 75

Bane NORs kommentar
Tas til orientering.

1. I alternativ Vest vil stasjonen ligge i sentrum med
ærverdige stasjonsbygninger, kort veg til hoteller,
severdigheter og kjøpesteder.
2. En vesentlig fordel med alternativ Vest er muligheten til
å bygge etappevis og å spare matjord.
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Nr 69
Molle Moe Hovin
Avsender mener at alternativ Vest er den eneste riktige
løsningen for Hamar og har følgende punkter til saken:
1. Stasjonen må ligge sentralt som i dag slik at tilreisende,
ansatte og hotellgjester kommer direkte til sentrum av
Hamar. Stasjonsbygningen burde kunne benyttes i en
Vest-løsning.
2. Det er hovedsakelig innflyttere som har bosatt seg i
omegn som ønsker en østløsning.
3. Bane NOR har gjort en god jobb med alternativ Vest.

Bane NORs kommentar
1. Utredningene viser at
alternativ Vest i størst grad
bygger oppunder
eksisterende
sentrumsfunksjoner og
den aktivitet som er der i
dag.
2. Tas til orientering
3. Tas til orientering

4. Tas til orientering
4. Hvis det ikke er midler til InterCity gjennom Hamar
mener avsender at toget kan gå der det er i dag, men det
hadde da vært fint hvis sporene gjennom strandsonen
og Strandgata var lavere enn i dag.

Nr 70
Jørgen Røhne
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Avsender fremhever at det nye jernbanetiltaket skal
være brukervennlig, fremtidsrettet, ta hensyn til et grønt
skifte og redusere CO2-utslipp.
2. Foreslår et nytt alternativ som kan frigjøre store arealer.
Alternativet består av følgende hovedpunkter:
a. Flytte fv. 222 inntil jernbanesporet mellom
Espern og Bekkelaget.
b. Legge sporet på østsiden av Vikingskipet.
c. Ny stasjon etableres mellom Espern og
Bekkelaget.
d. Banen legges i tunnel fra Disen til Jessnes, fra
Bekkelaget til Stange og delvis i tunnel mot
Ilseng.
e. Ny trasé for Rørosbanen mellom Ilseng og
gården Nesten, nord for Stange.
f. Massene fra tunnelgraving kan benyttes til
oppfylling i Mjøsa og for fv. 222.
3. Foreslår ny plassering for sykehus, mellom Bekkelaget og
Ilseng et sted.
4. Det må være et mål å elektrifisere jernbanenettet.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering, se
planbeskrivelsen og
måloppnåelse og Bane
NOR sin anbefaling
2. Se innledende kapittel 2.3
for hva som ligger til grunn
for fastsatt planprogram
og i bestillingen fra
departementet. Løsning
som forslås er ikke i tråd
med fastsatt planprogram
fra februar 2019.

3. Lokalisering av sykehus
ligger utenfor mandatet til
IC-prosjektet.
4. Tas til orientering. Se for
øvrig innledende kap. 2.4.6
om Rørosbanen og
elektrifisering.
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Nr 71 Øystein Vasaasen
Avsender har følgende innspill og spørsmål til vedlegget
«Stedsanalyser»:

Bane NORs kommentar

1. Stedsanalysen beskriver
blant annet
arbeidsplasstetthet der
arbeidsplassene i
Vangsvegen fremkommer
gjennom kart og
beskrivelser. Utviklingen
langs Vangsvegen er også
beskrevet gjennom
historiske flyfoto.
2. Se innledende kapitler
2. Innsender viser til tall for bosatte og trafikk i og rundt
2.8.2 om byutvikling og
Hamar, og mener dette viser at dobbeltsporjernbane vil
mobilitet for mer
bli benyttet av langt flere mennesker bosatt utenfor
informasjon.
Hamar by enn dem som er i byen. Derfor bør en framtidig
jernbanestasjon plasseres strategisk i forhold til
innfartsårene E6, Vangsvegen og Stangevegen. I hvilken
grad ivaretar Bane NOR sine rapporter hensynet til at det
største kundegrunnlaget til en ny stasjon ligger utenfor
både optimal gåavstand og tilfredsstillende
kollektivtilbud?
3. Se innledende kapitler
3. I hvilken grad har Bane NOR i sine analyser og rapporter
2.8.2 om byutvikling og
ivaretatt sannsynligheten for at nye, miljøvennlige
mobilitet for mer
transportmidler (både kollektive og private) vil dekke en
informasjon. Nye typer
større og større del av transportbehovene til og fra en ny
mobilitetsløsninger er
jernbanestasjon?
gunstig, sett i
sammenheng med tog
som reisemiddel, men
skifte mellom ulike
transportmidler og ekstra
ledd i transportkjeden vil
uansett være uheldig i en
totalvurdering.
1. Vedlegget «Stedsanalyse» bør ta inn et avsnitt som
ivaretar arbeidsplassene sin forflytning. Dette kan være:
“De siste 20 årene er større arbeidsplasser som Hamar
Rådhus, CC Hamar og andre flyttet lenger unna dagens
jernbanestasjon i retning Midtstranda og E6. En mulig
utvikling vil være at flere arbeidsplasser flytter etter i
tiden fremover.»
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Nr 72 Annebeth Bakker
Bane NORs kommentar
Avsender anbefaler alternativ Øst med stasjon ved Vikingskipet, og
har følgende innspill til saken:
Alternativ Vest:
1. Mener dagens stasjonsområde ikke er en magnet for
mennesker i sentrum.

2. Avsender henviser til planen som sier at ny stasjon skal
komme i samme område, og spør om stasjonsbygningen
skal gjenbrukes eller rives.

1. Tas til orientering. Se
innledende kapitler 2.8.2
om andre samfunnsmessige
virkninger om byutvikling,
mobilitet og
stasjonsplassering, og kap.
2,7 anleggsfasen.
2. Stasjonsbyggingen kan
bevares og er for alternativ
Vest tenkt som
stasjonsbygning også i
fremtiden.
3. Tas til orientering

3. Mener utredningene er bedre enn sist, men at
jernbanelinjen skiller Hamar sentrum og Mjøsa. Henviser til
Brumunddal hvor E6 skiller Mjøsa og Bygda, og påpeker at
Hamar har en fin plassering til Mjøsa med opprinnelig
kvartalsstruktur.
4. Mener at Koigen og alle parker vil bli hardt rammet av en 4. Se svar til punkt 5 og for
anleggsperiode på 9 år.
øvrig innledende kap. 2.7
om anleggsgjennomføring.
5. Strandgateparken, og
5. Ønsker å se hvordan parker blir ivaretatt under og etter
Jernbaneparken blir ikke
byggeperioden, spesielt Strandgateparken, Bryggeriparken
berørt av anleggsfase eller
og Jernbaneparken med fokus på gamle trær.
ferdig anlegg. Se for øvrig
innledende kapitler 2.7.8
om anleggsgjennomføring.
Reguleringsplanfasen må
avklare i nærmere detalj i
hvor stor grad parker og
grøntområder berøres.
Alternativ Øst:
6. Avsender henviser til utredning fra Gehl Arkitekter som sier 6. Tas til orientering. Se
innledende kapitler 2.8.2
at en stasjon ved alternativ Øst vil bli attraktivt for nye
arbeidsplasser og kontorer. Avsender forutser at denne
om andre samfunnsmessige
etableringen vil forekomme ved valg av alternativ Øst, og at
virkninger om byutvikling,
mobilitet og
stasjonen og sentrum vil vokse inn i hverandre.
stasjonsplassering, og kap.
2.7 anleggsfasen.
7. Tilgjengelighet med sykkel
7. Mener at de fra f.eks. Ottestad enkelt kan sykle til
til stasjon inngår i
stasjonen.
analysene, også med
boligområder i Ottestad. For
syklende betyr
stasjonsplasseringen mindre
enn for gående. Se
innledende kap. 2.8.2 og
kap. om mobilitet i
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fagrapport «andre
samfunnsmessige
virkninger»
8. Ønsker attraktive grønne forbindelser for gående/syklende 8. Det er Hamar kommune og
fra sentrum til stasjon ved Vikingskipet.
aktuelle veimyndighet som
må vurdere behov for nye
forbindelser i Hamar. Bane
NORs oppgave er den
jernbanetekniske
infrastrukturen med
nødvendig tilrettelegging
som reisetorg og koblinger
til gater og
gang/sykkelveger omkring
knutepunktet.
9. Mener det er en fordel å slippe store mengder biler i
9. Tas til orientering.
sentrum.

Nr 73 Hallvard Nordhagen
Bane NORs kommentar
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Mener Bane NOR har vist liten vilje til å utrede og godta 1. Vurderingene er at alternativ
forslaget til alternativ Øst, spesielt når det nedlegges
Øst ikke svarer godt nok på
innsigelse til egen plan.
måloppnåelsen til InterCityprosjektet til at Bane NOR kan
unnlate å fremme innsigelse til
alternativet. Se innledende
kap. 2.3 for mer info om roller
og ansvarsfordeling og Bane
NORS anbefaling.
2. Mener Bane NOR kun legger dagens trafikkmønster til
grunn, og ikke den fremtidige situasjonen.

2. Se innledende kapitler om
andre samfunnsmessige
virkninger og
stasjonsplassering.
3. Det er ikke tatt hensyn til pendlere som benytter bil eller 3. Se innledende kap. for info om
buss til/fra stasjonen. Påpeker at ny stasjon også skal
vurderinger av tilkomst til ny
betjene naboområder.
stasjon i Hamar. Hamar
Stasjon er en bystasjon, mens
Stange og Tangen stasjon i
større grad er ment for
pendlerparkering.
Alternativ Vest:
4. Mener strandsonen med Koigen og omkringliggende
4. Strandgata er ikke planlagt
områder vil være lite attraktive områder i en lang
brukt til
anleggsperiode. Lite ønskelig med mye anleggstrafikk i
anleggstrafikk/massetransport.
Strandgata.
Se innledende kap 2.7.6 om
anleggsfasen og transport.
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Alternativ Øst:
5. Mener man unngår store trafikkmengder i sentrum.

6. Mener det er feil at avstanden fra Vikingskipet til
sentrum blir for stor, og at reisende må benytte buss.
Avsender peker på fremtidige førerløse busser som kan
kjøre tur/retur sentrum – stasjonen.

5. Tas til orientering. Se
innledende kapitler 2.8.2 om
andre samfunnsmessige
virkninger og
stasjonsplassering, og kap. 2.7
anleggsfasen.
6. Se innledende kapitler 2.8.2
om andre samfunnsmessige
virkninger og
stasjonsplassering, og kap. 2.7
anleggsfasen. Førerløse busser
er mulig, men innebærer
likevel et ekstra ledd i
reisekjeden.
7. Tas til orientering.

7. Mener alternativ Øst kan gi en hensiktsmessig skyssstasjon som også kan betjene fjernbusser.
8. Mener alternativ Øst i stor grad kan gjennomføres uten å
8. Togtilbudet kan i all hovedsak
påvirke øvrig togtrafikk.
gjennomføres for begge
alternativer i anleggsperioden,
se inneledende kap. 2.7 for
mer info.
9. Mener tilsving til Rørosbanen vil få en mer funksjonell
9. Tilsving til Rørosbanen kan
utforming ved alternativ Øst.
løses i begge alternativer. Se
innledende kap. 2.5 for mer
info.

Nr 74
Jan Strømnæss
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til saken:
1. Nytt hovedsykehus er vedtatt ved Mjøsbrua. Dette må det
tas høyde for ved videre planlegging av jernbane.
2. Ved alternativ Vest kan man få direktependel fra
Elverum/Rena til Moelv.
3. Ved alternativ Øst vil en omstigning på Hamar ta en så stor
del av den totale reisetiden at det ikke er regningsvarende.
4. Alternativ Vest vil knytte Innlandet sterkere sammen.

Bane NORs kommentar
Lokalisering av sykehus inngår
ikke i IC-prosjektet, men
lokalisering av større
arbeidsplasser tett opp til
stasjonen er i tråd med statlige
føringer.
Eventuelle fremtidige togruter
og andre rutekonsepter er
utenfor mandatet til
utbyggingsprosjektet for
InterCity.
Tas for øvrig til orientering.
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Nr 75
Kjell Bjørklund, Asbjørn Opaas, Gunnar Skjeset
Avsender ønsker alternativ Øst C, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender mener alternativ Vest har negative
konsekvenser for Hamarbukta, adkomst til Tjuvholmen,
Skibladner og Nestlébygningene.

2. Avsender mener nasjonale føringer om
knutepunktutvikling er tillagt for stor vekt i forhold til de
positive virkninger en frigjort strandsone foran sentrum
innebærer. Mener de nasjonale føringene først og
fremst er anvendelige på større byer.

3. Mener stasjonsplassering i alternativ Øst vil være mer
tilgjengelig med bil som følge av parkering, og at det
dermed blir mer attraktivt å ta tog. Mener også det er en
fordel at trafikken til stasjonen ikke belaster sentrum.
4. Peker på at det er områder øst for dagens sentrum,
langs Vangsvegen som har potensialer for videre
utvikling. Til dels allerede i gang.
5. Trekker frem følgende forhold til fordel for alternativ Øst
A og C, som avsender mener er lite vektlagt:
- Enklere anleggsgjennomføring og kortere byggetid
- Ingen negativ konsekvens for sentrum i
anleggsperioden
- Færre usikkerhetsfaktorer og lavere risiko for
kostnadsoverskridelser
- Lavest negativ konsekvens for togavvikling i
anleggsperioden
- Gir mulighet for tog Elverum-Oslo
6. Mener utredningene er mangelfullt opplyst da
tegningsgrunnlaget (C-tegninger) mangler, og hevder at
disse er nødvendige for å kunne gjøre en objektiv
vurdering av planen.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering. Se
innledende kap. 2.3 ang
Bane NORs vurdering av
måloppnåelse og
anbefaling for mer info.
2. Stortinget har gjennom
Nasjonal Transportplan
bestemt at all vekst i
persontrafikken skal tas
med kollektiv, sykkel og
gange. Se innledende kap.
2.3 for mer info om
rollefordeling og ansvar.
Det er kommunen som er
planmyndighet og som må
veie ulike hensyn opp mot
hverandre i sin vurdering
av saken. Dersom det står
innsigelse til løsningen som
kommunen vedtar, er det
departementet som må
gjøre den endelige
avveiingen mellom hensyn.
3. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.2 om
andre samfunnsmessige
virkninger for mer info.
4. Tas til orientering.
5. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kapittel
2.7 om anleggsfasen, Kap.
2.4 om forbindelser til
Østerdalen og kap. 2.8
andre samfunnsmessige
virkninger for mer
informasjon.
6. C-tegninger er ikke vurdert
som beslutningsrelevant
da det på
kommuneplannivå skal
vedtas en korridor og ikke
linje. Dette kommer i neste
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7. Mener kostnadsanslagene ikke er korrekte.
8. Stiller spørsmål ved at kostnadsforskjellen mellom
alternativene har gått fra 1,6 mrd. i favør alternativ Øst
(2016), til 400 mill. i favør alternativ Vest (2019).
9. Mener alternativ Øst har forbedringspotensial og at
kommunen bør vedta dette slik at det kan optimaliseres
i reguleringsplanfasen.
10. Peker på at Bane NOR har unnlatt å utrede alternative
kryssingsløsninger vedtatt i kommunestyret.

11.

12.

13.
14.

planfase,
reguleringsplanen.
7. Tas til orientering
8. Kostnadsforskjellen
mellom alternativene fra
2016 til 2019 er beskrevet i
innledende kap. 2.8.1.1.
9. Tas til orientering

10. I alternativ Øst er det
utredet en variant som
innebærer å legge
Stangevegen under banen.
I alternativ Vest skal
Stangevegen gå over
banen. Kommunestyret
har lagt føringer knyttet til
alternativ Øst om at både
Vangsvegen over og
Stangevegen under skal
vurderes ved
reguleringsplan forutsatt
at dette ikke overstiger
prosjektets
kostnadsestimat, jf.
politiske vedtak 22.mai
2019 og 18. desember
Avsender har utviklet et eget forslag til løsning for
2019.
veisystemet omkring stasjonsplassering i alternativ Øst C 11. Løsninger for vegsystem og
som de mener er bedre enn planforslaget. (Viser til
gode koblinger for gående
tegning, se merknaden i sin helhet).
og syklende vil måtte
håndteres mer detaljert og
landes i reguleringsfasen.
Innspill og ideer til
løsninger for dette
videreføres til neste
Mener alternativ Øst muliggjør åpning mot Mjøsa fra
planfase.
Espern til Koigen slik at en rekke tverrgater kan føres ned 12. Tas til orientering
mot strandområdene. Utvikling på Espern kan på denne
måten knyttes bedre til eksisterende by. Påpeker
svakheter knyttet til tilgjengelighet for gående og
syklende til Espern/Tjuvholmen via rampe i alternativ
Vest.
Mener opprettholdelse av dagens driftsbase er uaktuell
for begge alternativene.
13. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.3.6 om
driftsbase.
Mener det ikke er grunnlag for BNs positive beskrivelse
av nullalternativet. Mener videre at BN bringer inn
14. Se fastsatt planprogram
usikkerhet knyttet til bevilgninger i fremtiden som et
for beskrivelse av hva
argument som overstyrer alle saklige argumenter for
nullalternativet er. Se for
alternativ Øst.
øvrig innledende kap. 2.3.7
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15. Avsender mener trinnvis utbygging av Dovrebanen ikke
er et aktuelt alternativ med bakgrunn i følgende
argumenter:
- BN har ikke utredet kapasitetsmessige eller
samfunnsøkonomiske konsekvenser av trinnvis
utbygging.
- Pga. massebalanse i prosjektet bør fylling i Åkersvika
og tunnel i Furuberget bygges samtidig.
- Fagrapport anleggsgjennomføring fra 2016 anbefaler
ikke trinnvis utbygging pga. at endringer i
signalanlegget på Hamar stasjon vil få store
konsekvenser.
- Fagrapport anleggsgjennomføring og faseplaner fra
2019 anbefaler ikke utbygging på Espern og
Tjuvholmen før jernbanen er bygget. Velges
alternativ Øst kan dette området bygges ut tidligere.
- BN har uttalt i presentasjon for kommunestyret
27.11.2019 at strekningen Brumunddal-Moelv er
mer nyttig for jernbanetilbudet enn strekningen
gjennom Hamar, uten at dette er underbygget.

Avsender har videre følgende kommentarer til materialet de har
sett angående kulverten i Hamarbukta:
16. Påpeker å ha etterspurt konkrete kotehøyder på viktige
punkter for bedre å kunne vurdere kulvertens
innvirkning på sikt-, terreng- og stigningsforhold. Mener
å ikke har mottatt disse.

17. Mener det virker usannsynlig at kulverten kan senkes
med 3,9 m slik Bane NOR har skapt inntrykk av. Dette
medfører at kanalen mellom Mjøsa og en eventuell dam
innenfor vil være tørrlagt selv ved høyest regulerte
vannstand.

18. Mener sikkerhetsgjerder og støyskjermer ved kulverten
ikke er tilfredsstillende beskrevet.

19. Mener omtalen og illustrasjonene skaper et feilaktig og
for positivt inntrykk av situasjonen i Hamarbukta.

for mer info om trinnvis
utbygging.
15. Bane NOR har utredet
tiltaket innenfor
bestillingen og i henhold til
de krav som er satt i
planprogrammet.
Vurdering av trinnvis
utbygging er en
kontinuerlig prosess, som
transportetatene også er
involvert i, i forbindelse
med arbeid til Nasjonal
transportplan.
Samfunnsøkonomiske
vurderinger er en del av
dette.
Utbygging av arealer på
Espern og Tjuvholmen kan
skje før jernbanen bygges i
alternativ Vest, selv om
fagfeltet
anleggsgjennomføring
ideelt sett ønsker større
arealer for økt fleksibilitet i
utbyggingsfasen.
16. Bane NOR har etter
høringen utarbeidet bedre
illustrasjoner av
kotehøyder på kulvert
forbi Hamarbukta. Se
innledende kap. 2.6.4 med
snitt av kulvertens høyder.
17. Tas til orientering. Se
innledende kap. 2.6.4 for
mer info om alternativ
Vest og vannspeilet.
Følgende formulering er
tatt inn i forslaget til
bestemmelser § 4-4: Det
skal sikres at det er et
vannspeil i Hamarbukta
gjennom hele året, med
akseptabel vannkvalitet
18. Se innledende kap. 2.3.8
for mer info om
sikkerhetsgjerder og
støyskjermer og detaljering
av disse.
19. Tas til orientering.
189

Nr 76
Eli og Geir Bjørnar Smebye
Avsender omtaler alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender påpeker at eiendommen deres (Aslak
Boltsgate 2) ligger innenfor båndleggingssonen og at
dette har vært en stor belastning. Mener dette har
begrenset muligheten for utvikling og omfattende
vedlikehold av eiendommen. Den har heller ikke hatt
den salgsverdi den ellers ville hatt.
2. Viser til at Hamar kommune har avvist å redusere eller
fjerne eiendomsskatten i denne perioden, og mener
dette er urimelig.
3. Viser til at plandokumentene synliggjør at eiendommen
muligens ikke blir direkte berørt av tunnel. Avsender
trekker videre frem at det råder usikkerhet om
grunnforholdene de første 100 m av tunnelen. I tillegg er
det omfattende vann- og avløpssystemer i området.
Mener derfor det vil bli behov for omfattende og
støyende anleggsarbeider i en lengre periode.
4. Med bakgrunn i den sannsynlige negative påvirkningen
på eiendommen, ønsker avsender at den vurderes for
innløsning i prosessen videre.

Bane NORs kommentar

1. Se innledende kapitler om
grunnerverv for mer info om
prosessen rundt dette.

2. Tas til orientering.
3. Reguleringsplanen vil
avklare usikkerhet rundt
grunnforhold og endelig
plassering av tunneler. Se
innledende kap. 2.7 for mer
info om
anleggsgjennomføringen.
4. Bane NOR har forståelse for
utfordringene som følger av at
en eiendom blir båndlagt, og
ønsker å få avklart alternativ
og videre planprosess, slik at
denne usikkerheten ikke blir
lengre enn nødvendig. Se
innledende kap. 2.2.3 for mer
info om prosessen rundt
grunnerverv.

Nr 77
Randi Sandmoe
Avsender mener at alternativ Vest er det beste alternativet.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering

Nr 78
Birger Søyland
Avsender er for alternativ Øst og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

Alternativ Øst:
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1. Gir mulighet for å frigjøre strandsonen og knytter Hamar
by og Mjøsa nærmere hverandre. Byutvikling i
strandsonen vil trekke beboere til regionen og byen.
2. Knytter regionen tettere sammen med Østerdalen.
3. Gir bedre plass til sykkelhotell, taxi, bil og buss.
4. Unngår negative konsekvenser for byen i
anleggsperioden.

Nr 79
Camilla H. Jessen Bjerkeli og John Evora Bjerkeli
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender påpeker at den offentlige debatten til dels har
vært ufin, og vanskelig å delta i. Setter pris på muligheten
til å si sin mening gjennom en høringsuttalelse.
2. Avsender ser det som urealistisk med tanke på
kommunens økonomi, at strandsonen benyttes til noe
annet enn utbygging dersom alternativ Øst A eller C
velges. Dette vil gjøre området mindre tilgjengelig for
allmennheten enn i dag. Mener folk flest hadde fått et
mer reelt bilde dersom fremtidig bruk av strandsonen var
avklart før valg av alternativ. Mener videre at alternativ
Vest gir en mer tilgjengelig strandsone enn i dag.
3. Avsender mener det virker som kommunepolitikerne i
Hamar har lagt prestisje i at andre ikke skal bestemme
over dem, uavhengig av det som nå ligger på bordet.
4. Viser til at en stasjon ved Vikingskipet er usentralt og at
flere fra næringslivet har varslet at de blir tvunget til å
flytte ut av kommunen dersom stasjonen blir i øst.
5. Uavhengig av befolkningsveksten vil Hamar bli en splittet
by i svært mange år fremover da sentrum flyttes bort
mot ny stasjon. Avsender mener det får negative
konsekvenser for servicenæringen.
6. Viser til undersøkelser som sier at pendlere finner det
mindre attraktivt å ta tog dersom en må bytte
transportmiddel underveis. Mener den lille
miljøgevinsten som i henhold til klimabudsjettet ligger i
utbygging av alternativ Øst fremfor alternativ Vest vil
forsvinne dersom færre velger tog over bil.
7. Peker på at kommunen er bundet av Ramsarkonvensjonen og at våtmarksområdet allerede er
presset. Mener det ikke kan være opp til
lokaldemokratiet å avgjøre store miljøspørsmål.
8. Peker også på viktigheten av å forhindre nedbygging av
matjord.

Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og
knutepunkt, 2.4 om togtilbud i
Østerdalen, og 2.7 om
anleggsperioden.

Bane NORs kommentar

1. Merknaden tas til orientering.
2. Tas til orientering. Det er opp
til kommunen hvordan arealene
foran byen disponeres dersom
banen fjernes.

3 Tas til orientering.
4. – 8. Utredningene viser i
hovedsak de samme
resultatene som avsender peker
på. Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Se også innledende
kap. 2.3.
Byutvikling og mobilitet er
omtalt i Andre
samfunnsmessige virkninger og
innledende kap. 2.8. Forholdet
til Åkersvika naturreservat og
landbruksarealer er omtalt i
Ikke-prissatte konsekvenser. Se
også innledende kap. 2.8.1
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Nr 80
Christoffer W. Castberg
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Strandsonen mot Mjøsa må bevares og ikke bebygges
med nytt dobbeltspor.
2. Rørosbanen er en hindring i dag og vil bli fjernet med Øst
C.
3. Alternativ Øst gir best og sikrest atkomst fra
boligområder til stasjonen.
4. Alternativ Øst gir plass til parkering, buss og sykkelhotell,
inkl. knutepunktsterminal for nær- og fjerntrafikk.
5. Alternativ Øst har en enklere anleggsgjennomføring og
små konsekvenser for sentrum.
6. Øst vil trolig sikre videreføring av dobbeltsporet mot
Jessnes og Brumunddal.
7. Avsender mener at dobbeltsporet må bygges for
fremtidige bruker og snarest mulig. Dette for å oppnå
god effekt og for å unngå lang båndlegging.
8. Avsender kommenterer at besøkende statsråder til
Hamar har støttet opp om alternativ Øst.

Nr 81
Nina Marie Holmefjord
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Hamar kommune må undersøke om dobbeltspor i
strandsonen er i strid med Grunnloven § 112.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling, knutepunkt
og mobilitet, 2.7 om anleggsgjennomføring og 2.3.7 om
trinnvis utvikling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Konsekvenser av tiltaket, for
naturressurser og miljø, er belyst
gjennom konsekvensutredning, i
tråd med plan- og bygningslovens
bestemmelser og Kommunen er
gitt myndighet etter plan- og
bygningsloven til å vedta plan.
Videre har regionale etater
myndighet til å fremme innsigelse
til planforslag som er i strid med
sentrale nasjonale og regionale mål
og retningslinjer. Disse ordningene
skal sikre at planer blir både
tilstrekkelig utredet og at viktige
nasjonale interesser ivaretas.
2. Tas til orientering.
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2. Dobbeltspor i strandsonen vil, ifølge avsender, skape
uopprettelige skader på friluftsliv og tilgang til sjø fra
sentrale områder i byen.

Nr 82
Atle Magnus Hagen
Avsender mener at Øst er det beste alternativet for å bevare
Hamar som Mjøsby i et langsiktig perspektiv.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.

Nr 83
Bjørn Erik Hjorth
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar

1. Avsender peker generelt på skrivefeil og det
avsender mener er feil bruk av ord i materialet.
2. Avsender mener Bane NOR i sine fremstillinger og
utredninger ikke likebehandler alternativene.
3. Mener konsekvensutredningen inneholder flere feil
og manglende innhenting av data.
4. Hevder Bane NOR ikke etterkommer departementet
sin påpakning i brev datert 01.09.17 angående
likestilling av øst og vest, samt om å samarbeide
tettere med Hamar kommunestyre. Dette
synliggjøres ved at vedtaket i Hamar kommunestyre
desember 2019 ikke er lagt til grunn i januar 2020.
5. Ber om at BN offentliggjør budsjettet for
utredningsarbeidene.
6. Påpeker at det er de folkevalgte som skal bestemme
samfunnets utvikling. Ikke byråkrater. Hevder
Samferdselsministeren og Statsministeren har
støttet Hamar kommunes vedtak i 2016 som legger
til grunn alternativ Øst. Mener BN ikke lytter til
politiske signaler.
7. Avsender mener illustrasjoner som viser sikt er
misvisende da de viser sikt sett fra høyere oppe i
tverrgatene og ikke nederst i Strandgata.
8. Mener 200 parkeringsplasser ved stasjonen er for
lite. Mener behovet er på ca. 500.
9. Mener Hamarbukta i alternativ Vest vil bli tørrlagt
sen høst og vinter. Dette er ikke ønskelig.

Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Se for øvrig innledende
kapitler 2.8.2 om byutvikling.

Merknaden er i sin helhet lik
merknad nr. 64 – Bryggeriet 2. Det
henvises til merknad 64 for svar.
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10. Avsender forventer innsigelse fra Riksantikvaren på
grunn av at utsikten mot Mjøsa langs Strandgata fra
Hamar stasjon og vestover blir ødelagt i alternativ
Vest.
11. Avsender er bekymret for støyproblematikk i
Hamars tettest befolkede områder vest for dagens
stasjon ved alternativ Vest. Ønsker heller ikke at
Koigen skal benyttes som anleggsområde. Mener
alternativ Øst er bedre enn alternativ Vest med
tanke på støy.
12. Avsender foreslår justeringer på linja i alternativ Øst
slik at behovet for stenging av Vangsvegen minkes,
samt at landbruksareal kan spares.
13. Påpeker at med anleggstrafikk i Hakabekkvegen,
Bryggerirundkjøringen og Storhamargata i alternativ
Vest, vil en allerede utfordrende trafikksituasjon
forverres.
14. Avsender mener trafikktellingen som ligger til grunn
for deler av utredningene ikke er metodisk riktig og
ikke bør legges til grunn.
15. Mener det ikke er utviklet en samfunnsøkonomisk
analyse for alternativ Øst.
16. Mener videre det er uheldig at undersøkelsene
baserer seg på dagens situasjon og at den bør ta for
seg utviklingen i og rundt Hamar de neste 40-50 år.
17. Avsender mener salg av areal sør for Hamar stasjon
ikke er tatt med i kostnadsberegningen for alternativ
Øst.

Nr 84
Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum
Avsender har følgende innspill til saken:
Alternativ Vest:
1. Hevder at Stangevegen i bru mellom
Åkersvikavegen og Espern vil medføre omfattende
negative konsekvenser for avsenders eiendom.
Krever at eiendommen blir innløst.
2. Mener Stangevegen i bru er mangelfullt beskrevet
i planmaterialet spesielt med tanke på utforming,
vurdering av alternativer og konsekvenser.

Bane NORs kommentar

1. Endelig avklaring av behovet for
innløsning av eiendommer gjøres
i neste planfase. Se innledende
kapittel 2.2.3 om grunnerverv for
mer informasjon om dette.
2. Tas til orientering. Plannivået
kommunedelplan tilsier at man
ikke har svar på detaljer i
løsningene ennå. I
reguleringsplanfasen vil man
både se på alternative løsninger
og fastsette en mer detaljert plan
for tiltaket, inkludert
vegløsninger.
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3. Viser til at kryssing av Stangevegen over/under
banen skal vurderes i reguleringsplan. Mener
under er den beste løsningen.

Alternativ Øst A og C:
4. Ber om at støyende aktiviteter som veg/bane ikke
legges inn mot bebyggelsen i Briskebyen.
5. Det bør etableres park/støyskjerming mot
Briskebyen.
Oppsummering
6. Ber om at videre arbeid med reguleringsplan
kommer i gang så fort som mulig for å unngå
unødvendig usikkerhet for avsender og andre i
Briskebyen.

Nr 85
Borgny Irene Nygaard
Avsender ønsker alternativ Øst C og har følgende innspill til
saken:
1. Påpeker kommunens motto «Barn og unge først»,
og negative konsekvenser for barn og unge ved
alternativ Vest.
2. Rekreasjonsområder i strandsonen og Koigen
ødelegges av dobbeltspor i Vest.
3. Koigen vil være lite attraktiv i anleggsperioden, som
vil vare i 8 år. Fremhever at tung støy vil ødelegge
områdene i strandsonen.
4. Det er risiko knyttet til bygging av kulvert under
myrområdene på Storhamar. Er redd for at man
ender opp med bruløsning i alternativ Vest hvis det
ikke er mulig å bygge kulvertløsningen.
5. Muligheten for anløp for Skibladner bortfaller i
anleggsperioden.

3. I alternativ Øst er det utredet en
variant som innebærer å legge
Stangevegen under banen. I
alternativ Vest skal Stangevegen
gå over banen. Kommunestyret
har lagt føringer knyttet til
alternativ Øst om at både
Vangsvegen over og Stangevegen
under skal vurderes ved
reguleringsplan forutsatt at dette
ikke overstiger prosjektets
kostnadsestimat, jf. politiske
vedtak 22.mai 2019 og 18.
desember 2019.
4. Endelig utforming av tiltaket og
støyutredninger avklares i neste
planfase.
5. Tas til orientering.

6. Tas til orientering.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig innledende kapitler
2.6.4 for mer informasjon om
hvordan tiltaket vil berøre
områdene Koigen, Storhamar og
Skibladnerbrygga.
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Nr 86
Glommen Mjøsen Skog AS
Avsender mener at alternativ Øst C er den beste løsning og
har følgende innspill til saken:
1.
2.
3.

4.
5.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.

Se for øvrig innledende kapitler 2.4
Opptatt av en effektiv samferdselsstruktur og
for mer informasjon om tilsving/
ressursbruk.
kobling til Østerdalen,
Ferdig utbygd og med tilsving mot Elverum vil føre til godsstrategien og elektrifisering av
at tømmertog annet godstrafikk går utenom Hamar
Solør- og Rørosbanen.
sentrum hvilket gir store fordeler
Høyeste prioritering for avsender og jernbanen er
“Godspakke Innlandet”. Dette åpner opp en
godskanal fra Norge til Europa. Alternativ Øst C
underbygger dette.
Solør- og Rørosbanen bør elektrifiseres for å skape
en internasjonal godskorridor fra nord til sør
Alternativ Øst C vil føre til at persontrafikk mellom
Østerdalen og Oslo unngår togbytte på Hamar.

Nr 87
Jarle Gløtvold
Avsender mener alternativ Øst er best og har følgende
innspill til saken:
1. Øst er best for flertallet av de reisende og for
utviklingen av Hamar by. Strandsonen må reddes og
ved det legge grunnlaget for byutvikling.
2. Det er lagt for lite vekt på at stasjonen også skal
betjene Ottestad.
3. Kryssløsningene mellom veg og bane bør forbedres i
alternativ Øst.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Ottestad-området er med i
grunnlaget for analysene som er
gjort, jf. fagrapport «andre
samfunnsmessige virkninger».
Kryssløsninger for veg og bane for
Øst-alternativet skal utredes videre
i reguleringsfasen.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Nr 88

N. og T. Wiken

Bane NORs kommentar
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Avsender ønsker alternativ Øst med ny stasjonsplassering.

Tas til orientering.

Nr 89
Svein Dalbakk
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.

1. Mener at transport av passasjerer og gods best
ivaretas i anleggsperioden, med alternativ Øst. Dette
fordi man spares for buss-for-tog-løsninger med de
ulemper og forsinkelser det medfører.
2. For godstransporten slipper man å bruke trailere på
strekningen Oslo-Trondheim, noe som er bra både
for miljøet og er kostnadsbesparende.

Nr 90
Terje R. Røhne
Avsender mener at Øst er det beste alternativet og har
følgende innspill til saken:
1. Ved å velge alternativ Vest vil man miste nærheten
til vannet, og isolere Hamar fra Mjøsa.
2. Alternativene er veldig like både på økonomi og
miljøavtrykk, derfor burde man velge øst.
3. Avsender henviser til tidligere vedtak gjort i Bystyret
der flertallet var for Øst-løsning.

Nr 91
Therese Marie Berg
Avsender mener at Øst er det beste alternativet og har
følgende innspill til saken:
1. Ved å gå for alternativ Øst beholdes strandsonen og
Koigen slik det er i dag, i byggeperioden og senere.
Koigen er et viktig oppholdssted for ungdom, og
avsender vil nødig miste dette området.
1. Hamar vokser, og Vikingskipet vil snart være like
sentrumsnært som dagens stasjon var i sin tid.

Nr 92

Tommy Gihlemoen

Togdriften kan opprettholdes i
anleggsperioden for både Øst og
Vest, med unntak av korte
avbrudd. Se innledende kapitler
2.7 om anleggsgjennomføring for
mer informasjon om hvordan dette
kan løses for de reisende med de
ulike alternativene i Hamar.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
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Avsender mener at alternativ øst er mest egnet og har
følgende innspill til saken:
Mener alternativ Øst er best for å bevare
strandsonen og åpne Hamar opp mot Mjøsa.
3. Avsender poengterer at lokaldemokratiet må
bestemme fremtiden for Hamar.
2.

Nr 93
Vidar Nybakken
Avsender mener at alternativ Øst er den beste løsningen for
at strandsonen kan beholdes.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Nr 94
Caroline P. Eide
Avsender er for alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Ønsker å bevare strandsonen.
2. Det er trafikkutfordringer per i dag ved dagens
stasjon. Dette kan bedres med ny stasjon ved
Vikingskipet.
3. Byutviklingen i Hamar bør styres av Hamar
kommunes politikere og ikke av Bane NOR.
4. Alternativ Øst er det beste for byen sett i et 100-års
perspektiv.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Byutvikling og mobilitet
er omtalt i Andre samfunnsmessige
virkninger. Se for øvrig innledende
kapitler 2.8.2 om byutvikling,
knutepunkt og mobilitet.
Det er Hamar kommune som
vedtar kommunedelplanen, og som
vedtar planer for byutvikling
omkring stasjonen. Planer hvor det
er fremmet innsigelse, som ikke
løses gjennom mekling, vedtas av
departementet.
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Nr 95
Geir Oddvar Eide
Avsender ønsker alternativ Øst C, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender påpeker at InterCity-prosjektet er en god
idé for avlastning av Oslo og vil binde Østlandet
bedre sammen med hensyn til arbeidsmarked og
valg av bosted.
2. Avsender mener at jernbanen aldri ville blitt lagt i
strandsonen, hadde den kommet til Hamar i dag.
Stasjonen ligger trangt til og det er utfordringer
knyttet til transport til og fra stasjonen.
3.

4.

5.

6.
7.

Bane NORs kommentar

1. Tas til orientering

2. Tas til orientering, se for øvrig
innledende kap. 2.8.2 for mer
info om stasjonsplassering, og
kap. 2.3 om Bane NORs
anbefaling.
3. Tas til orientering. Det er
Ønsker satsing på en regional skysstasjon ved
Innlandstrafikk som vurderer
Vikingskipet. En slik stasjon vil bli mer tilgjengelig og
lokalisering av busstasjon, og
brukervennlig enn dagens løsning. Påpeker videre at
foreløpig er deres anbefaling at
mange av brukerne av stasjonen kommer fra Ridabu,
det bør beholdes en
Ottestad m.m.
skysstasjon for buss i sentrum,
uansett plassering av
togstasjon. Jernbanestasjon må
likevel betjenes av et godt
busstilbud.
4. Tas til orientering, se for øvrig
Avsender mener flytting av stasjonen åpner og
svar til punkt 2.
frigjør et areal som vil dekke behovet for bynære
boligområder og næringsvirksomhet i overskuelig
fremtid, samtidig som det historiske bysentrum
bevares.
Flytting av stasjonen åpner også for muligheten til å 5. Lokalisering av sykehus ligger
utenfor IC-prosjektets mandat.
legge Mjøssykehuset på Hamar.
Det er ev. kommunen som må
vurdere aktuelle tomter for
sykehus og andre funksjoner,
men plassering av større
arbeidsplasser tett opp til
stasjon er i tråd med sentrale
føringer.
6. Tas til orientering.
Ønsker at dagens stasjonsbygning kan benyttes til
andre allmennyttige formål.
Mener de gamle fredede jernbanebygningene må
7. Det vil vanskelig la seg gjøre å
integreres i utviklingen av ny stasjon.
integrere dagens stasjon i
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alternativ Øst. For alternativ
Vest er bygget derimot tiltenkt
å fortsette å fungere som
stasjonsbygg.
8. Avsender mener Mjøsa er Hamars største fortrinn.
Ønsker en strandsone tilrettelagt for opplevelser
som gir livskvalitet. Skibladnerbrygga og
klokketårnet må beholdes, og det må legges til rette
for båt- og bryggeliv, kafeer og uteliv, grøntområder
og møteplasser.
9. Ønsker ikke oppfylling av hele Hamarbukta. Mener
vannspeilet i Hamarbukta ikke vil ha vann hele året.

10. Mener en anleggstid på 10-15 år for alternativ Vest
er uakseptabelt. Trekker videre frem følgende
momenter:
a. Hvordan vil næringslivet og turistnæringen
greie seg i denne perioden?
b. Hva med livskvaliteten for de som bor i
sentrum?
c. Kan Koigen brukes i anleggsfasen?
d. Hva med støy og støv i anleggsperioden?
Luftkvalitet vil også påvirkes.
e. Hvordan vil parkene i Hamar påvirkes?
Bryggeriparken fra 1920-tallet er regulert til
bevaring, og hvordan vil Strandgateparken
med gamle trær påvirkes av anleggsfase og
nye adkomstveier til Tjuvholmen?
f. Det er anført mye usikkerhet i forbindelse
med gjennomføring fra Skibladnerbrygga til
Bryggeriundergangen, der blant annet
melkefabrukken og Nestlé-pipen er i
faresonen. Dette er historiske bygg som
definerer Hamars identitet, og er umistelige
verdier for byen.
11. Stiller spørsmål ved at Bane NOR legger frem to
alternativ og kommer med innsigelse til det ene selv
om det vises til likeverdighet mellom alternativene.

8. Tas til orientering, se for øvrig
innledende kap. 2.6.4 for mer
info om alternativ Vest.

9. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.6.4 om
Hamarbukta. Det legges ikke
opp til utfylling i hele
Hamarbukta, men det er gitt
føringer for at det skal sikres at
det er et vannspeil i
Hamarbukta, innenfor
kulverten gjennom hele året,
med akseptabel vannkvalitet
10. Anleggsperioden for alternativ
Vest er vurdert til å ta drøyt 8
år, se innledende kap. 2.7 for
mer info om dette.

11. Utregningene har vist at
alternativ Øst ikke svarer godt
nok på måloppnåelsen til
InterCity-prosjektet til at
Banen NOR kan unnlate å
fremme innsigelse til
alternativet. Se innledende
kap. 2.3 for mer info om roller
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12. Stiller spørsmål ved at driftsbasen nå ligger inne i
prosjektet igjen.

13. Stiller spørsmål ved at klimaregnskapet fremstilles
på en slik måte at det virker som det er ubetydelige
forskjeller mellom alternativene, når alternativ Vest
kommer dårligere ut enn alternativ Øst.

14. Påpeker at i Hamarregionen er det mange som
bruker stasjonen som bor utenfor Hamar sentrum.
Stiller spørsmål ved at BN hevder at den totale
reiseveien for de som bruker toget øker. Hva med
befolkningen i Ottestad og Ridabu?
15. Hvorfor velger plutselig Bane NOR at
samfunnsutviklingen i Østerdalen settes på vent,
etter lenge å ha kommet med signaler om
elektrifisering og videreutvikling av Rørosbanen og
Solørbanen?
16. Avsender stiller spørsmål ved at trafikknytten for
alternativ Vest er større enn gevinsten fra frigjøring
av areal i alternativ Øst. Mener folk ikke sykler og
går like mye i vinterhalvåret, og at mange kommer
fra andre steder enn målepunktene.

17. Stiller spørsmål ved at anleggsgjennomføringen er
beregnet til 400 mill. mer i alternativ Øst C enn i
alternativ Vest, når usikkerheten og risikoen er
størst i alternativ Vest.
18. Dersom kulvertløsning i alternativ Vest blir for
avansert eller kostbar, vil bro eller åpen løsning
gjennom Hamar igjen bli aktuelt?

og ansvarsfordeling og Bane
NORS anbefaling.
12. Det er utredet både med og
uten driftsbase. Dette er i
henhold til bestillingen til Bane
NOR og fastsatt planprogram.
Hovedalternativene er med
driftsbase.
13. For dette plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i klimaregnskapet
vurdert som så små at det ikke
er beslutningsrelevante
forskjeller mellom
alternativene. Se innledende
kap. 2.8.3 for mer info.
14. Se innledende kap. 2.8.2 for
mer info om mobilitet og andre
samfunnsmessige virkninger.
15. Begge alternativer i Hamar vil
kunne gi gode forbindelser til
Østerdalen, se innledende kap.
2.4 for mer info.
16. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.2 for mer
info om mobilitet og
stasjonsplassering. Det kan
bemerkes at med tanke på
reisevei for togreisende, så vil
lokalisering av stasjonen vil
være av størst betydning for de
som reiser til Hamar.
17. Se svar til punkt 10.

18. Denne kommunedelplanen,
har ikke utredet alternativ med
bro eller åpen løsning gjennom
Hamar sentrum. Utredningene
legger kulvertløsningen til
grunn og vurderingene viser at
den skal være gjennomførbar
både med tanke på bygging og
kostnader.
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Nr 96
Hugo Asphaug
Avsender er for alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Alle rapporter viser at alternativ Øst kommer best
ut, bortsett fra noen samfunnsøkonomiske
vurderinger som er vanskelig å ettergå.

2. I framtiden vil Hamar vil vokse mot øst med bygging
på dagens jernbaneområde og på Espern. Det er
allerede et utfordrende trafikkbilde ved dagens
stasjon. Avsender mener dette vil bli verre med flere
reisende og valg av alternativ Vest.
3. Bane NOR legger vekt på matjord i sin anbefaling,
men avsender mener dette ikke utgjør mye i forhold
til utbygging av jernbanen i Stange og rv. 3 og 25.

4. Anleggsperioden vil vare lenger for alternativ Vest
enn i Øst. Alternativ Øst fremstår som mindre
komplisert da alternativ Vest krever frakt av masser
samt anleggstrafikk inn, og ut, av sentrum.
5. Stiller spørsmål ved at det er nødvendig å stenge
Stangebrua i 2-3 år i alternativ Øst.
6. Alternativ Øst vil medføre kortere avstand for
befolkningen ved Ottestad, og vil være gunstig for
tilreisende til Vikingskipet.
7. Mener alternativ Vest medfører ombygging av
stasjonsbygningen og at dette fører til at den
ødelegges.

Bane NORs kommentar
1. Utredningene vurderer
alternativ Vest som det beste
alternativet for de prissatte
konsekvensene og andre
samfunnsmessige virkninger,
mens alternativ Øst vurderes
best i sammenstillingen for de
ikke-prissatte konsekvenser. Se
Måloppnåelse og Bane NOR sin
anbefaling for mer info. Se
også innledende kap. 2.3.
2. Tas til orientering.

3. Det er et nasjonalt mål å
begrense tap av matjord til
utbygging i Norge.
Jordvernmålet er et av flere
viktig momenter for den totale
vurderingen for Bane NOR og
anbefalingen av alternativ i
Hamar. Se innledende kap. 2.3
for mer info.
4.-5. Se innledende kap. 2.7 for
mer info om
anleggsgjennomføringen.

6. -7. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kapitler 2.7 for
mer informasjon om
anleggsgjennomføring og kap.
2.8.2 for vurdering av andre
samfunnsmessige virkninger.
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Stasjonsbygningen berøres ikke
direkte av utbyggingen av
dobbeltspor. Bygningen er vurdert
som bevaringsverdig i Hamar
kommunes kulturminneplan. Ev.
tiltak på bygningen må avklares
med kommunen som plan- og
byggesaksmyndighet.

Nr 97
Jørund Mostue
Avsender mener alternativ Øst er best og har følgende
innspill til saken:
1. Øst unngår belastning for bykjernen i byggeperioden
2. Mener Øst kan knytte byen og Mjøsa tettere
sammen. Lar seg ikke gjøre med alternativ Vest
uavhengig av høyde på kulvert, fylling eller bru.

Nr 98
Kari Oliv Lund Kjølstad
Avsender er for alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:
1. Jernbanen bør ligge i sentrum. Dette gir togreisende
gangavstand til byen, nærhet til offentlige kontorer,
kultur og servering. En sentrumsnær stasjon er
positivt for sentrumsutviklingen for Hamar.
2. Alternativ Vest er positivt for miljøet, og unngår
transport fra ny stasjon ved Vikingskipet til sentrum.
3. Avsender ønsker å bevare næringsvirksomhet ved
Vikingskipet.
4. Bevare dyrket mark og friluftsområder ved Børstad
anses som viktig.
5. Påpeker at alternativ Øst innebærer rivning av 14-20
boliger, mot 6 med alternativ Vest.

Nr 99
Katrine Larsen
Avsender er for alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Ønsker å bevare strandsonen, samt å unngå barriere
mot Mjøsa som følge av togtrafikk.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
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2. Det ikke er langt å gå fra Vikingskipet til sentrum.

Nr 100 Kim Sørensen
Avsender er for alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Ved valg av alternativ Øst kan Hamar utnytte
åpningen mot Mjøsa og skape et maritimt miljø med
strand som kommer byens borgere til gode.
2. Frigjøring av arealer rundt dagens jernbane
medfører utbygging av boliger, virksomheter og
kulturelle tilbud, samt åpner for sentrumsnære
aktiviteter.
3. Ønsker sykehusplassering ved alternativ Øst, og ser
muligheten for tog direkte til nytt sykehus. Dette vil
reduserer CO2.
4. Førerløse busser fra stasjon ved alternativ Øst er
mulig i fremtiden slik at gangavstanden reduseres.
5. Hamars politikere har mulighet til å bygge byen for
fremtiden. Avsender mener at Bane NOR bør slutte
å spekulere i eiendom i Hamar.

Nr 101 Kristian Sørum
Avsender er for alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Alternativ Øst redder strandsonen i Hamar.
2. Det ligger et potensiale til å utvikle Hamar som by
ved å flytte traséen.

Nr 102

Lars Erik Fjøsne

Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Lokalisering av sykehus inngår ikke
i mandatet til IC-prosjektet, men
lokalisering av større
arbeidsplasser tett opp til
stasjonen er i tråd med nasjonale
føringer.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Se for øvrig også
innledende kapitler 2.8.2 om Andre
samfunnsmessige virkninger for
mer informasjon.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
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Avsender er for alternativ Øst og har følgende innspill til
saken:
1. Øst gir mulighet for videre byutvikling og bevarer
strandsonen med mulighet for rekreasjon, brygger
og park.
2. Øst skaper bedre fremtid for økonomisk og folkelig
vekst i Hamarregionen.

Nr 103 Mikkel Dobloug
Avsender vurderer at alternativ Vest er den totalt beste
løsningen og har følgende innspill til saken:
1. Vest er den beste løsningen fordi den bygger videre
på Hamar stasjon som integrert løsning, at åpningen
mot Mjøsa blir ikke dårligere enn i dag og at
løsningen kan bygges etappevis.
2. Mener passasjerundersøkelsen er utilfredsstillende
og at det har vært for mye fokus på gå- og
sykkelavstand til stasjonen. Hamar stasjon er en
hovedstadsregion og dekker Rudshøgda, hele Hamar
kommune, hele Løten og nordre del av Stange.
3. Det er for lite parkering i alle stasjonsalternativ, og
bør bygges parkeringshus.
4. Behov for bedre busstilbud i regionen, med
halvtimes avganger.

Nr 104 Ola Gillund
Avsender mener alternativ Øst C er det beste alternativet og
har følgende innspill til saken:
1. Forstår ikke at Bane NOR fraråder alternativ Øst C og
fremmer innsigelse mot dette, og mener Bane NOR
presser fram alternativ Vest ved bruk av innsigelse.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bane NOR skal tilrettelegge for 200
p-plasser ved stasjonen, uansett
lokalisering. Det er opp til
kommunen å ev. tilrettelegge for
ytterligere parkering.
Busstilbudet planlegges og driftes
av Innlandstrafikk.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 for mer informasjon om
andre samfunnsmessige virkninger,
parkering samt presiseringer ang.
utredningene.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
1. Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Se også innledende
kap. 2.3 for info om hvorfor
Bane NOR fremmer innsigelser
til alternativer som er i strid
med nasjonale interesser,
innenfor sitt mandat.
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Alternativ Vest:
2. Bryter med Hamars byplan fra 1848 og gir
barrierevirkning, endringer i landskapsbildet,
redusert sikt og Hamarbukta blir betydelig
endret/redusert.
3. Kulvertløsningen vil ødelegge Skibladnerbrygga med
tilliggende opprinnelige strand.
4. Anleggsarbeidet vil kreve store inngrep i
strandsonen og berøre Nestlé, og Koigen vil få store
forstyrrelser i anleggsperiode på 8 år.
5. Avsender mener det er utilbørlig av Bane NOR å
presse løsningen på byens befolkning da
tilrettelegging på utsiden av kulverten ikke kan bøte
på den skade byen påføres ved denne løsningen.

Alternativ Øst:
6. Løsningen gir ikke store inngrep i Åkersvika
naturreservat og relativt lite forbruk av dyrket mark.

7. Ekstra samfunnsnytte for Vest på grunn av økt
tidsbruk til og fra stasjonen baserer seg på svakt
grunnlag.
8. Det er ikke tillagt vekt at det er stor usikkerhet på
anleggskostnader, spesielt knyttet til kostnad på
kulverten under Hamarbukta.
9. Alternativ Øst er bedre for temaene landskapsbilde,
friluftsliv og byliv ikke-prissatte konsekvenser.
10. Alternativ Øst har mindre klimagassutslipp.

11. Plassering av stasjon ved Vikingskipet vil gi redusert
trafikk til Hamar sentrum, som er bra for bymiljøet.
12. Mulig å anlegge effektiv skysstasjon ved
Vikingskipet, med mulighet for kobling til

2. Tas til orientering

3. Tas til orientering
4. Se innledende kap. 2.7 for mer
info om
anleggsgjennomføringen.
5. Tas til orientering. Det er
Hamar kommune som vedtar
kommunedelplanen. Ved
innsigelser til planen, der
mekling ikke fører fram, er det
departementet som avgjør
saken.
6. Utredningene viser at
alternativ Øst gir større
inngrep i Åkersvika enn
alternativ Vest og tar i tillegg
24 daa dyrka mark ved
Børstad/ Tommelstad. Se
innledende kap. For mer info
om dette.
7. Tas til orientering.
8. På kommunedelplan-nivå er
det en usikkerhet i alle
alternativer. Se innledende
kap. 2.7 om kostander og
anleggsfase for mer info.
9. Tas til orientering.
10. Det stemmer at det for Øst er
beregnet noe mindre
klimagassutslipp enn for vest.
For dette plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i klimaregnskapet
vurdert som så små at det ikke
er beslutningsrelevante
forskjeller mellom
alternativene. Se innledende
kap. 2.8.3 for mer info.
11. -13. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.4 for
mer informasjon om
forbindelser til Rørosbanen og
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hovedinnfartsårene E6, Rv.25 og Rv. 222. Førerløse
busser og god tilrettelegging for sykkel gjør at økt
avstand er av liten betydning.
13. Mulighet for god tilkobling til Rørosbanen med
gjennomgående tog i aksen Trondheim – Røros –
Elverum – Oslo.

samt presiseringer ang.
utredningene.

Nr 105 Ole Jacob Midtskogen
Avsender mener at alternativ Øst er den beste løsningen for
å bevare strandsonen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.

Nr 106 Per Lund
Avsender ønsker østlig trasé og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar

1. Mener en ny stasjon med ny infrastruktur ved
Vikingskipet er en riktig plassering for framtiden.
Dette fordi:
a) Stasjonen er en regionstasjon og det vil
være mer plass til etablering av nye og
bredere veier til stasjonen for buss,
privatbiler og drosje. Mener at dette er et
miljøgrep.
b) Avstanden til E6 er kort
c) Bedre plassering med tanke på
befolkningsgrunnlaget i Ottestad, Ridabu,
Smeby, Stafsberg og Hamar vest.
d) Påpeker at trafikkproblemene ved dagens
stasjon er store og mener at det ikke vil
være mulig å oppnå gode transportløsninger
ved dagens stasjonsplassering.
e) Mener at man ikke kan forvente at reisende
vil gå eller sykle til stasjonen og at løsningen
er å bygge et parkeringshus ved
Vikingskipet. Underbygger med at
pendlerparkeringen i dag er full.
f) Ved østalternativet vil ikke byggeperioden
påvirke trafikken i bykjernen og
trafikkavvikling på jernbanen. Mener at
alternativ Vest vil bli uforholdsmessig
kostbart å bygge på bakgrunn av dårlige
grunnforhold, kryssing av bekker og VA-

1. Hamar stasjon er en bystasjon,
mens Stange og Tangen i større
grad er ment å betjene
omlandet som
pendlerstasjoner. Stortinget
har gjennom gjeldende NTP
fastsatt at all vekst i
persontrafikken skal tas med
kollektiv, sykkel og gange.
Dette betyr ikke at alle skal
sykle, gå eller ta buss. Men at
det skal legges til rette for at så
mange som mulig kan gjøre
det, der det er mulig. Gode
knutepunkt, sentralt i byene er
en god bidragsyter til å kunne
oppnå dette.
Se for øvrig innledende kapitler
2.7 for mer utfyllende
informasjon vedrørende
anleggsgjennomføring og kap.
2.8.2 om andre
samfunnsmessige virkninger av
stasjonsplassering i byen.
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ledninger, omlegging av banen og
trafikkavvikling i sentrum.
2. – 3. Fagrapportene er
utarbeidet av konsulenter med
2. Mener svaret ofte er «nei» eller «kanskje» på
relevant fagbakgrunn, og med
spørsmål om det Bane NOR legger til grunn i sin
intern kvalitetssikring. En del
argumentasjon er riktig. Vil ha tilbakemeldinger på
av punktene som er anført som
om Hamar kommune har vurdert og sondert rundt
eksempler berører nasjonal
argumentasjonen. Kommer med følgende
politikk og føringer, om
eksempler:
kompakt byutvikling og at
a) Vest åpner byen mot Mjøsa.
veksten i transport skal tas
b) Flere reisende vil i framtida sykle.
med gange, sykkel og
c) 42 % går til/fra stasjonen.
kollektivtransport. Hamar
d) 5 min. er akseptert gangtid for reisende.
kommune må, med bakgrunn i
e) Velges øst må Stangeveien stenges i 2,5 år.
de fagrapportene som er lagt
f) Korte driftsstans for tog ved vestløsning,
fram, gjøre en vurdering av om
mens lang driftsstans ved øst.
utredningsmaterialet er
g) Liten påvirkning av bytrafikken i
tilfredsstillende i forhold til den
anleggsperioden ved vestløsning.
bestillingen som ligger i
h) Mer miljøvennlig transport av folk til dagens
fastsatt planprogram.
stasjon enn ny øst.
Kommunens vurderinger av
3. Mener Bane NOR har laget visualiseringer som
planforslag med
favoriserer alternativ Vest og spør om Hamar
fagutredninger, inkludert
kommune vurderer dette på samme måte. Trekker
illustrasjonsmateriale, vil
frem illustrasjonen som viser der banen kommer ut
framgå av saksframlegg og
av Meierikrysset og krysser Vangsvegen. Mener at
innstilling. Ved 1.
taket på kulverten blir høyere enn dagens bane og at
gangsbehandling ble det
dette ikke vises i illustrasjonen.
påpekt noen forhold ved
utredningsmateriale og
vurdering av måloppnåelse,
som kommunen var kritisk til.
Noe av dette er justert i
planmaterialet som legges
fram til 2. gangsbehandling.
Justeringer er først og fremst
gjort i plankart,
planbestemmelser og
retningslinjer og
planbeskrivelse. Fagrapportene
for øvrig framlegges i hovedsak
som de var ved oversendelse
27. november 2011.

4. Kan ikke se at Bane NOR har gjort det som er mulig
for å unngå at alternativene i Øst griper inn i
Ramsar-området og jordbruksareal.
5. Mener at den åpne byggegropen i alternativ Vest vil
måtte gå helt bort til krysset Karl Jemtes gate x Aslak
Bolts gate på grunn av dårlige grunnforhold.

4. – 5. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.8.1 om
hvordan de ulike alternativene
påvirker dyrka mark og
Åkersvika naturreservat. 2.6.4
og 2.7.8 for utdypende
informasjon om byggegropa i
alternativ Vest.
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6. For å oppnå større fordeler mener avsender at
brannstasjonen og sentralsykehus må inngå i
planene. Viser til modell stilt ut på Bylab, som et
godt forslag til dette. Stiller spørsmål til Hamar
kommune om denne løsninger er vurdert som en
god løsning.

6. Brannstasjon ligger utenfor
planområdet. Tilgang til
brannstasjon skal sikres i
anleggsfase og ferdig situasjon.
Ev. flytting av brannstasjon må
vurderes uavhengig av
jernbanetiltaket. Lokalisering
av sykehus er ikke en del av
mandatet for IC-prosjektet,
men plassering av
arbeidsplassintensive
virksomheter tett opp til
stasjonen er i tråd med
nasjonale føringer. Det vil være
opp til Hamar kommune å
legge til rette for mulig tomt
for sykehus, og Bane NOR er
kjent med at kommunen
tidligere har fått utarbeidet
mulighetsstudie for dette.

Nr 107
Sisle Varegg Eide
Avsender ønsker alternativ Øst C, og har følgende innspill til
saken:
1. Ønsker at byplanen med kvadraturen skal beholdes og
at strandområdet bringes tilbake.
2. Ønsker at stasjonen på Hamar skal være en regional
skysstasjon med gode kommunikasjonsmuligheter.
3. Mener jernbanen aldri ville blitt lagt i strandsonen
hadde den blitt bygget ny i dag.
Tanker om prosessen:
4. Mener Bane NORs anbefaling om kompakt byutvikling
av eksisterende sentrum er i kontrast til den
opprinnelige byplanen, som hadde en forutsetning av at
det ikke skulle være høyhusbebyggelse i sentrum.

5. Påpeker at Bane NORs viktigste argument for alternativ
Vest går på byutvikling og ikke nasjonalt
transportbehov. Mener byutvikling er kommunens
ansvarsområde.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
1. – 3. Tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere
omtalt i Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.

4. Kompakt byutvikling
trenger ikke å handle om
høyde på bebyggelse, men
om nærhet til og mellom
viktige funksjoner. Se
innledende kapitler 2.8.2
for mer informasjon
vedrørende andre
samfunnsmessige
virkninger og
stasjonsplassering.
5. Tas til orientering. Hamar
kommune og Bane NOR
har ulike roller og mandat
for sine oppgaver. Se
innledende kap. 2.3 for
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6. Mener stasjonslokalisering i alternativ Øst vil være mer
sentral i fremtiden siden Hamar utvikler seg mot sør og
øst.
7. Stiller spørsmål ved at Bane NOR legger frem to
alternativ og kommer med innsigelse til det ene selv om
det vises til likeverdighet mellom alternativene.

8. Stiller spørsmål ved at driftsbasen nå ligger inne i
prosjektet igjen.
9. Stiller spørsmål ved at klimaregnskapet fremstilles på en
slik måte at det virker som det er ubetydelige forskjeller
mellom alternativene, når alternativ Vest kommer
dårligere ut enn alternativ Øst.

10. Påpeker at i Hamarregionen er det mange som bruker
stasjonen som bor utenfor Hamar sentrum.
11. Stiller spørsmål ved at BN hevder at den totale
reiseveien for de som bruker toget øker. Hva med
befolkningen i Ottestad og Ridabu?
12. Hvorfor velger plutselig Bane NOR at
samfunnsutviklingen i Østerdalen settes på vent, etter
lenge å ha kommet med signaler om elektrifisering og
videreutvikling av Rørosbanen og Solørbanen?
13. Mener Hamar sentrum trenger plass til å vokse. Det
trengs ikke plasskrevende næring ved Vikingskipet, så
sentralt i byen. Det er heller ønskelig å redusere
biltrafikk også i dette området. Næringsdrivende kan
flytte til andre steder i Hamar, Stange eller Ringsaker.

mer info om dette, samt
bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling.
6. Tas til orientering.
7. Se innledende kapitler 2.3
ang. likebehandling av
alternativene og Bane
NORs mandat i
planleggingen av InterCity
prosjektet.
8. Se innledende kap. 2.3.6
vedrørende Driftsbasen.
9. Det er riktig at Vest
kommer noe dårligere ut i
klimabudsjett enn
alternativ Øst. For dette
plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i
klimaregnskapet likevel
vurdert som ikke
beslutningsrelevante
forskjeller mellom
alternativene. Se
innledende kap. 2.8.3 for
mer info.
10. Se innledende kap. 2.8.2
ang samfunnsmessige
virkninger for mer
informasjon om dette.
11. Se svar til 10. Ridabu og
Ottestad er også med i
grunnlaget for analysene
som er gjort.
12. Se innledende kapittel 2.4
for mer informasjon om
kobling til Østerdalen og
elektrifisering av Solør- og
Rørosbanen.
13. Tas til orientering. Det er
kommunen som
planmyndighet som vil ha
hånden på rattet mtp
hvilke typer virksomheter
det skal reguleres for ved
Vikingskipet i neste
planfase, og som det er
påpekt i innspillet kan
dagens virksomheter på
området reetableres på
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14. Avsender tror på sammenslåing til større kommuner, til
det beste for hele Innlandet.
15. Avsender har liten tro på å beholde gårsdrift mellom
Hamar og E6. Derfor må det legges vekt på hva som er
best for byen i et 100-årsperspektiv og ikke jordvern.
Mener videre at alternativ Øst C omdisponerer lite
matjord og kan optimaliseres enda mer. Viser til
merknad fra Opaas, Skjeseth og Bjørklund.

Om alternativ Vest:
16. Påpeker at det er store trafikale utfordringer ved
stasjonen i dag.
17. Hevder bussholdeplassen må flyttes mot Tjuvholmen
når Rørostoget skal inn på stasjonen og snu.

18. Påpeker liten info om sikringsgjerder og strømtilførsel
på kulverten.
19. Ønsker ikke høybygg i området Tjuvholmen til
Skibladnerbrygga.

20. Ønsker ikke oppfylling av hele Hamarbukta. Mener det
vil gi større avstand til Mjøsa.
21. Mener vannspeilet i Hamarbukta ikke vil ha vann hele
året. Stiller spørsmål ved hvordan det kan sikres god
vannkvalitet i vannspeilet.
22. Hevder anleggsperioden for alternativ Vest er 10-15 år
og ved trinnvis utbygging enda lenger. Mener dette er
uakseptabelt.

andre lokaliteter i
regionen. Se også
innledende kap. 2.8.2 for
mer info om by- og
knutepunktutvikling.
14. Tas til orientering
15. Det er et nasjonalt mål å
begrense tap av matjord til
utbygging i Norge.
Jordvernmålet er et av
flere viktig momenter for
den totale vurderingen for
Bane NOR og anbefalingen
av alternativ i Hamar. Se
innledende kap. 2.3 for
mer info.
16. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.2 om
knutepunkt om mobilitet
for mer info.
17. Mer detaljert planlegging
av skysstasjon, inkludert
arealer for buss, taxi og
sykkelparkering, må skje
på reguleringsplannivå.
18. Se innledende kap. 2.3.8
for mer info om dette.
19. Hamar kommune som
planmyndighet vedtar
planer for utbygging.
Kommunedelplanen
omhandler InterCityutbygging, og ikke
fremtidige planer for
byutvikling.
20. – 21. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.6.4 for
mer informasjon om
alternativ Vest. I
bestemmelsene er det satt
krav og retningslinjer for
utforming av kulvert,
vannspeil og vannkvalitet.
22. Anleggsperioden for vest
er beregnet til litt over 8
år. Se innledende kap. 2.7
om anleggsgjennomføring
for mer info.
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23. Stiller spørsmål til om melkefabrikken, Nestlépipa, og
Bryggeriparken blir påvirket.

24. Hvor skal rømningsveiene være?

25. Dersom kulvertløsning i alternativ Vest blir for avansert
eller kostbar, vil bro eller åpen løsning gjennom Hamar
igjen bli aktuelt?

26. Avsender er særlig bekymret for en bruløsning, da økt
trafikk, høyere hastighet, utretting av kurver og økte
sikkerhetssoner, vil være svært ødeleggende for
sentrum og Hamar Vest.
Hvorfor alternativ Øst C:
27. Mindre tap av matjord og mindre påvirkning på Ramsarområdet enn alternativ Øst A.
28. Mener Øst C gir mulighet for elektrifisering og
videreutvikling av Rørosbanen. Dette kan åpne for vekst
og tilflytting, samt være avlastingsrute for gods,
persontog, beredskap og vedlikehold på Dovrebanen.

23. Kvartalet ved Nestlepipa
blir berørt i anleggsfase,
men selve pipa berøres
ikke, se innledende kap.
2.7.8 om
anleggsgjennomføring for
mer info.
24. Det er planlagt parallell
rømningstunell for begge
alternativer. Nøyaktig
plassering og utforming av
nødvendige tverrslag
fastsettes i
reguleringsplan, i dialog
med Hamar kommune.
25. Denne kommunedelplanen
har ikke utredet alternativ
med bro eller åpen løsning
gjennom Hamar sentrum.
Utredningene legger
kulvertløsningen til grunn
og vurderingene viser at
den skal være
gjennomførbar både med
tanke på bygging og
kostnader.
26. Tas til orientering.

27. Tas til orientering.
28. Valg av alternativ i Hamar
påvirker ikke Rørosbanen.
Se innledende kap. 2.4 for
mer info.

29. Ønsker at den nye stasjonen skal være en regional
skysstasjon for tog, buss, taxi og bil.
29. til 39. Tas til orientering.
30. Ønsker sykehuset til Hamar, sammen med en ny stasjon
Bakgrunnen for Bane NORs
ved Vikingskipet.
anbefaling er nærmere
31. Positivt for Vikingskipet å ha stasjonen rett i nærheten.
omtalt i Måloppnåelse og
32. Ønsker at dagens stasjonsbygning skal benyttes til noe
Bane NORs anbefaling. Se
mer enn ventehall og kiosk.
for øvrig innledende kap.
33. Ønsker frigitt store arealer til byutvikling ved dagens
2.3
stasjonsområde.
34. Ønsker en strandsone tilrettelagt for opplevelser som gir
livskvalitet. Skibladnerbrygga og klokketårnet må
beholdes, og det må legges til rette for båt- og bryggeliv,
kafeer og uteliv, grøntområder og møteplasser.
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35. Ønsker å beholde Strandgateparken med tilhørende
trær.
36. Mener det er på grensen til miljøkriminalitet å fylle igjen
Hamarbukta.
37. Ønsker å beholde Skibladnerbrygga og klokketårnet der
de er nå.
38. Ønsker at Koigen og strandsonen skal være åpen og
tilgjengelig i anleggsperioden.
39. Ønsker at Ottestadstien forlenges over Åkersvika til
Fiskehytta.

Nr 108 Torstein Varegg Eide
Avsender mener at Øst er det beste alternativet, og har følgende
innspill til saken:
1. Mener alternativ Øst bevarer strandsonen,
videreutvikler byen og vil skape mer liv i sentrum. Ved et
Øst-alternativ fjernes jernbanen, trafikken og støyen
vekk fra Hamar sentrum.
2. Mener en Vest-løsning med kultvertløsning, flere tog og
mer trafikk vil ødelegge dagens Hamar. Hamar by er en
“Mjøsby”, og avsender vil gjerne beholde kontakten mot
vannet.

Nr 109 Trond Kjernli
Avsender er for alternativ Øst og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling, trafikk og
kontakt med Mjøsa.

Bane NORs kommentar

1. Finner det uforståelig at alternativ Øst kan bli frarådet og 1. Bakgrunnen for Bane NORs
mener dette alternativet gir enorme muligheter og
anbefaling er nærmere
minimale belastninger.
omtalt i Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.
2. Gratis skyttelbusser fra stasjon ved Vikingskipet til Østre 2. Bussavvikling er opp til
torg vil gi en revitalisering av Hamar sentrum.
bussoperatør og Hamar
kommune å vurdere. Se
Andre samfunnsmessige
virkninger for en vurdering
av forskjellige løsninger for
buss.
3. Klimaavtrykket for alternativ Øst er lavere.
3. For dette plannivået,
kommunedelplan, er
forskjellene i
klimaregnskapet vurdert
som ikke
beslutningsrelevante
forskjeller mellom
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4. Beslag av matjord og Ramsar er lite i forhold til hva
veiutbygging, bolig- og næringsutbygging har tatt de
siste årene.
5. Det står i utredningene at området rundt Vikingskipet
ikke er egnet for boligbygging og næringsvirksomhet,
men så frarådes Øst fordi næringsvirksomhet må flyttes.
Stiller seg spørrende til dette.

4.
5.

6. Det står at jernbanen vil følge dagens trasé, men
togtrafikken vil gå som normalt langs dagens trasé helt
til ny trasé gjennom kulvert er åpnet. Stiller seg
spørrende til dette.

6.

7. Avsender skriver at NRK har dokumentert at knutepunkt
for nært sentrum gir økt trafikk til stasjonen. Dette fordi
boliger nært knutepunkt er attraktive og dermed dyre,
og togreisende må bo lenger unna og må kjøre bil til
stasjonen. Semiurban stasjon ved Vikingskipet vil gi mer
sosial boligbygging med jevnere boligpriser, flere
togreisende har råd til å bo nærmere stasjonen, noe som
vil føre til mindre biltrafikk. Avsender skriver at dette
bekreftes av undersøkelser gjort av TØI.
8. Avsender mener Bane NOR sine vurderinger ikke er til å
stole på, og at kommunen bør ta initiativ til en nøytral
vurdering av Bane NOR sitt arbeid.

7.

Nr 110 Unni Bækkelund
Avsender foretrekker alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:
1. Alternativ Øst gir mulighet til å åpne byen mot Mjøsa
2. Østlig trasé bør bygges med så mye tunnel slik at
matjord spares
3. Et trafikalt knutepunkt ved Vikingskipet for både
Østerdalen og Gudbrandsdalen bør bygges

alternativene. Se
innledende kap. 2.8.3 for
mer info.
Tas til orientering. Se
innledende kapitler 2.8.1
for mer informasjon.
Ny stasjon skal fremme
kompakte byer,
bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere
omtalt i Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling. Når
det gjelder ny arealbruk
omkring stasjon Øst, vil det
være opp til kommunen å
vurdere egnethet for ulik
type arealbruk og legge
føringer for dette.
Se nærmere om
byggemåte og
jernbanetekniske
faseplaner i innledende
kap. 2.7 om Anleggsfasen
og fagrapport
Anleggsgjennomføring.
Til grunn for Bane NORs
vurdering av måloppnåelse
ligger blant annet
utredninger gjort av TØI og
KTH, se vedlegg Erfaringer
med endret
stasjonsplassering.

8. Tas til orientering

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering
Se for øvrig innledende kapitler
2.8 om tilkobling til Mjøsa og
kap. 2.4 om togtilbud til
Østerdalen.
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4. Det kan planlegges for elektriske bybanevogner uten
fører fra Furuberget til Vikingskipet, der jernbanen har
gått tidligere.

Nr 111 Wenche Nøttestad
Avsender mener at alternativ Øst er best egnet. Dette for å
bevare mest mulig jordbruksareal, frigi strandsonen og for å få
togtrafikken ut av sentrum.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering.

Nr 112 Øystein Lindgren
Avsender mener at alternativ Øst er den beste løsningen for å
bevare strandsonen mot Mjøsa. Poengterer at strandsonen er
det fineste og mest særegne ved Hamar by.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering.

Nr 113
Anne Kristin og Jørgen Rogne
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Anser bygging av dobbeltsporet med raskere og flere
avganger til Trondheim og Oslo som viktigere enn de
belastningene et dobbeltspor gjennom byen vil påføre
kommunens innbyggere.
2. Anser alternativ Vest som «minst verst» på grunn av at
fortetting, tilgang til tog og kortest mulig reisetid er
viktigere enn en bystrand uberørt av jernbane.
3. Mener det er viktig at kollektivknutepunktet befinner
seg sentralt i bykjernen og at alternativ Vest
representerer en mulighet for å skape en ny og mer
attraktiv strandlinje enn i dag med kort avstand mellom
sentrum, jernbanestasjonen, Koigen og en ny og mer
tiltrekkende bystrand.
4. Mener samtidig at det er en stor fordel at det fortsatt
blir vannspeil der bukta er i dag, og ønsker at dette
prioriteres ved videre detaljplanlegging.
5. Viser til at eneste instans som hadde innsigelser mot
alternativ Vest i forrige runde nå er fornøyd, mens det
fortsatt foreligger innsigelser mot alternativ Øst A og C.
Mener derfor kommunen bør vedta alternativ Vest for å
unngå nye runder med utredninger.
6. Mener det er behov for adkomstveier for folk som bor i
Østbyen ned til stranda uavhengig av alternativ. Peker

Se for øvrig innledende
kapitler. 2.8.1 og 2.8.2

Se for øvrig innledende
kapitler. 2.8.2.

De innspillene som omhandler
detaljplan (4, 6, 7 og 8) tas
med til neste planprosess.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling, mobilitet
og forholdet til Mjøsa.
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på mulig forlengelse/opprusting av gangbrua over spor
1.
7. Ber om at Stangevegen tilrettelegges bedre for gående.
Foreslår fortau og sykkelbaner på begge sider, gjerne
trær og gress.
8. Ønsker flere adkomster mellom Stangevegen til stranda
deriblant Espern bru.

Nr 114 Arne Fossen
Avsender ønsker at dobbeltsporet skal gå i øst og har følgende
innspill til saken:

1. Alternativ Øst framstår som mer miljøvennlig enn vest
under byggeperioden og i ettertid.
2. Avstanden fra stasjonen i øst til sentrum kan løses med
fremtidige løsninger som selvkjørende busser.

3. Alternativ Øst gir økt folkehelse, ettersom et togfritt rom
mot Mjøsa vil gjøre området mer tilgjengelig og bli mer
brukt av innbyggere.

4. Avsender oppfordrer Hamar kommune til å tilrettelegge
langs Mjøsa for helårsbruk med blant annet turstier og
benker.
5. Jernbanen i øst vil åpne opp for en mer attraktiv
jernbanemulighet for Østerdalen med direkte tog til Oslo
og Gardermoen.
6. Avsender tror ikke at næringsdrivende som rammes av
utbyggingen i øst vil stoppe å drive forretning, men flytte
dit det er et godt marked.
7. Hvis et nytt sykehus bygges ved Hamar er det en fordel
at det er lokalisert nært jernbanen og hovedfartsveg.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
1. Les mer om miljø i
innledende kapitler 2.8.1.
2. Les mer om fremtidige
transportformer i
rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger. Se også
innledende kap. 2.8.2
3. Les mer om tilgang til
Mjøsa i begge alternativer i
rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger. Se også
innledende kap. 2.8.2.
4. Tas til orientering. Mer
detaljerte løsninger for
sjøfronten må planlegges
på reguleringsplannivå.
5. Les mer om togtilbud til
Østerdalen i innledende
kapitler 2.4.
6. Les mer om øst og
næringslivet i rapporten
Andre samfunnsmessige
virkninger.
7. Tas til orientering.
Lokalisering av større
arbeidsplasser i nærhet til
stasjonen er i tråd med
nasjonale føringer.
216

8. Jernbanen bygges ikke for de som er 50 år, men for
fremtidige generasjoner.

8. Les mer om utredningens
langtidsperspektiv i
rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger og i innledende
kapitler 2.8.2.

Nr 115 Beate Follestad
Avsender er for alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Alternativ Vest fører til forringelse av viktige friarealer
langs Mjøsa, mens alternativ Øst muliggjør
videreutvikling av disse.
2. Mener det er nødvendig å legge til rette for parkering
ved stasjonen og at stasjonsplassering ved Vikingskipet
vil gi bedre forutsetninger for dette.
Nr 116

Even Moen m. fl. (Kommunestyrerepresentanter i StorElvdal kommune)
12 politikere i kommunestyret i Stor-Elvdal har sendt inn
følgende høringsuttalelse:
1. Østerdalen: Fremhever at samferdsel og infrastruktur i
Østerdalen er avgjørende for vekstkraft, sterkt
næringsliv, høyere livskvalitet, styrking av det grønne
skiftet og en bedre utnyttelse av naturressurser, spesielt
skognæringen.
Poengterer viktigheten av Rørosbanen og Rv 3 for
forbindelsen Oslo – Trondheim og for Stor-Elvdal med
tanke på trafikkavvikling, beredskap og trafikksikkerhet.
2. Østre trasé: Mener det er avgjørende at østre trasé og
stasjon ved Vikingskipet vinner frem da:
o Valg av østre trasé på Hamar vil gi bedre
pendlermuligheter for Østlandsregionen.
o Østre trasé gir mulighet for hyppigere avgang
med InterCitytog fra Rena/Elverum direkte mot
Hamar, Gardermoen og Oslo. Fremhever at
direktetogforbindelser vil kunne være mulig
allerede fra neste år.

Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om forholdet til Mjøsa og
tilrettelegging for parkering.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Pendlermuligheter og
mobilitet er omtalt i
utredningsmaterialet, i Andre
samfunnsmessige virkninger,
og er også omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling. Se også innledende
kap. 2.8.2.
Se for øvrig innledende kapitler
2.4 om togtilbud til Østerdalen.

217

o
o

Østre trasé gir store muligheter for god og
fremtidsrettet utvikling av godstrafikk på Rørosog Solørbanen.
Gir et sømløst krysningspunkt for person- og
godstrafikk mellom Dovrebanen, Rørosbanen og
Solørbanen.

3. Rørosbanen: Fremhever at det er stor oppslutning bak
kravet om bedre kollektivtransport og jernbanetilbud på
Rørosbanen hos partiene. Påpeker at togtilbudet sør og
nordover er dårlig i dag og at et bedre togtilbud vil få
store positive konsekvenser for kommunen, spesielt
med tanke på pendling av skoleelever, yrkesaktive og
turister.

Nr 117
Geir Gransbråten
Avsender har følgende innspill og spørsmål til saken:
1. Avsender mener at traséen aldri ville blitt lagt gjennom
bysentrum dersom den skulle ha blitt bygd på ny i dag.
Stiller spørsmål til hvorfor ny trasé da ikke legges ut av
byen.
2. Bane NOR har valgt å fremme innsigelse til to av sine
egne alternativer. Avsender stiller spørsmål til hvilke
begrunnelser som ligger bak dette. Mener det virker
som Bane NOR beveger seg inn i andres fag/ansvarsområder for å finne grunnlag for innsigelse.
3. Hele regionen (inkl. Ottestad, Ridabu, Løten og Furnes)
benytter, og vil komme til å benytte, seg av Hamar
stasjon. Hvordan vil trafikksituasjonen til og fra sentrum
ved valg av alternativ Vest vil se ut i framtiden?
4. Stiller spørsmål ved representativitet, antall og
kvaliteten på reisevaneundersøkelse.
5. Stiller spørsmål ved hvordan en anleggsperiode på 9 år
vil påvirke sentrum.
6. Stiller spørsmål ved kostnadsberegning for alternativ
Vest, og påpeker at sannsynligheten for at overskridelse
av budsjett er større for alternativ Vest enn for Øst.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere
omtalt i Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.
2. Se innledende kapittel 2.3
om rollefordeling og
ansvar for mer
informasjon.
3. Se innledende kapittel
2.8.2 om Byutvikling og
mobilitet og fagrapport
andre samfunnsmessige
virkninger.
4. Se innledende kapittel
2.8.2 om Byutvikling og
mobilitet.
5. Anleggsfasen er beregnet
til 7 år for Øst og drøye 8
år for Vest. Se innledende
kapittel 2.7 om
anleggsfasen.
6. Se innledende kapittel
2.8.1 om
Samfunnsøkonomisk
analyse.
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Nr 118

Georg Jensen, Ida Kristin Lie, Odd Hass, Inger-Beth
Sandham, Jacob Rynning Nielsen, Målfrid Dagestad
Nielsen
Avsendere ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Avsendere mener at utredningene er grundige og har
tiltro til at arbeidet er utført på saklig grunnlag og med
nødvendig kompetanse.
2. Mener at dersom alternativ Øst velges, vil Hamar
sentrum, og dermed Hamar som by svekkes.
3. Avsendere peker på Jernbanedirektoratets utsagn om at
de vil prioritere jernbanebygging mellom byene og ikke
gjennom byene. Mener dette betyr at arealer kan
båndlegges i lang tid fremover og at dette bør være
avgjørende for valg av stasjonsplassering.
4. Påpeker at for alternativ Vest er det meste av båndlagte
arealer allerede jernbaneområde eller i offentlig eie.
Hamar sentrum kan dermed leve og vokse som nå i
ventetiden.
5. Påpeker videre at alternativ Øst innebærer båndlegging
av store områder langs Disenstrandvegen og mot
Vangsvegen. Dette berører mange virksomheter som
ikke kan drive langsiktig planlegging.
6. Peker på at dobbeltsporet frem til Åkersvika skal stå
ferdig i 2026 og at da er indre nordre gren av IC ferdig.
Den kan også bli fullført med de muligheter for
etappevis utbygging som ligger i alternativ Vest. Dette
kan bety at videre utbygging nord for Hamar stasjon
ligger så langt inn i fremtiden at båndlegging av arealer
for alternativ Øst kan gi store skadevirkninger på Hamar.

Nr 119 Harald Helle Larsen
Avsender er for alternativ Øst og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Båndleggingssone og virkning
av dette plangrepet er
presisert i revidert
planbeskrivelse.
Se for øvrig også innledende
kapitler.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Avsender mener den fornuftige og fremtidsrettede
løsningen er at dobbeltsporet ligger i alternativ Øst fordi
dette bevarer den unike strandsonen og gir mulighet for
ny bydel fra Stangebrua til den gamle togstasjonen.

Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Avsender mener at flere av Bane NORs argumenter for alternativ
Vest er fornuftsstridige:
2. Jordvern – få mål vil gå tapt med alternativ Øst
sammenlignet med andre prosjekt (E6, jernbane
gjennom Stange, industripark Nydalen, Volljordet mm.)

Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling,
stasjonsplassering, mobilitet,
kap. 2.8.1 om jordvern og kap.
2.4 om togtilbud i Østerdalen.
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3. Sentrum «døde» ved etablering av ulike kjøpesentre i
byen, så stasjonsplassering har ikke påvirkning på dette.
4. Lengre avstand med øst – svært mange i Stange,
Ottestad, Vang og Ringsaker vil få kortere avstand til
stasjon øst.
Avsender påpeker at:
5. At beboere i Østerdalen også ønsker alternativ Øst.
6. Lokaldemokratiet må ikke la seg overkjøre av aktører
som Bane NOR.
7. Med alternativ Øst vil ha alle glede av Koigen og
strandsonen i mange år fremover.

Nr 120 Henry Nordvi
Avsender mener alternativ Øst C er det beste alternativet og har
følgende innspill til saken:
1. Trafikk: utregningene har ikke tatt hensyn til at mange
må reise med buss, bil og drosje til stasjonen.
Belastningen for sentrum blir for stor med trafikk til
stasjon i sentrum og behovet for parkering.

2. Byutvikling: Alternativ Vest vil prege byens utvikling
mest og vil hemme utsikten og adgangen til Mjøsa.
3. Anleggsperioden: Utbygging over 8 år med alternativ
Vest vil påvirke handel i Hamar negativt. Med alternativ
Øst unngår man buss-for-tog i lange perioder.
4. Klimautslipp: Bane NOR har innrømmet feil i beregning
av klimautslipp i forhold til nasjonale mål.
Avsender spør om Bane Nor er å stole på i sin
objektivitet ovenfor Øst i sin utredning, og mener at
andre aktører har kommet med bedre løsninger enn
Bane NOR.
5. Atriumshaven:
- Krever tiltak mot økt trafikk, støy og rystelser på
boenheter i Atriumshaven, og garanti og erstatning
for eventuelle setninger i bygninger.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Byutvikling og mobilitet er
utredet i Andre
samfunnsmessige
virkninger. Stasjonen skal
håndtere tilbringertrafikk
med buss, bil og drosje,
men Bane NOR planlegger
ikke for
parkeringskapasitet ved
stasjonen ut over 200 pplasser. Det er opp til
kommunen om de ønsker
å tilrettelegge for
parkering ut over dette.
2. Tas til orientering.
3. Tas til orientering, se for
øvrig innledende kap. 2.7
for mer info om
anleggsgjennomføring.
4. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.3 for
mer info om klimabudsjett.

5. Se innledende kap. for mer
info om båndlegging
(2.6.2), grunnerverv (2.2.3)
og støy (2.6.1 og 2.7.2)).
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Aktuelt med juridisk vurdering av at Hamar
kommune har tillatt byggingen av Atriumshaven som
nå ligger innenfor båndlagt sone for jernbanen.

Nr 121 Maria Løvsletten
Avsender mener presentasjonen fra Bane NOR om trasévalg i
Hamar hovedsakelig var en argumentasjonsrekke for å velge
alternativ Vest. Avsender har følgende innspill til saken:
Miljøvernhensyn
1. Hamar er den eneste Mjøsbyen som har en bevart
strandlinje og mener dette bør vektlegges tungt.
2. Myndighetene signaliserer at de vil redusere jordbruk i
Norge. Avsender mener at dyrka mark kan erstattes i
motsetning til en strandlinje.

3. Alternativ Vest ligger i et flomutsatt område. Avsender
stiller spørsmål om dette er ivaretatt ved bygging av
kulvert, og om senkning av kulvert medfører ytterligere
kostnader.
4. Påpeker at byggeperioden for alternativ Vest er på 9 år,
og stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser dette vil ha i
anleggsperioden med tanke på støy, anleggstrafikk og
plassering av anleggsområde.
5. Stiller spørsmål om hvordan anleggstrafikk vil påvirke
strandlinjen, Skibladner og båthavna.
6. Alternativ Øst med elektrifiserte tog vil gi potensiale for
videreutvikling av hurtigtogforbindelser øst- og
nordover, og stiller spørsmål om hvorvidt dette er
utredet.

Bebyggelsen på
Atriumhaven ble oppført
før areal har blitt båndlagt
til jernbaneformål.
Atriumshaven ligger i
foreslått båndleggingssone
hvor banen skal gå tunnel.
For slik sone er det ikke
andre restriksjoner på
eiendommen enn at det
ikke kan borres
energibrønner. Støyforhold
må sikres iht gjeldende
støykrav som for annen
bebyggelse langs jernbane.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Tas til orientering.
2. Det er et nasjonalt mål å
begrense nedbyggingen av
matjord, forankret i
Jordvernforskriften. Se
innledende kap. 2.8.1.4 for
mer info.
3. Se innledende kap. 2.6.4
for mer info om alternativ
Vest.
4. Anleggsperioden for
alternativ Vest er estimert
til å ta drøyt 8 år, se
innledende kap. 2.7 for
mer info om dette.
5. Se innledende kap. 2.7 for
mer info om dette.
6. Se innledende kap. 2.4 for
info om togtilbud i
Østerdalen og
elektrifisering.

Byutvikling
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7. Avsender savner en definisjon på hva som anses som
Hamar sentrum. Hamar sentrum har vokst mest mot øst
og nord de siste årene. Avsender poengterer videre at
avstandene i sentrumskjernen er så små, at det ikke bør
være et tungtveiende argument i vurderingen.
8. Stiller spørsmål ved metode for kartleggingen av gående
til og fra Hamar stasjon, samt hvordan togreisende
bidrar til byutvikling.
9. Det er trafikkutfordringer ved dagens stasjon og
avsender ønsker en forklaring på hvordan trafikk og
parkering rundt stasjonsområdet vil løses ved valg av
alternativ Vest.

Nr 122 Pål Sletten
Avsender mener at Øst er det beste alternativet og har følgende
innspill til saken:
1. Alternativ Øst er den beste løsningen for å få et best
mulig trafikknutepunkt og for å bevare strandsonen best
mulig for videre generasjoner.
2. Påpeker at den gamle stasjonsbygningen er et for
praktfullt bygg for å være kiosk.

7. Se innledende kap. 2.8.2
for mer info om
stasjonsplassering og
mobilitet.
8. Se innledende kap.
2.8.2.12 for info om
kartlegging av
passasjerregistrering.
9. Se innledende kap. 2.6 og
2.8.2 for info om
parkering. Videre
avklaringer og løsninger
for skysstasjonen må
komme i
reguleringsplanfasen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om mobilitet og
byutvikling.

Nr 123 Stål Larsen
Avsender støtter Bane NOR sitt forslag om alternativ Vest og
mener at stasjonen må ligge i Hamars eksisterende sentrum.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering. Se for øvrig
innledende kapitler.

Nr 124 Terje Berg
Avsender mener at Øst er det beste alternativet og har følgende
innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Alternativ Øst åpner byen for direkte kontakt med Mjøsa, og
frigjør store områder for befolkningen.
2. Byggetiden og anleggsvirksomheten blir kortere og
nåværende drift av togtrafikk kan gjennomføres i hele
byggeperioden.
3. Utslippene blir vesentlig mindre i anleggsperioden.

Anleggsarbeid og
jernbanetekniske faseplaner er
omtalt i fagrapport
Anleggsgjennomføring.
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4. Parkeringsanlegg for togpendlere i tilknytning til stasjonen
kan bygges. Alternativ Øst vil i tillegg bidra til at passasjerer
unngår togskifte.
5. Avstand til nåværende sentrum er uvesentlig, og man bør i
stedet tenke langt fram i tid med elektriske tilbringerbusser
som vil lette adkomst til stasjonen.
6. Økonomisk vil bygging av begge alternativer bli omtrent likt,
Øst antagelig litt billigere.

Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 kontakt med Mjøsa, 2.7
anleggsgjennomføring, 2.8.2
mobilitet og parkeringstilbud.

Nr 125 Øyvind Å. Berg
Avsender ønsker alternativ Øst C og mener det er den beste
løsningen for Hamars innbyggere, både nå og i fremtiden.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering. Se for øvrig
innledende kapitler.

Nr 126
Andreas Kraft
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Avsender viser til at Bane NORs egne beregninger viser
at alternativ Vest har høyest klimagassutslipp.
2. Mener det er utidsmessig og uforsvarlig å blokkere
forbindelsen mellom Mjøsa og Hamar ved å legge
dobbeltsporet i strandsonen.

Nr. 127 Elise Bratlie Fredlund
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Avsender trekker frem sitat fra Lars Eide i HA 13.01.2020
hvor det sies at dagens sporhøyder videreføres og sikten
mot Mjøsa bevares i stor grad. Avsender påpeker at det
er dårlig sikt mot Mjøsa med dagens sporhøyder og at
illustrasjoner av alternativ Vest gir noen steder inntrykk
av at sikten blir dårligere. Avsender mener også at økt
tilgjengelighet til strandsonen vil forringes av støy fra
togtrafikken.
2. Avsender mener trinnvis utbygging vil medføre en lang
periode med anleggsarbeider i sentrum og strandsonen.
3. Avsender mener stasjonslokalisering også er viktig for
folk i omkringliggende kommuner. Pendling fra Hamar
mot Oslo vil øke med kortere reisetid og det er
sannsynlig at befolkningsvekst tas utenfor Hamar i
områder uten gangavstand til stasjon, uavhengig av
lokalisering.

Klimagassutslipp er omtalt i
fagrapport Klimabudsjett. Se
for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om forbindelse til Mjøsa.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.6 for
info om alternativ Vest og
støy, samt
illustrasjonshefte.

2. Se innledende kap. 2.7 for
info om anleggsperioden.
3. Se innledende kap. 2.8.2
for info om
stasjonsplassering og
mobilitet.
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4. Avsender peker på en meningsmåling i HA hvor flertallet
av de spurte ønsket alternativ Øst. Avsender håper
Hamar kommune velger å vente fremfor å bygge ut
dobbeltspor og stasjon i vest.
5. Avsender mener det ikke vil være vanskelig å holde
Stangebrua åpen ved å bygge en midlertidig bro på
utsiden. Peker på at E6 ble bygget uten at veien var
stengt.

6. Avsender påpeker at med utviklingen av en ny bydel på
Espern vil sentrum trekkes østover uansett og for de
som etablerer seg her er det knapt forskjell i avstand til
stasjon i øst eller vest.
7. Avsender spør hvilken retning og hvordan Hamars
politikere ser for seg at Hamar sentrum skal utvikle seg
de neste 50-150 årene. Avsender spør hvilke store
næringer Hamar kommune ser for seg at skal etablere
seg her, og hvordan tilgjengeligheten på arealer for disse
er i øst sett opp mot vest.

8. Avsender spør hvorfor BN mener at Hamar vil bli en
spredt by med færre kvaliteter i sentrum ved alternativ
Øst. Mener et sentrum fortsatt vil tilby de varer,
tjenester, næringer osv. som folk etterspør, uavhengig
av stasjonslokalisering, og at det ikke er konkurrerende
sentrumsområder i nærheten som vil medføre en flukt
av brukere.
9. Mener videre at en åpen strandsone vil gjøre Hamar mer
attraktiv, og at dette må vektes tyngre enn de påståtte
negative konsekvensene en jernbanestasjon utenfor det
som i dag er sentrum.

4. Tas til orientering.

5. Tas til orientering. Se for
øvrig innledende kap. 2.7
for mer info om
anleggsperioden og
nødvendige
vegomlegginger som følge
av dette.
6. Tas til orientering.

7. Hamars kommuneplan tar i
utgangspunktet for seg et
tidsperspektiv på 10-12 år.
Kommunen har ingen plan
for et så langt
tidsperspektiv som 50-150
år. Noe av grunnen til det,
er at det innebærer så
store usikkerheter at det
ikke vurderes som
hensiktsmessig. I
forbindelse med
jernbanesaken er det
utarbeidet noen scenarioer
som har et tidsperspektiv
til 2074, 40 år etter ferdig
tiltak. Scenarioene
beskriver noen veldig ulike
retninger byutviklingen
kan ta. I en kortere
tidshorisont jobbes det for
tiden med ny plan for
Hamar sentrum, bl.a. med
en handelsanalyse. Ny
kommunedelplan for
sentrum ventes klar for
vedtak i 2021.
8. Se innledende kap. 2.8.2
om Byutvikling,
stasjonsplassering og
mobilitet.

9. Tas til orientering, se
innledende kap. og
planbeskrivelsen, samt
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10. Avsender stiller spørsmål ved at jordvern vektlegges så
mye i denne planprosessen, når man ser på den
mengden matjord som bygges ned i Ringsaker og Stange
til utvikling av næring og ny E6, samt til dobbeltsporet
sørover mot Eidsvoll.
11. Avsender mener en stasjon ved alternativ Øst vil bety en
bedre løsning for gående og syklende fra Ottestad og
Ridabu. I dag er det for store avstander til stasjonen for
at folk velger bort bilen og mange steder er ikke
kollektivtilbudet godt nok.
12. Avsender mener at det i fremtiden er sannsynlig at
busstrafikk med elkraft, hydrogen eller en annen
fornybar energikilde blir vanligere. Videre vil den
muligens kunne utvikles en selvkjørende bane fra ny
stasjon i øst til sentrum.

vurdering av
måloppnåelse.
10. Det er et nasjonalt mål å
begrense nedbyggingen av
matjord, forankret i
Jordvernforskriften. Se
innledende kap. 2.8.1 for
mer info.
11. Tas til orientering, se
innledende kap. 2.8.2 for
mer info om mobilitet og
Bane NORs anbefaling.
12. Tas til orientering.

Nr 128 Espen Johansen
Avsender støtter alternativ Vest for dobbeltspor gjennom
Hamar.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering

Nr 129 Franzefoss Minerals AS
Avsender viser til planforslagets punkt 1.2.16 der Franzefoss
Minerals AS har ett av sine produksjonsanlegg med bl.a. avtaler
som løper frem til 2047 (med rett til ytterligere 20 års
forlengelse). Avsender har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering
For å sikre at det skal legges til
rette for dagens drift er det
foreslått tatt inn et tillegg i
retningslinje 3.16.

1. Dersom planforslaget med dets arealbruk blir vedtatt,
innebærer dette en omdisponering av arealet og en
nedleggelse av virksomheten ved anlegget, ettersom
uttak og produksjon av mineralske ressurser kun kan skje
der forekomstene ligger.
2. Det aksepteres ikke en omdisponering av kalkbrudd og
industriområde uten at en avtale mellom Franzefoss og
Bane NOR.
3. Det aksepteres ikke endringer som legger begrensinger
på den normale driften i anlegget.

Nr 130 Gerd Helene Risheim
Avsender mener at alternativ Øst er det beste alternativet, og
har følgende innspill til saken:

Bane NOR vil ha dialog med
Franzefoss Minerals AS dersom
det i detaljplanfasen blir
aktuelt å gå videre med
deponiområder slik det er
omtalt i planforslaget.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
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1. Avsender ønsker å åpne byen mot Mjøsa.
1. Tas til orientering.
2. Mener togene kan gå som normalt i anleggsperioden for 2. Se innledende kap. 2.7 for
alternativ Øst.
mer info.
3. Alternativ Vest innebærer en altfor stor belastning for
3. Anleggsarbeid og
sentrum i anleggsperioden. Trekker særlig frem
jernbanetekniske
anleggstrafikken og stenging av Skappelsgate og veien på
faseplaner er omtalt i
nedsiden av jernbanen, og hevder dette vil føre til
fagrapport
trafikkaos i Storhamargata og Strandgata som allerede
Anleggsgjennomføring. Alt
har utfordringer i rushtiden.
anleggsarbeid følger
lovpålagte krav, herunder
også støysikring.
4. Påpeker at de fleste som bor i sentrum er 60+ og at det
4. Tas til orientering.
derfor ikke er viktig med gangavstand til stasjonen. De
Gangavstand vurderes å
som trenger god tilgjengelighet til stasjonen, er
være aller viktigst for de
småbarnsforeldre som kjører bil. Det må derfor være
som reiser med tog til
nok parkeringsplasser nær stasjonsområdet.
Hamar og har et målpunkt
i sentrum. Det er for øvrig
et nasjonalt mål at veksten
i transport skal tas med
gange, sykkel og
kollektivtransport.
5. Stiller spørsmål ved metode og tidspunkt på året for
5. Se innledende kap.
reisevaneundersøkelsen. Undersøkelse er foretatt på
2.8.2.12 for mer info om
våren, og ikke mens det for eksempel er snø.
reisevaneundersøkelsen/
passasjerregistrering.
6. Stasjonen må flyttes til området ved Vikingskipet for å få 6. Tas til orientering, se for
tilstrekkelig areal til parkeringsplass for biler og busser.
øvrig innledende kap. 2.8.2
Hamar by utvikler seg østover i fremtiden. En stasjon ved
for mer info om mobilitet,
Vikingskipet er derfor en fornuftig plassering.
parkering og byutvikling,
dette er også omtalt i
rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger.
7. Alternativ Øst medfører tap av dyrka mark, men til tross 7. Det er et nasjonalt mål å
for dette bør jordbruksareal så tett på byen vike for
begrense nedbyggingen av
byutvikling.
matjord, forankret i
Jordvernforskriften. Se
innledende kap. 2.8.1 for
mer info.
8. Alternativ Øst berører færrest beboere.
8. Østalternativene har størst
påvirkning på boliger 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). For
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9. Avsender er bekymret for hvordan støy og støv i
anleggsfasen vil påvirke særlig eldre beboere langs
vestlig trasé, og mener at Bane NOR må være beredt til å
skaffe midlertidig bosted for dem som ikke holder ut.

10. Påpeker risiko for setningsskader i bygninger.
11. Avsender mener Folkehelseloven brytes med støy og
bråk tett innpå husveggene. Det henvises til
Folkehelselovens bestemmelser om at Statlige
myndigheter skal vurdere konsekvenser for
befolkningens helse der det er relevant.

Nr 131 Grethe Sibbern
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Mener alternativ Vest er best for sentrum slik det er i
dag og for videre utvikling.
2. Mener alternativ Vest er best for passasjerer til og fra
togstasjonen.
3. Mener at jernbanen i alternativ Vest ikke blir en barriere
mot Mjøsa. Området kan utvikles til et flott parkområde
som del av jernbaneutbyggingen. Dette er en mulighet
som Hamar kommune ikke bør la gå fra seg.
4. Alternativ Vest gir mulighet for trinnvis utbygging, noe
som medfører at jernbanen kan bygges frem til
stasjonen selv om det ikke bevilges penger til
dobbeltspor gjennom byen.

Nr 132 Jan Torbjørn Bjørklow
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Avsender mener alternativ Øst er det beste for flertallet
av de reisende, og mener det er lagt for liten vekt på at
stasjonen skal betjene et stort omland utenfor
sentrumsområdet.

begge alternativer kommer
næringsbygg i tillegg.
9. Bane NOR tilstreber å
gjennomføre
anleggsperioden så
skånsomt som mulig, der
det blir nødvendig vil Bane
NOR finne midlertidige
løsninger for de det vil
gjelde. Se innledende kap.
2.2.3 for mer info om
grunnerverv.
10. Se innledende kap. 2.2.3
for info om grunnerverv og
setningsskader på bygg.
11. Se svar til punkt 3.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og trinnvis
utbygging.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om mobilitet og
tilknytning til Mjøsa.
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2. Det må legges press på Bane NOR for å forbedre
alternativ Øst. Særlig kryssløsningen for veg-bane må
forbedres.
3. Avsender mener alternativ Vest ødelegger byens kontakt
mot Mjøsa, visuelt og fysisk.
Nr 133 Jonas N. Andersen
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender mener at en stasjon skal være i sentrum av en
by og kommenterer at:
a. Stasjon i Hamar sentrum vil styrke sentrum.
b. Må ta vare på det jordbruket man har, i tillegg til
naturreservatet i Åkersvika.
c. Løsningen vil bli god for Koigen, strandsonen og
Hamarbukta.
2. Avsender stoler på at Bane NOR er fagfolk som vet hva
de gjør.
3. Avsender synes videre at enkelte aktører har oppført seg
dårlig i prosessen og påvirket andres mulighet/ønske om
å delta i debatten.
4. Avsender bor nær trasé for alternativ Øst og er bekymret
for hvilken påvirkning jernbanen vil ha for hans eiendom.
Nr 134 Kari Bråthen
Avsender foreslår alternativ Øst og har følgende innspill til
saken:
1. Øst-alternativet inkluderer alle grupper av befolkningen
inkludert funksjonshemmede.
2. Øst-alternativet har større plass til en optimal
skysstasjon i stedet for å bygge ut eksisterende, og gir
bedre forhold for taxibruk spesielt for
funksjonshemmede.
3. Avsender spør om man må ta Stangevegen og dermed
ekspropriere blokker og hus i området.

4. Øst-alternativet frigjør områder ut mot Mjøsa og åpner
for ytterligere muligheter for rekreasjon.

Nr 135

Kristian Göransson

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se Planbeskrivelse og
innledende kapittel 2.2.3 om
grunnerverv. De grunneiere
som blir direkte berørt vil bli
involvert i neste fase.
Se for øvrig innledende kapittel
2.8.2 om tilkobling til Mjøsa.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Begge alternativene vil
oppfylle kravene til
universell utforming.
2. Tas til orientering

3. Se innledende kap. 2.7 for
mer info om
anleggsgjennomføring og
nødvendige
vegomlegginger som følge
av dette.
4. Tas til orientering.

Bane NORs kommentar
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Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Det er bedre at Stangebrua stenges i 2,5 år enn at
strandsonen stenges i 10 år på grunn av
anleggsgjennomføring for alternativ Vest.
2. Strandlinjen må bevares, og avsender ønsker ikke at
banen skal legges ut i Mjøsa, eller skape en barriere
mellom byen og Mjøsa.
3. Skjemmende støy fra jernbanetrafikken i strandsonen er
ifølge avsender et problem og påpeker at dette vil øke
ved alternativ Vest.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Anleggsarbeid og
jernbanetekniske faseplaner er
omtalt i fagrapport
Anleggsgjennomføring.
Beregnet tid for anleggsfasen i
vest er drøye 8 år.
Se for øvrig innledende kapittel
2.7 om anleggsgjennomføring
Anleggsgjennomføringstid
totalt sett for alternativ Vest er
i overkant av 8 år mens det for
Øst er 7 år. Strandsonen vil
være tilgjengelig i hele
anleggsfasen.

Nr 136
Kulvertgruppe B
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender er fornøyd med det meste av Bane NORs
utredninger og informasjonsarbeid.
2. Avsender er ikke fornøyde med Bane NORs forslag til
senkning og kulvert i Hamarbukta. Det bør være større
åpning av vannspeilet og sikt utover Mjøsa. Avsender
mener kulverten vil bli lang og dyr og mener kulvert
lenger inne vil kunne treffe fjell tidligere.
3. Mener fylling på østsiden (innsiden) i Åkersvika, i stedet
for på vestsiden (utsiden) av eksisterende spor kan spare
to kryssinger av nåværende spor. Dette medfører
innsparte anleggsomkostninger og stengning av trafikk,
samtidig som det gir anledning til å flytte penser mot
Stangebrua. Videre tillater dette forskyvning av
stasjonsområdet og plattformene østover og åpner
dermed Hamarbukta med mer enn 100 meter.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Tas til orientering.
2. Tas til orientering. Det vil
være aktuelt å se på
muligheter for en teknisk
optimalisering av
løsningen i neste fase.
3. I løsningen som ligger til
grunn for planforslaget er
ikke fyllingen lagt på
østsiden av eksisterende
fylling, blant annet fordi
dette i større grad vil
berøre Åkersvika
naturreservat. Flyttes
plattformer og
stasjonsområdet østover
kan de komme i konflikt
med freda bygg på Hamar
stasjonsområde. Det vil
være aktuelt å se på
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4. Mener at med jernbanen under indre båthavn kan
Hamarbukta bli helt åpen som før. Alle verneverdige
brygger bevares og bare moloen fra Tjuvholmen vil være
synlig. Fyllinga nedenfor Basarbygningen vil kunne
fjernes og parken kan utvides fra Koigen og rundt bukta
og hele veien til Åkersvika.
5. Avsender hevder at siden kulverten er så kort, vil den
også kunne korte ned byggetiden.
6. Mener også Indre kulvert kan være aktuell for Statens
vegvesen som avlastningstunnel for dagens Strandgate.
7. Avsender har sendt likelydende forslag inn til
høringsperioden for parsellen Sørli-Åkersvika i Stange
kommune.
8. Ber om at Hamar kommune følger rådmann i Stange,
som la inn et eget alternativt forslag vedr. kulverter.
Subsidiært at kommunaldirektøren legger inn forslag om
ny bane på østsiden i Åkersvika.
9. Avsendergruppen ønsker et møte med
kommunaldirektør om sitt forslag.

10. Avsender lister videre opp de positive punktene ved sin
løsning «Indre kulvert»:
a. Oppfyller Riksantikvarens krav
b. Tilgodeser alle innsigelser
c. Korteste trasé og korteste kulvert
d. Det rimeligste alternativet av alle
e. Bevarer Koigen og verneverdig stasjon
f. Bevarer sentrums akser, siktlinjer og kvartaler
g. Ingen hus rives, kanskje ingen ekspropriasjoner
h. Den enkleste anleggsfasen
i. Kulvert bygges i åttemetersplanet
j. Ingen ekstra bruer eller veger
k. Hamarbukta helt åpen, som nå
l. Har 3-4m seilingsdybde, som nå
m. Frigjør alle verneverdige brygger
n. Kan gjenskape «Kanalen» og gi park fra Koigen til
stasjonen
o. God veg fra Vangsvegen til Tjuvholmen
p. Kan forbindes til Jernbanemuseet
q. Kan overbygges i stasjonsområdet, plass for nytt
sykehus
r. Kan gis parallell øst-vest vegforbindelse som
avlaster Strandgata
s. Perronger trekkes dit de går i dag

muligheter for justeringer
og en teknisk
optimalisering av
løsningen i neste planfase.
4. Se kommentarer over.
Foreslått løsning med
«indre kulvert» vil ikke
tilfredsstille tekniske krav
til gjennomgående
kjørehastighet, kurvatur og
fall.
5. Se svar til punkt 4
6. Se svar til punkt 4
7. Tas til orientering
8. Tas til orientering.
Innspillet er rettet til
Hamar kommune, og må
ev. vurderes i kommunens
framlegg av politisk sak.
9. Innspillet er rettet til
Hamar kommune. Det har
vært møter med
«Kulvertgruppe B» i
forbindelse med
utredningsfasen.
10. Se svar til punkt 4.
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t. Skysstasjonen blir godt bindeledd
u. Ramsar kompenseres når ny bane legges på
østsiden i Åkersvika
v. Tekniske regler for spor og penser kan
overholdes
Avsender har utarbeidet flere kart og skisser som viser deres
forslag om «indre kulvert». Det henvises til høringsuttalelsen for
disse.

Nr 137 Kurt O. Kristoffersen
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Uttrykker bekymring for Bane NOR sin prosess og
hvordan de bevisst fremmer negative faktorer ved et
alternativ og like bevisst fremmer positive faktorer ved
den andre løsningen.
2. Mener at anbefalingen er basert på en nå-situasjon og
ikke har fokus på fremtiden.
3. Det er stor usikkerhet knyttet til grunnforhold og savner
illustrasjoner som viser hvordan togtrafikk skal avvikles i
anleggsfasen.
4. Mener at alternativ Vest frarøver innbyggere den
historiske tilknytningen til Mjøsa.
5. Det er utfordrende at stengingen av Stangevegen brukes
som et argument mot alternativet i øst da jernbanen må
ses på i et evighetsperspektiv.
6. Med alternativ Øst vil flere områder rundt byen som
Ridabu, Vang, Løten og Ottestad få enklere tilgang til
stasjonen samtidig som det blir bedre løsninger for buss
og taxi.
7. Ønsker at jernbanemuseet skal flyttes til
stasjonsområdet.
8. Sitter med en følelse av at det er Bane NOR Eiendom
som har bestilt utredning og konklusjon.
9. Anbefaler å tenke ut løsninger som åpner seg for
Østerdalen med alternativ Øst.

Nr 138 Live Giset
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er omtalt i
dokumentet Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.
Ulikt ansvar og roller i
planleggingsarbeidet er omtalt
i Planbeskrivelsen og i
innledende kapitler 2.3 i dette
dokumentet.
Se for øvrig innledende kapitler
2.4 om togtilbud i Østerdalen,
og 2.8.2 om tilgjengelighet til
Mjøsa, byutvikling, mobilitet
og tidsperspektiv.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er omtalt i
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1. Avsender peker på at Hamar stasjon ikke bare skal være
for de som bor og jobber i Hamar sentrum.
2. Mener det ikke kan ta utgangspunkt i dagens situasjon
når en skal bygge stasjon for de neste 100-150 årene og
at veksten i regionen vil komme utenfor Hamar sentrum.

3. Peker på følgende funksjoner som må etableres ved en
regional stasjon. Mener det er plass til disse ved ny
stasjon ved Vikingskipet, men ikke ved dagens
stasjonsplassering:
a. Det må etableres nok parkeringsplasser ved
stasjonen.
b. Sykkelhotell er nødvendig for å øke andelen
syklende til stasjonen.
c. Regionale busser må kunne komme inn til
stasjonen i stedet for å stoppe utenfor byen som
i dag.
d. Dagens busstasjon og busslinjer må legges til ny
stasjon i alternativ Øst.
e. Det må være plass til en god løsning for taxi.
4. Mener videre at alternativ Øst styrker utkantene ved å gi
mulighet for direkte pendel mot Rørosbanen og
Østerdalen.
5. Mener at alternativ Øst vil gi god tilgjengelighet til
Vikingskipet og alle aktiviteter som foregår der.
6. Peker på at mange er avhengig av bil og at folk ikke
flytter til Hamar for å bo i en dyr leilighet i nærheten av
en togstasjon.
Byutvikling/kompakt by
7. Påpeker at sentrum har utviklet seg mot øst de siste 1020 årene.
8. Mener det er utearealer, tilgang til vannet og bykjerne
uten trafikk er premiss for fortetting og urban by. Toget
bidrar ikke til byliv og byutvikling. Trekker særlig frem at
det ikke er mye aktivitet rundt dagens stasjon.

dokumentet Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.
1. Tas til orientering. Se
innledende kapitler 2.8.2
om trafikk/parkering/buss.
2. Se innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og
Andre samfunnsmessige
virkinger for med
informasjon. Det er både
tatt utgangspunkt i dagens
situasjon, og vurdert en
situasjon i 2034
(åpningsår) og 2074 (40 år
etter åpning), som er
vanlig i denne typen
utredninger.
3. Se planbeskrivelsen for
mer informasjon om hvilke
funksjoner tiltaket
inneholder, samt
innledende kapitler 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet.

4. Se innledende kapitler 2.4
om forholdet mellom
Østerdalen og InterCity.
5. Se innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og
mobilitet, og kap 2.7 om
anleggsgjennomføring.
6. Tas til orientering.

7. – 12. Tas til orientering. Se
innledende kapitler 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.

232

9. Peker på at store aktører som CC, Statens vegvesen,
politistasjonen, Scandic osv. vil ha like god tilgjengelighet
som i dag ved en stasjonsplassering i øst.
10. Peker på at det i andre byer er en trend å åpne opp
kontakten til vannet. Ønsker seg en strandsone med
lekeplass, skøytebane, båthavn, parker, restauranter
osv.
11. Mener stasjonsbygningen kan brukes til noe annet enn
kiosk og billettautomat dersom en velger alternativ Øst.
12. Peker også på at stasjonsplassering i alternativ Øst vil
være i gangavstand til nye innbyggere på Espern.
Øvrige kommentarer:
13. Illustrasjoner bør også vise sikkerhetsgjerder,
strømkabler, flomsikring, støygjerder osv. i alternativ
Vest.

14. Anleggsperioden vil utfordre handelsbyen Hamar med
alternativ Vest.
15. Stiller spørsmål ved usikkerheten knyttet til kulverten
alternativ Vest. Mener en risikerer å få åpen dagløsning
og bru.

16. Stiller spørsmål ved at BN mente tidligere at Koigen
måtte rives, men ikke nå. Stiller også spørsmål ved hvor
attraktiv og tilgjengelig Koigen vil være midt i et
anleggsområde?
17. Stiller spørsmål ved at BN har fått i oppdrag å utrede to
gjennomførbare alternativer, men likevel kommer med
innsigelse til alternativ Øst. Mener BN fremhever
alternativ Vest i media og på møter.
18. Stiller spørsmål ved om det er Bane NOR eller byens
folkevalgte sin oppgave å drive byutvikling i Hamar.

13. Illustrasjoner er tilpasset et
overordnet plannivå,
kommunedelplan. Se
innledende kapitler 2.3.8
om illustrasjoner for mer
informasjon. Flomsikring,
stolper ol er med i
illustrasjoner, jf.
illustrasjonshefte.
14. Se innledende kapitler 2.7
om anleggsfasen.
15. Dagløsning eller bro
gjennom sentrum er ikke
utredede alternativer. Se
innledende kapitler 2.8.1
om usikkerhet i kostnader.
16. Se innledende kapitel 2.7
om anleggsfasen.

17. Se innledende kapitel 2.3
om rollefordeling og
ansvar.
18. Se innledende kapittel 2.3
om rollefordeling og
ansvar. Det er kommunen
som er planmyndighet og
som vedtar arealplaner, for
jernbane og for
byutvikling. Jernbanen
vurderes også ha en viktig
rolle for byutvikling og for
å knytte byene i ICområdet sammen. Bane
NOR har dermed også et
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samfunnsoppdrag i å legge
til rette for
knutepunktsutvikling.

Nr 139 Ola M. Qvale
Avsender mener at alternativ Øst er den beste løsningen, og har
følgende punkter til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Alternativ Øst er den beste løsningen for å bevare
strandsonen.
2. Avsender spør om det er mulig å forbedre vestløsningen
ytterligere ved å dukke tidligere under den nye Hamarbukta,
slik at trafikken flyttes sørover. Dette vil være et
kompromiss mellom alternativene. Mjøsa vil da komme
nærmere byen og man får et dypere og sikrere vannspeil.

De tekniske løsningene som
ligger til grunn for
planforslaget er beskrevet i
Teknisk hovedplan. En teknisk
optimalisering av løsningen er
aktuelt i reguleringsplanfasen.

Nr 140 Sigmund Sagheim
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Tas til orientering

Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om tilkobling til Mjøsa.

1. Avsender mener alternativ Øst vil føre til at strandsonen
i stor grad vil bli utbygd av kommersielle interesser, og at
alternativ Vest vil være den beste måten å ivareta
nærheten og tilgjengeligheten til Mjøsa.

Det er Hamar kommune som
planmyndighet som vedtar
planene for utforming av
strandsonen i Hamar.

Nr 141 Stein Bleken
Avsender mener alternativ Øst er det beste alternativet.
Avsender omtaler uttalelser fra Bane NOR om naturmangfold, og
har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Alternativ Øst og Vest er likeverdige for Åkersvika,
delområde NM01. Mener alternativ Øst kommer best ut
etter en vurdering av NM01-NM04.
2. Området vest for jernbanebrua er viktigere for
vårtrekket enn området øst for brua.
3. Området ved Disen bru er ubetydelig som fugle-biotop
på grunn av allerede foretatte inngrep.

Vurdering av naturmangfold er
gjort i Samlerapport for Ikke
prissatte konsekvenser. Her
inngår både vurderinger av
hensyn til fugl og andre
organismer.
Aktuelle områder som kan
inngå som kompensasjonsareal
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4. Planlagt utbygging på Espern er den største trusselen
mot vårtrekket. Påpeker at fugler er redd for mennesker,
ikke tog. Når utbygging på Espern og utbygging av Rv. 25
er godkjent kan det ikke gis innsigelse til
jernbaneutbyggingen.
5. Påpeker at Ramsar betyr strenge internasjonale
forpliktelser, men betyr ikke forbud mot å omdisponere
fredet våtmarksareal. Anbefaler at Starene ved Ilseng
bør tas med som et område for iverksetting av
avbøtende tiltak.

for omdisponerte arealer i
Åkersvika må vurderes
nærmere i forbindelse med
reguleringsfasen. Starene kan
være et slikt aktuelt område.

Nr 142 Terje Halvorsen
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Avsender har følgende innvendinger mot alternativ Vest:
a. Stenger Hamar ute fra Mjøsa.
b. Ødelegger og bremser utvikling fra Espern til dagens
stasjon.
c. Anleggsperiode i sentrum på 8-9 år med støv, støy
og redusert tilgang til Koigen og Mjøsa.
d. Ikke tillitt til utredning om passasjergrunnlag og
gangavstand.
e. Vanskelig trafikksituasjon ved stasjonen i dag som
vil forverres over tid.
2. Avsender påpeker følgende fordeler ved alternativ Øst:
a. Ny stasjon vil få god logistikk for de reisende, har
bedre tilgang for pendlere fra overordnet vegnett
og mindre biltrafikk i Hamar by.
b. Mindre anleggstrafikk i Hamar sentrum, og
anleggsperiode uten behov for buss for tog
c. Hamar vokser mot øst. Det frigjøres mer areal til
utvikling, som igjen vil spare matjord sett i et
langsiktig perspektiv.

Se innledende kapitler 2.7 for
nærmere omtale av
anleggsgjennomføring, kap.
2.8.2 om trafikktellinger,
transport og mobilitet, og kap.
2.4 om togtilbud i Østerdalen.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er omtalt i
dokumentet Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.
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d. Reisende fra Østerdalen vil kunne benytte toget helt
frem til Oslo og Gardermoen uten å bytte tog på
Hamar.
e. Mener man ikke bør svikte ungdommen, som er i
flertall og ønsker Øst.

Nr 143
Wenche Nygaard Luci
Avsender har følgende innspill og spørsmål til saken.
Avsenders innspill er tilsvarende to delkapitler i merknaden fra
NåEllerAldri, med unntak av følgende punkter:
1. Avsender vektlegger i større grad viktigheten av god
folkehelse.
2. Avsender vektlegger i større grad at lokale og nasjonale
verdier må ivaretas.
3. Stiller spørsmål ved avstanden fra Hamabuktas innerste
punkt til nyanlagt Mjøskant på yttersiden av kulverten.
4. Stiller spørsmål ved hvordan Bane NOR ser for seg nytt
bryggeanløp med molo, gjestehavn og nødvendig
infrastruktur.

Nr 144
Anders Lucas Gunnestad
Avsender mener at alternativ Vest er beste løsning, og har
følgende innspill til saken:
1. Avsender mener alternativ Vest er forbedret fra sist, at
kommunen nå totalt sett vil være best tjent med denne
løsningen.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering. Se
merknaden fra NåellerAldri Nr
46 for kommentarer knyttet til
innspillet.
Avstand fra innerste del av
Hamarbukta til ytre del av
sporområdet er ca. 170 meter.
Det er forutsatt at det skal
være et vannspeil på innsiden
av kulvert, jf.
planbestemmelser.
Småbåthavn og brygge for
Skibladner skal erstattes. Det
kan være ulike mulige
løsninger for dette, og det må
avklares i videre
reguleringsplanoppfølging
hvordan det løses. Flytting av
småbåthavn til Tjuvholmen vil
være aktuelt. For Skibladner
kan det ses på mulighet på
yttersiden av kulvert,
nærsentrum, i tillegg til
Tjuvholmen som kommunen
tidligere har pekt på som en
mulighet.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er omtalt i
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2. Alternativ Vest samler sentrum, mens alternativ Øst
innebærer en risiko for fragmentering av bysentrum.
3. Alternativ Vest beslaglegger ikke jordbruksareal.
4. Alternativ Vest bører Åkersvika i liten grad.
5. Mjøsa kan trekkes inn mot Strandgateparken og byen.
6. Avsender påpeker at i alternativ Vest har Bane NOR
forpliktet seg til opparbeiding av grøntarealer, men ikke i
alternativ Øst. Stiller spørsmål ved om kommunen har
budsjettert med slike arbeider, eller om
åttemetersplanet blir liggende som nå, hvis alternativ
Øst velges.
7. Ønsker å ta vare på næringslivsaktørene øst i Hamar og
påpeker at kommunen har lite overskuddsarealer til
næring.
8. Vegen frem til avklaring er kortere ved alternativ Vest
enn alternativ Øst, og mener innsigelsene vil medføre en
lengre prosess.
9. Med alternativ Vest kan Hamar fortsatt kan være en
jernbaneby og at tilreisende som kommer med tog får
en fin ankomst til byen langs Mjøsa.

Nr 145 Anne Louise Gjør
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Avsender mener det vil være trist for historiske Hamar å
miste tilknytningen til Mjøsa, og Skibladnerbrygga.
2. Med utbygging på Ottestad og Espern vil ikke stasjon ved
Vikingskipet bli usentral.
3. Alternativ Øst er bedre enn alternativ Vest miljømessig.
4. Alternativ Øst gir tilknytning for direkte tog til
Østerdalen.
5. Alternativ øst beslaglegger minimalt med matjord.

Nr 146 Astrid Nestande
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:

dokumentet Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.1 om jordvern og Åkersvika
naturreservat, og kap. 2.8.2
om tilkobling til Mjøsa,
byutvikling og tidsperspektiv.
Dersom alternativ Øst velges
må kommunen selv sørge for
opparbeiding og tilrettelegging
av strandsonen foran byen,
herunder ev. transformasjon
av Åttemetersplanet.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se innledende kapitler 2.4 om
togtilbud til Østerdalen, og
2.8.2 om tilkobling til Mjøsa og
mobilitet.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
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1. 4 scenarier for byutvikling utarbeidet av Asplan Viak
viser at stasjonsplassering i alternativ Vest er mest
robust for byutviklingen.
2. I et klima og miljøperspektiv er det, ifølge avsender,
uansvarlig og lite fremtidsrettet å flytte stasjonen ut av
sentrum.
3. Alternativ Øst vil undergrave satsing på
kollektivtransport til fordel for bilbruk
4. Avsender trekker frem at motorveien allerede har
beslaglagt areal i Åkersvika naturreservat og at alternativ
Øst betyr ytterligere beslag. I tillegg vil det bli
utbyggingspress på området.
5. Forventer at Hamars politikere ser konsekvenser i større
sammenhenger, og mener byen vil kunne få en nærhet
til Mjøsa med alternativ Vest, om viljen er til stede.

Nr 147 Christian Solemsli Kleppe
Avsender mener alternativ Øst C, og har følgende innspill til saken:

Se innledende kapitler 2.8.1
om Åkersvika, og 2.8.2 om
byutvikling og tidsperspektiv,
tilkobling til Mjøsa.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er omtalt i
dokumentet Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er omtalt i
dokumentet Måloppnåelse
og Bane NORs anbefaling.

1. Avsender er kritisk til Bane NORs utredninger og at Bane
NOR fremmer innsigelse til alternativene i øst. Mener Bane
NOR har bestemt seg for alternativ Vest for lenge siden og
ikke har utredet alternativ Øst godt nok.
2. Mener Bane NOR ikke kan legge frem tallmateriale som
viser at det er en signifikant forskjell på antall reisende fra
en stasjon i øst kontra stasjon i vest.

3. Avsender påpeker at innsigelsen står og faller på
byutvikling, som er et tema Hamar kommune er ansvarlig
for og ikke Bane NOR.
4. Avsender stiller spørsmål ved reiseundersøkelsen. Mener
den burde vært gjennomført både vår, sommer, høst og
vinter, og mener mange som er registrert som gående kun
har gått bra bilen sin som er parkert et stykke unna.
5. Avsender stiller spørsmål ved at Bane NOR legger vekt på
de som kommer til Hamar med tog og ikke hører på de
som bor på Hamar når de avgjør hvor stasjonen skal ligge.

1. Se innledende kapitel 2.3
om roller og ansvar.
2. Empiri og forskning gir
grunnlag til å si hvor
langt folk er villige til å
gå. Se innledende
kapitler 2.8.2 om
mobilitet, og Andre
samfunnsmessige
virkninger for mer
informasjon.
3. Se innledende kapittel
2.3 om roller og ansvar.
4. Se innledende kapitel
2.8.2 om mobilitet.
5. Bane NOR vektlegger
nasjonale mål som
InterCity skal løse. Se
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innledende kapitler 2.3
om rollefordeling og
ansvar.
6. Tas til orientering. Det
bemerkes imidlertid at
alternativ Øst berører
flest eiendommer
direkte, både næring og
bolig. Se innledende
kapitler 2.8.2 om
byutvikling og mobilitet
og kap. 2.7 om
anleggsfasen, samt kap.
2.8.2 Andre
samfunnsmessige
virkninger for mer
informasjon.

6. Avsender mener alternativ Vest vil ødelegge forbindelsen
mellom Hamar og Mjøsa, og trekker frem følgende
fordeler med alternativ Øst C:
a. Strandsonen frigjøres fra Espern til Bryggeriet.
b. Store arealer frigjøres til byutvikling, i kort avstand
til stasjon ved Vikingskipet.
c. Trafikkbelastningen i sentrum blir mindre.
Trafikken flyttes til områdene rundt Vikingskipet
som har en sentral beliggenhet i forhold til E6, rv.
25 og fv. 222. Økt biltrafikk som følge av usentral
stasjon vil i årene fremover mer og mer bestå av
nullutslippsbiler.
d. Færre boliger og innbyggere berøres i øst da det er
næringsområde i dag.
e. Stasjon ved Vikingskipet har gode muligheter for
etablering av skysstasjon og er sentral mtp.
overordnet vegnett. Det er mulig å etablere el/gassbusser og etter hvert selvkjørende busser for
å frakte folk til sentrum.
7. Avsender har videre følgende spørsmål rundt det
miljøvennlige med tog som transportmåte:
7. Tas til orientering. Se
a. Mener reduksjon av parkeringsplasser og
rapporten Andre
innskrenkninger i bruk av bil til og fra stasjonen vil
samfunnsmessige
føre til at flere vil bruke bil på hele reisen. Stiller
virkninger med vedlegg
spørsmål ved miljøgevinsten av å redusere
Passasjerundersøkelse
parkeringsplasser ved stasjonen i lys av dette.
om gjennomføring av
b. Påpeker at det bygges høyt og tett ved
undersøkelsen
kollektivknutepunkt for at folk skal kunne gå og
sykle, men mener det er flest pensjonister som
Se innledende kapitler
kjøper leiligheter i slike områder siden de gjerne er
2.8.1 om
dyre. Folk flytter ikke til Hamar for å bo i leilighet i
samfunnsøkonomisk
sentrum, de vil ha enebolig med hage. Stiller
analyse og kostnader, og
spørsmål ved hvordan disse skal kunne komme seg
2.8.2 om byutvikling og
til stasjonen.
mobilitet.
c. Mener alternativ Øst er den enkleste og billigste
løsningen. Stiller spørsmål ved miljøaspektet ved
en stor betongkulvert i Mjøsa.
d. Påpeker at Hamar stasjon også skal være for
innbyggere i omkringliggende områder. Mener det
ikke er miljøvennlig at de som bor utenfor
gangavstand til stasjonen må kjøre bil til andre
stasjoner, f.eks. Stange.
e. Stiller spørsmål om hvorfor ikke potensielt nye
innbyggere på Espern og frigjort jernbaneareal ikke
er tatt med i beregningen av passasjergrunnlag for
ny stasjon i alternativ Øst.
f. Stiller spørsmål ved at det er så problematisk å
bygge jernbane ved Åkersvika når det var
uproblematisk å bygge rv. 25 og E6 gjennom
området.
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g. Stiller spørsmål ved hvorfor 25 daa dyrka mark er
så viktig i denne saken, når bygging av dobbeltspor
og E6 gjennom Stange og Ringsaker har tatt
vesentlig mer matjord.
8. Avsender stiller seg også undrende til følgende påstander
fra BaneNOR:
a. Det var viktig for BN å bygge høyt og tett på
kulverten i forrige runde, men nå er dette tatt
bort. Stiller spørsmål ved hvorfor BN krever
fortetting/utbygging når det er jernbane de skal
drive med.
b. Stiller spørsmål ved at kulverten nå er senket med
4 m når det var umulig å senke den i forrige runde.
c. I forrige runde var det lagt inn et parkeringshus til
1 mrd. ved Vikingskipet. Stiller spørsmål ved
hvorfor dette var med i utgangspunktet, og
hvorfor det ikke er med nå lenger.

9. Avsender er kritisk til at Bane NOR har uttalt at ICprosjektet gjennom Hamar ikke kom til å bli gjennomført
om ikke BNs anbefaling ble fulgt. Mener IC-utbyggingen er
et krav fra rikspolitikere, som BN ikke kan gå bort fra.
10. Avsender påpeker at Hamars politikere og befolkning har
valgt alternativ Øst og står fortsatt ved det. Avsender
ønsker at man lytter til innbyggerne, lokalpolitikerne og
befolkningen i Østerdalen og velger alternativ Øst C.

Nr 148

Einar Lund, John Mikaelsen, Kai Slagsvold Hekne, Terje
Malm
Avsendere ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Avsendere mener det er tilfredsstillende at by- og
knutepunktsutviklingen er beskrevet i tråd med
nasjonale føringer. Det forventes at det legges vekt på
statens forventninger til en ansvarlig kommunal
planlegging i sluttbehandlingen.

8. Tas til orientering.
Se innledende kapitel 2.3
om roller og ansvar, og
2.6 om beskrivelse av
planforslaget. Jernbanen
vurderes å ha en viktig
rolle for byutvikling og
for å knytte byene i ICområdet sammen. Bane
NOR har dermed også et
samfunnsoppdrag i å
legge til rette for
knutepunktsutvikling.
Kommunedelplan er et
overordnet plannivå, og
hensikten med planen
har vært å fastsette en
trase for videre
planlegging. Kulverten i
Hamarbukta er et tema
som i denne planen er
utredet med høyere
detaljnivå enn det som
er vanlig på dette nivået.
9. Tas til orientering.

10. Tas til orientering.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering
1. Tas til orientering.
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2. Avsender påpeker at kommunen skal virke og ta sine
beslutninger innenfor det nasjonale rammeverket.
Mener det er viktig å klargjøre skillet mellom planfaglige
anbefalinger og den politiske behandlingen som nå
kommer.
3. Inngrepsgrenser satt i kommunedelplanen må sikres
gjennom kart og bestemmelser for senere planfaser.
4. Uklart hvordan inngrepene ved «trekantbygningen» i
Nestlé-kvartalet og strandlinjen ved Høiensalodden vil
bli. Dette må avklares i behandlingen. Om nødvendig må
det fastsettes bestemmelser for reguleringsplanarbeidet
for å sikre disse verdiene.
5. Avsender påpeker at forslaget «Indre kulvert» ikke vil
føre til de samme konfliktene som er angitt i forrige
punkt. Foreslår derfor at planavgrensningen omfatter
foreslått trasé for «Indre kulvert» slik at den kan
utredes.
6. Hamar kommune har ansvar for byplanleggingen, og
kommunens planfaglige «eierskap» til utredningenes
anbefalinger må komme fram. Innstillingen til den
politiske behandlingen må være basert på et solid
planfaglig grunnlag.
7. Mener Hamar har et solid tyngdepunkt i dagens sentrum
både når det gjelder bosatte og arbeidsplasser og
konsekvensene for byfunksjonene er entydige i
utredningsmaterialet. Mener alternativ Vest vil forsterke
en struktur med naturlige utviklingsmuligheter innenfor
rammen av forventet vekst.
8. Mener ny plassering av dagens næring på Disenstranda
og Midtstranda ved alternativ Øst må vurderes før
sluttbehandlingen.

9. Mål og muligheter for utvikling av arealene ved dagens
stasjon med alternativ Øst må vurderes før
sluttbehandlingen.

2. Tas til orientering.
Innspillet er rettet til
Hamar kommune.
3. Tas til orientering.
4. Detaljert utforming av
arealene fastsettes i
reguleringsplan, i dialog
med Hamar kommune. Se
innledende kapittel 2.7 om
anleggsfasen for mer
informasjon.
5. Tas til orientering

6. Innspillet er rettet til
Hamar kommune.
Kommunens vurdering vil
framkomme i saksframlegg
til den politiske saken.
7. Tas til orientering, se for
øvrig Bane NORs
anbefaling og vurdering av
måloppnåelse, samt
innledende kapittel 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet.
8. Virksomheter på
Disenstranda og deler av
Midtstranda må flytte før
gjennomføring av tiltaket
dersom alternativ Øst
velges. Avklaring av ny
lokalisering vil måtte skje i
dialog mellom kommunen
og de aktuelle
virksomhetene, og avklares
ikke i denne planfasen.
9. Utvikling av arealene på
dagens stasjon og foran
byen langs dagens
jernbane må avklares
gjennom egne
reguleringsprosesser, i regi
av kommunen. Det er også
naturlig å se det i
sammenheng med
pågående arbeid med
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10. Avsendere konkluderer med at alternativ Vest gir det
beste grunnlaget for å videreutvikle Hamar som lokalt og
regionalt knutepunkt, og at utviklingen kan skje i tråd
med nasjonale intensjoner.

Nr 149 Espen Frøyshov
Avsender mener Hamar kommune bør velge alternativ Øst, og
har følgende innspill til saken:
1. Toget vil ha en mindre viktig rolle i fremtiden, og elbil og
elbuss vil være de mest miljøvennlige transportmidlene
og frakter folk nærmere dit de skal.

2. Alternativ Øst tar langt mindre jordbruksarealet enn det
som er tatt til utbygging på Volljordet og ved Vienkrysset. Arealbeslaget kan reduseres med krappere sving
på jernbanen.

3. Alternativ Øst kan forbedres ved å legge traséen noe
lenger mot Åkersvika for å spare næringsbygg. Det kan
gjøres avbøtende tiltak i Åkersvika.

sentrumsplan. Det er
tidligere (2014, 2016)
utarbeidet noen
mulighetsstudier som gir
ideer til mulig utvikling av
disse arealene (Entasis,
Dyrvik, Salcedo Brossa).
10. Tas til orientering,
byutvikling er utredet i
dokumentet Andre
samfunnsmessige
virkninger.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Se innledende kap. 2.4 og
2.3.3 samt
planbeskrivelsen for mer
info rundt InterCity
satsingen og bestillingen
fra departementet.
2. Det er et nasjonalt mål å
begrense nedbyggingen av
matjord, forankret i
Jordvernforskriften. Se
innledende kap. 2.8.1 for
mer info. Kurvatur på
banen må være i tråd med
jernbanetekniske føringer
omtalt i Teknisk
hovedplan.
3. Se over om kurvatur og
tekniske krav. Prosjektet
har lagt vekt på å unngå
inngrep i Åkersvika så langt
det er mulig. Arealbeslag
er omtalt i Fagrapport
ikke-prissatte
konsekvenser. Se for øvrig
innledende kapitler 2.8.1.4
og 2.8.1.5 om arealbeslag
dyrka mark og Åkersvika
naturreservat.
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Nr 150 Geir Vegge
Undres over argumentasjonen for Bane NOR sin anbefaling av
alternativ Vest. Avsender trekker fram følgende punkter som ble
lagt frem på folkemøtet 14. januar:
1. Stiller spørsmål ved hvorfor Bane NOR anvendte 800
meter radius fra stasjonen, når de klart fleste
tilbakelegger langt lengre distanser. Lurer på om valg av
en radius på 2-3 km ville gitt dårligere argumenter for
vestlig trasé og derfor ikke ble anvendt. Påpeker at en
radius på 2-3 km fra en stasjon ved Vikingskipet vil
innlemme betydelige deler av Hamar, hvorav mange
innen gang- og sykkelavstand. Fremhever at bilkjøring til
en stasjon ved Vikingskipet ikke vil belaste
sentrumskjernen.

2. Undres over Bane NOR sitt argument om at det er
positivt å kjøre til stasjonen gitt at den lå i sentrum, da
sjåføren potensielt kunne stoppe der og bidra til
sentrumsaktivitet. Deretter videre presentere målet om
at flere skal gå, sykle og ta kollektivt til stasjonen.

3. Refererer til uttalelse fra Hamars kommunalsjef om
bekymring til at Hamar ikke har tilgjengelige
sentrumsnære tomter egnet for utbygging av eneboliger
og småhus. Undres derfor over hvorfor Bane NOR
presenterte at Hamar har ledig areal å vokse på frem til
2070.

4. Trekker frem undersøkelser gjort av NIBR/SSB, Sørli og
Asplan Viak som viser at sted/miljø, familie og bolig er
viktige grunner til at folk bor på Hamar, viktigere enn
arbeid. Avsender ønsker ikke fortetting og økt bygging i
høyden i etablerte eneboligstrøk. Mener eksisterende

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Transport og mobilitet er
omtalt i rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger, hvor blant
annet data fra Nasjonal
reisevane-undersøkelse er
lagt til grunn. Syklende har
større aksjonsradius enn
gående, og dette kommer
fram i analysen, bl.a. ved
at store deler av Ottestad
og Ridabu er innlemmet
innenfor sykkelavstand for
begge
stasjonslokaliseringer. Se
innledende kap. 2.8.2.11
for mer informasjon om
gangavstander.
2. Bestillingen fra Stortinget
er å legge til rette for at all
vekst i persontrafikken kan
tas med kollektiv, sykkel og
gange. Sentralt plasserte
stasjoner er et viktig
virkemiddel for å oppnå
dette. Se innledende kap.
2.8.2 for mer info, samt
rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger.
3. Se svar til punkt 2. Det kan
også bemerkes at mye av
det som er kartlagt i
nærhet til stasjon som
bebyggbart areal ikke vil
være naturlige tomter for
nye eneboliger og småhus,
men dreier seg om
sentrale tomter som bør få
en høyere utnytting enn
villabebyggelse.
4. Tas til orientering.
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villastrøk på Hamar bør bestå som områder med andre
kvaliteter som stedskvalitet og bokvalitet.

Nr 151 Geno og Norsvin
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Opplyser om at det er et nasjonalt mål å etablere et bioøkonomisk kompetansesenter i Innlandet der
fagmiljøene innenfor gen- og bioteknologi og
humanmedisin integreres ytterligere.
2. Valg av en framtidig infrastruktur er viktig for om
avsender vil lykkes med samlokalisering av viktige
fagmiljøer og for å nå de mål Geno og Norsvin har satt
seg for økt verdiskaping.
3. Lokalisering av et framtidig bio-økonomisk
kompetansesenter bør tilpasses valg av jernbanetrasé
slik at det er kort gangavstand fra jernbanestasjonen til
senteret.

Nr 152

Gunhild Tomter Alstad m.fl. (representanter fra
Ledergruppen ved Fakultetet for lærerutdanning og
pedagogikk, Høgskolen i Innlandet)
Avsendere har følgende innspill til saken da nytt dobbeltspor vil
få konsekvenser for Høgskolen i Innlandet. Avsendere ber om at
deres innspill vektlegges i vurderingen, både ved valg av trasé og
ved faktisk av-/ og påstigningspunkt.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Betydningen av sentral
1. Jernbanefri strandsone vil kunne gjøre Hamar til et mer
stasjonslokalisering og
attraktivt sted å bo, men sentral stasjonsplassering har
mulighet for tilkobling til
gjort det mulig for Høgskolen å rekruttere fagpersoner
Mjøsa er belyst i
og studenter utenfra. Det har vært naturlig å se på hvilke
utredningen av Andre
konsekvenser de to alternativene kan ha for den daglige
samfunnsmessige
virksomheten og deres evne til å tiltrekke seg
virkninger.
fagpersoner og studenter utenifra. Avveiingen mellom
alternativ Øst og Vest baserer seg jernbanefri strandsone
og sentrumsnær stasjon.
2. Styrking av togtilbudet, kombinert med stasjonsnærhet, 2. Tas til orientering.
vil kunne styrke Campus Hamars tilgjengelighet som
møtepunkt internt i Høgskolen i Innlandet. Det er et
stort potensial for ytterligere styrking av Høgskolens
virksomhet i Hamar – ved å rekruttere tilreisende
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fagpersoner – når dobbeltsporet kommer med inntil fire
ankomster/avganger per time.
3. Ved flytting av stasjon til Vikingskipet mener avsender at
gangavstanden til Campus Hamar vil øke fra 7 til 20 min,
og dermed havne utenfor normalgrenseverdiene for
gangavstand. Avsender henviser til
reisevaneundersøkelser som vanligvis opererer med 0,51,0 km som kritiske grenser for hva folk flest godtar som
gangavstand etter endt reise. Dette vil isolert sett svekke
høgskolemiljøets attraktivitet i rekruttering, men kan
avhjelpes dersom busstilbudet til og fra en stasjon ved
Vikingskipet er godt.

Nr 153
Gunn A. Lersveen og Even Andersen
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:

3. Utredningene viser at
alternativ Vest i større grad
enn alternativ Øst, bygger
opp under dagens sentrum
samt målet om at veksten i
persontrafikken skal tas
med kollektiv, sykkel og
gange. Se for øvrig
innledende kapitler 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

1. Avsender mener Hamar har potensiale til å bli en av
Norges fineste byer beliggende ved Norges største
innsjø.
2. Avsender ønsker å reversere utfyllingene som er gjort i
bykjernen og heve standarden på resten av fyllingene til
bymessig standard.

3. Avsender spør om hvor stor fyllingen rundt kulverten i
alternativ Vest blir, hva arealbruken blir, hva som skjer
med åttemetersplanet, hvor mye bidrar BN med til
opparbeiding og drift av fyllingene og hvor mye
kommunen har råd til.

1. Tas til orientering.
2. Tas til orientering. Ved
alternativ Øst, vil det være
opp til kommunen selv å
utarbeide planer for og
dekke kostnader ved
opparbeiding av
strandsonen foran
sentrum.
3. Vest for aksen fra
Vangsvegen er det lagt
føringer for at 8metersplanet opparbeides
til park/vannspeil.
Utforming av kulverten,
Hamarbukta og tilliggende
arealer fastsettes i neste
planfase, i samarbeid med
Hamar kommune.
Kulverten kan utformes
med fylling/terreng
omkring, men kan også
framstå mer som en bygd
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4. Avsender ber om at det ikke må skapes ytterligere
bindinger til nåværende spor og påpeker at man kan
bygge på utsiden av dagens jernbane mens man venter
på øst.

5. Avsender mener alternativ Øst bør velges for å frigjøre
arealer til byutvikling på dagens stasjonsområde.
Påpeker også at Vikingskipet allerede har en stor
parkeringsplass som står ubrukt til hverdags.

6. Stiller spørsmål ved hvilket tidsperspektiv som legges til
grunn. Påpeker at for 170 år siden var det bare
jordbruksland og skog der Hamar ligger i dag.

7. Avsender spør Hamar kommune om hvilken
fagsammensetning saksbehandlerteamet har.
Bakgrunnen for spørsmålet er fremtidig utvikling og
potensial i strandlinjen med øst.

4.

5.

6.

7.

konstruksjon, se eksempler
i illustrasjonshefte.
Planlagt utbygging på
Espern og første del av
utbyggingen mellom
Espern og Tjuvholmen (jf
nullalternativet) kan
gjennomføres uavhengig
av alternativ Øst eller Vest.
Tas til orientering. Deler av
sporarealet på Hamar
stasjon kan frigjøres når
verkstedsdriften på Hamar
stasjon opphører,
uavhengig av alternativ.
Store deler av området ved
Vikingskipet må
båndlegges for fremtidig
anleggsfase dersom
alternativ Øst blir valgt.
Utbygging omkring ny
stasjon i Øst må avventes
til jernbanetiltaket er
etablert. Se revidert
Planbeskrivelse for mer
informasjon.
I alle analyser er det tatt
utgangspunkt i åpningsår
for anlegget i 2034. Videre
er det analysert til 2074,
40 år er standard å bruke
for framskrivinger i slike
prosjekter. Ved lange
tidshorisonter blir det
mindre sikre grunnlag å
bygge analysene på.
Befolkningsframskrivinger
lengre frem i tid blir for
eksempel for usikre.
Spørsmålet er rettet til
Hamar kommune. Det er
Bane NOR og Bane NORs
konsulenter som er
ansvarlig for de faglige
utredningene i saken.
Saksbehandler i
kommunen tilrettelegger
prosessen fram til politisk
behandling og bistår med
kvalitetssikring og vurdering av
planmateriale. Kommunen
246

8. Avsender påpeker at det blir fremstilt som negativt om
alternativ Øst velges uten å bli gjennomført, men mener
at det er vanskelig å se at båndlegging i øst er et stort
problem.

9. Avsender mener at tapt jordbruksareal kanskje kan
erstattes og at andre viktige våtmarksområder for fugl
kan identifiseres og vernes. Det er verre å ikke få tilgang
til arealene mellom Østbyen og Mjøsa. Avsender spør
hvor mange spor BN har behov for.
10. Mener BN ikke spesifiserer hva et kollektivknutepunkt
bør inneholde og stiller videre spørsmål om hva vi vet i
dag om hva et kollektivknutepunkt skal inneholde i 2050.

trekker inn ressurser i egen
organisasjon etter behov,
eksempelvis fra
arealplanavdelingen
(arkitekter,
landskapsarkiteker,
jordskiftekandidat mm),
teknisk avdeling, miljø,
landbruk eller miljøretta
helsevern. Kommunen har
også kjøpt inn ekstra
konsulentbistand i
forbindelse med
mulighetsstudier og
scenarioarbeid. Dersom
alternativ Øst velges må
videre arealbruk og
opparbeiding av
strandsonen foran
sentrum avklares av
kommunen gjennom plan
for områdene. Ny
kommunedelplan for
sentrum vil legge de
overordnede føringene for
videre arbeid.
Sentrumsplan ventes
vedtatt i 2021.
8. For eiendommer som er
berørt av
båndleggingssonen,
innebærer det en stor
usikkerhet inntil videre
avklaringer, og hjemmel
for innløsning av
eiendommer, kommer på
plass i reguleringsplan. Se
revidert Planbeskrivelse og
innledende kap. 2.2.3 og
2.6.2 for mer info om
grunnerverv og
båndleggingssonen.
9. Deler av sporarealet kan
frigjøres når
verkstedsdriften på Hamar
stasjon opphører. Det
trengs 7 spor på Hamar
stasjon.
10. Bane NOR skal legge til
rette for kompakt
byutvikling og
miljøvennlige reiser med
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11. Stiller spørsmål med fokuset på at Hamar stasjon er for
Hamar. Hva med Ottestad og Ridabu?

11.

12. Stiller spørsmål om hva som er grunnen til at folk fra
Vang, Løten og Elverum kjører til Stange eller Tangen for
å ta toget til Oslo.

12.

13. Avsender spør om det kan bli lettere å etablere
direktespor på Rørosbanen senere, hvis alternativ Øst
bygges, selv om det ikke er med i planene i dag.

13.

14. Avsender mener avstand for gående og syklende til nytt
kollektivknutepunkt i øst vil bli kortere enn i dag dersom
Grundsetbanen opphører. Påpeker også
fortettingspotensialet langs Vangsvegen, i
Briskebyen/Østbyen og på BNs arealer utenfor Østbyen.

15. Mener det er vanskelig å se at kjøremønsteret til
bussene i de to alternativene blir så dramatisk forskjellig.

14.

stasjonsplasseringen. Et
knutepunkt vil være et
samarbeid mellom flere
aktører, for eksempel
driftere av buss, drosjer og
kommunen. Hva som er
innholdet i en stasjon har
utviklet seg over tid, men
det er grunn til å anta at
basisfunksjoner for bytte
mellom ulike
transportmidler fortsatt vil
være sentralt. Det er gjort
noen vurderinger knyttet
til mobilitet og ny
teknologi i utredningene.
Se innledende kapittel
2.8.2 om Byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon Detaljert
utforming av knutepunktet
fastsettes i neste planfase.
Ottestad og Ridabu er med
i grunnlaget for analyser,
men på grunn av avstand
er det først ved
sykkelavstand at
hoveddelen av disse
områdene kommer
innenfor dekningsområdet
for stasjonen. Se
innledende kap. 2.8.2 for
mer informasjon.
Hamar stasjon er en
bystasjon, Stange og
Tangen stasjoner er
pendlerstasjoner, disse
oppfyller forskjellige
funksjoner.
Se innledende kapittel 2.4
om Rørosbanen og
InterCity for mer
informasjon.
Færre bosatte og
arbeidsplasser vil få
gangavstand til stasjonen i
alternativ Øst. Se Andre
samfunnsmessige
virkninger og innledende
kapittel 2.8.2 om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
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16. Hvor mye naturreservat går tapt i alternativ Øst og kan
det erstattes med våtmark andre steder på Hedmarken?

17. Hvor mye matjord kan spares dersom man kan utvikle
sporområdet til BN langs Stangevegen til en kompakt
bydel?

18. Mener det er større areal i Åkersvika til å etablere
kollektivknutepunkt. Videre påpekes det at biltrafikk
utenfra Hamar ikke trenger å gå helt inn i sentrum.

19. Hvordan vurderes ROS-analysen for den undersjøiske
tunnelen? Vil den bygges på en måte som blir kostbare å
drifte og vedlikeholde i fremtida?

15. Tas til orientering. Se
Andre samfunnsmessige
virkninger og innledende
kapittel 2.8.2 om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
16. Se Fagrapport Ikkeprissatte konsekvenser for
arealbeslag Åkersvika
naturreservat og mulighet
for kompensasjonsarealer.
Det må finnes
kompensasjonsarealer
både for Vest og Østalternativet da begge
beslaglegger arealer i
reservatet, Øst noe mer
enn vest.
17. Fagrapport om prissatte
konsekvenser, kap 6.2,
viser at sporområder som
frigjøres er ca 40 daa for
Vest og 75 daa for Øst.
Hvordan disse arealene
kan utnyttes, hvilken type
utbygging og funksjoner de
er egnet for, må vurderes i
videre planfaser. Det er
derfor vanskelig å vurdere
om og hvordan slik
frigjøring av sentrale
arealer vil påvirke
utbygging i randsonen av
byen. Det vil også være et
politisk spørsmål.
18. I henhold til målene for
InterCity skal
stasjonsplasseringen legge
til rette for kompakt
byutvikling og
miljøvennlige reiser, og det
er vurdert at alternativ
Vest oppnår dette i størst
grad. Se Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling, og
innledende kapittel om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
19. Se ROS-analyse for mer
informasjon. Tuneller og
kulverter er generelt mer
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20. Stiller spørsmål ved om det er arealer nok til utvikling av
et knutepunkt ved dagens stasjon og påpeker at det er
utfordringer i området i dag.
21. Påpeker at med alternativ Vest vil Skibladnerbrygga
måtte flyttes lenger bort fra byen. I alternativ Øst vil den
kunne ligge i Hamarbukta og Høyensalodden vil kunne
bygges ut i tråd med Røyems intensjoner. (viser til egen
illustrasjon).
22. Avsender mener landskapsrommene i Åkersvika og
Flagstaddeltaet tåler infrastruktur-elementer bedre enn
Hamarbukta og strandlinja utenfor Østbyen.
23. Mener videreutvikling av dagens jernbanestasjon som
kollektivknutepunkt vil medføre mer
gjennomgangstrafikk i sentrum.

Nr 154 Hanne Lillebo
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender støtter Bane NORs anbefaling om alternativ
Vest, men spør om det er nødvendig å bygge
dobbeltspor gjennom Hamar når samtlige traséer har
negativ samfunnsøkonomisk nytte.

2. Avsender beskriver Disen som en sentrumsnær bydel
med gode bokvaliteter som innflyttere og
barnefamilier anser som attraktivt. Avsender bor selv
på Disen, innenfor båndlagt sone med alternativ Øst A
og C. Avsender mener østlig trasé vil ha svært negativ
innvirkning på Disen og vil redusere kvaliteten på
boligområdet. Hevder at en rekke andre boliger rett
nord for Vangsvegen og i randsonen til Åkersvika må
rives dersom alternativ Øst velges.
3. Kulturminner og -miljø: Avsender er bekymret for
hvordan alternativ Øst vil påvirke historiske og

kostbar å drifte enn
løsninger på terreng.
20. Arealene ved dagens
stasjon er vurdert som
tilstrekkelige. Videre
avklaringer må komme i
reguleringsfasen.
21. Tas til orientering.

22. Tas til orientering.
23. Se innledende kapittel
2.8.2 om Byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Det er Stortinget som har
vedtatt InterCity satsingen,
og Bane NOR får bestillingen
fra
Samferdselsdepartemenetet.
Se innledende kap. 2.3 for
mer info.
2. Bane NOR har stor forståelse
for usikkerheten
båndleggingssonen
innebærer for den enkelte
eiendom, og ønsker å
begrense denne så mye som
mulig.
3. Raudstua på Disen vil måtte
fanges opp i det videre
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bevaringsverdige hus og miljøer. Følgende nevnes
arbeidet med
spesifikt:
reguleringsplan dersom Øst
blir aktuelt. Se innledende
• Raudstua på Disen østre har stor
kap. 2.2.3 og 2.6.2 for mer
bevaringsverdi og er et mulig fredningsobjekt
info om grunnerverv og
som ligger i båndlagt sone – denne er ikke
båndleggingssonen.
nevnt i saksdokumentene.
Kulturminner er utredet i
• Disenhø og meieribygningen ved alternativ Øst
fagrapport Ikke-prissatte
er båndlagt til bevaring og vil bli revet.
konsekvenser. Det skal
• Hevder at verneverdien til Disen
gjennomføres nærmere
kulturvektstun, Tvestua på Elvsholmen og
kartlegging i
Vikingskipet vil bli forringet.
reguleringsplanfasen.
• Vikingskipet er et viktig landemerke for Hamar,
Elvsholmen er utenfor
det bør ha rom rundt seg og ikke ligge inntil
båndleggingssonen for
jernbanestasjonen.
tiltaket, men området vil
• Mener at Elvsholmen vil forringes og gjøres
kunne påvirkes av visuelle
mindre attraktiv ved alternativ Øst – hvor
forhold og støy.
Rørosbanen og Dovrebanen møtes i området
Vangsvegen/Flagstadelva i en stor bruløsning.
• Automatisk fredete kulturminner på jordene
på Børstad og Tommelstad vil bli berørt ved
alternativ Øst A og C.
4. Tas til orientering. Åkersvika
4. Åkersvika naturreservat: Avsender mener man bør
naturreservat er mer
gjøre det man kan for å verne Åkersvika naturreservat.
utfyllende omtalt i
Ramsar-området som allerede er et sårbart og truet
fagrapport naturmangfold,
våtmarksområde vil belastes ytterligere med Alternativ
planbeskrivelsen, Bane NORs
Øst.
anbefaling og vurdering av
måloppnåelse.
5. Kulturlandskap og jordbruk: Områdene rundt Børstad
og Tommelstad er viktige turområder. Avsender mener 5. Tas til orientering. Det er et
nasjonalt mål å begrense
jordvernet bør styrkes fremfor å svekkes som med
nedbyggingen av matjord,
alternativ Øst A og C.
forankret i
Jordvernforskriften. Se
innledende kap. 2.8.1.4 for
mer info.

Nr 155
Hanne Marie Lystad og Sofus Linge Lystad
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

1. Avsender påpeker at det synes som om vannspeilet i
Hamarbukta i alternativ Vest kun vil ha vannkontakt med
Mjøsa i 3 mnd. på sommerstid. Resten av året vil

1. Det er riktig at det ikke vil
bli sammenhengende
vannspeil over kulvert hele
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vannspeilet stå i fare for å bli en pøl, og kulverten vil bli
en synlig fysisk barriere.

2. Avsender er bekymret for det verneverdige
bygningsmiljøet og de store eiketrærne på
Høiensalodden når alternativ Vest legger opp til en åpen
byggegrop i dette området.

3. Peker på Riksantikvarens tidligere uttalelser og
Fagrapport Landskapsbilde fra 2016 som påpekte at
alternativ Vest har store negative konsekvenser. Samme
konklusjon gjentas nå.
4. Påpeker at det i planmaterialet går frem at en forekomst
av hule eiketrær i alternativ Vest vanskelig lar seg redde,
mens de berørte naturtypene i alternativ Øst (slåttemark
og arten dragehode), kan spares.
5. Påpeker at broer i alternativ Øst bygges på påler og ikke
fylling. Hevder at de omfattende inngrepene som følger
med byggingen av rv. 25 og E6 får en til å tenke at det er
kvalitative forskjeller mellom vegbygging og jernbane
når det gjelder hensynet til Ramsar i Åkersvika.

6. Påpeker at Bane NOR selv hevder at det er små
forskjeller mellom alternativene når det gjelder
pålitelighet, reisetid, frekvens, kapasitet, kostnader og
utslipp. Det er målet kompakte byer som plasserer
alternativ Vest høyest. Avsender mener dette ikke tar
hensyn til at Hamars potensiale for byutvikling ligger øst
for sentrum. Bane NOR baserer seg på dagens
demografiske strukturer.
7. Stiller også spørsmål ved at alternativ Vest rangeres som
bedre enn alternativ Øst A og C med tanke på inngrep i
viktige natur-, kultur- og landbruksinteresser. Mener at
inngrepene i jordbruksareal ved alternativ Øst A og C
fremstår som atskillig mer moderate og hensynsfulle enn
ved forrige høring i 2016. Samtidig er inngrepene i

året, men kulverten kan
bidra til at det beholdes et
vannspeil innenfor
kulverten gjennom hele
året. Utforming av kulvert
og vannspeil fastsettes i
reguleringsplan, i dialog
med Hamar kommune.
Krav til sikring av
vannkvalitet vil være viktig
i oppfølgende arbeid.
2. Se innledende kapittel om
anleggsfasen. Bygningene
på Høiensalodden kan
bevares, men eikene må
påregnes tapt på grunn av
påvirkning av rotsystemet
med alternativ Vest.
3. Tas til orientering.
Riksantikvaren har ikke
fremmet varsel om
innsigelse til alternativ
Vest slik planen foreligger
nå.
4. Tas til orientering.

5. Det er riktig at broene
bygges med påler, det vil
likevel være
fundamentering og
omfattende
anleggsinngrep i noen av
de viktigste delene av
naturreservatet.
6. Anbefalingen bygger på
det alternativet som er
vurdert å best oppnå
nasjonale mål om å
fremme kompakte byer og
kollektivtransport, sykling
og gange. Se Måloppnåelse
og Bane NORs anbefaling,
samt innledende kapitel
om byutvikling.
7. Selv om inngrepet i dyrka
mark er redusert fra
forslaget i 2016 er det et
betydelig inngrep i viktige
området. Det er et
nasjonalt mål å begrense
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Hamars historiske bylandskap og direktekontakten med
Mjøsa også et unikt landskap å verne om.

8. Påpeker at selv om folk er trukket med i debatten,
møter, dialog og høringsrunde, har Bane NOR allerede
fremmet innsigelse mot alternativ Øst A og C. Avsender
vet at Hamars politikere vil lese de innkomne
høringsuttalelsene som konstruktive innspill.

9. Avsender stiller spørsmål om debatten om trasé er
fremtidsrettet i et 100-årsperspektiv. Teknologisk
utvikling viser allerede mindre plasskrevende og
hurtigere togløsninger. Dette har vært fraværende i
dagens debatt.

Nr 156
Hans Brox
Avsender mener Bane NOR har favorisert alternativ Vest og
problematisert alternativ Øst. Avsender ønsker alternativ Øst, og
har følgende innspill til saken:

Konsekvensutredningen:
1. Påpeker at alternativ Øst A og C kommer bedre ut enn
alternativ Vest i vurderingen av de ikke-prissatte
konsekvensene.
2. Viser til at Bane NOR mener det er viktig at stasjonen blir
liggende der den er i dag, mens deres egen rapport
påpeker at transportmodellberegningene takler lokale
effekter dårlig og har svakheter i forhold til å vurdere
stasjonsplasseringer mot hverandre.

nedbyggingen av matjord,
forankret i
Jordvernforskriften. Se
innledende kapitler
2.8.1.14 for mer
informasjon.
8. Bane NOR takker for alle
innspill i forbindelse med
høring og offentlig
ettersyn. Ang Bane NORs
innsigelse til alternativ Øst,
se innledende kapitler 2.3
om roller og ansvar i
planarbeidet.
9. Selv om nye teknologiske
løsninger kan gjøre andre
alternativer aktuelle i
fremtiden skal planen
legge til rette for en
jernbane og byutvikling
som skal fungere også på
kortere sikt.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
1. Tas til orientering.
2. Transportmodellene som
er brukt for å beregne
fremtidige
passasjermengder på
banestrekningene fanger
ikke opp de lokale
variasjonene.
Tilbringertransport, bytte
mellom tog og buss osv.
mellom jernbanestasjonen
og de stedene
passasjerene skal til eller
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3. Mener stasjonsplassering ved Vikingskipet vil være mer
tilgjengelig også for omlandet.
4. Viser til trafikale utfordringer ved dagens stasjon. Mener
denne problematikken er mangelfullt utredet i
konsekvensutredningen.
5. Mener det heller ikke er tatt hensyn til den utbygging av
nærliggende boligområder som allerede er planlagt i
området rundt stasjonsplassering i alternativ Øst:
Ottestad, Espern, Åkershagan, Sandvika. I tillegg er det
muligheter i Ridabu og Vang.

6. Stiller spørsmål ved at det er lagt inn økonomisk
kvantifisering av lengre gåtid til stasjon i alternativ Øst
enn i alternativ Vest. Mener dette ikke er relevant så
lenge utbyggingen påpekt over (6.) ikke er hensyntatt.
7. Mener det er lite fremtidsrettet å beregne
trafikkgrunnlaget ut fra dagens befolkningsmønster.
Fremstår som lite troverdig når man skal planlegge
jernbane og kollektivknutepunkt for fremtiden.
8. Mener utredningen av de prissatte og de ikke-prissatte
konsekvensene ikke gir noen argumenter for at
alternativ Vest er bedre enn alternativ Øst.

Anleggsgjennomføring:

fra i Hamar slår ikke ut i de
overordnede modellene.
Derfor er det lagt vekt på
dette i rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger. Se denne
rapporten med vedlegg
Passasjerregistreringer og
innledende kapitler 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.
3. Se innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
4. Se svar til punkt 3.
5. Se svar til punkt 3. Det er
lagt til grunn
befolkningsfremskrivninger
i utredningene. På s 46 i
fagrapport «andre
samfunnsmessige
virkninger» framgår det i
kartillustrasjon hva som er
lagt inn av
befolkningsvekst på
områder som Åkershagan,
Espern og Ridabu fram til
2034. Det er f.eks lagt inn
en betydelig vekst på
Åkershagan.
6. Se svar til punkt 3.

7. Se svar til punkt 3.

8. Den samfunnsøkonomiske
analysen, som består av
Prissatte konsekvenser, og
Ikke-prissatte
konsekvenser, er en del av
beslutningsgrunnlaget. Det
er også utredet byutvikling
og mobilitet i rapporten
Andre samfunnsmessige
virkninger.
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9. Avsender peker også på at det i fagrapport for
anleggsgjennomføring og faseplaner slås fast at
alternativ Vest har større risiko og usikkerhet enn
alternativ Øst C.
Bane NORs rolle:
10. Avsender peker på at Bane NOR problematiserer at en
stasjon i øst vil kreve flere og større tiltak som går utover
Bane NORs samfunnsoppdrag, men at de likevel legger
stor vekt på at stasjonsplassering i øst ikke er bra for
byutvikling. Mener Hamar kommune har mer erfaring
med dette.

Andre punkter:
11. Stiller spørsmål ved hvorfor driftsbasen nå er inne i
prosjektet igjen, med lokalisering på stasjonen.

12. Påpeker at alternativ Vest har lenger anleggstid enn
alternativ Øst, samt at det er mer usikkerhet knyttet til
alternativ Vest. Mener lenger anleggsperiode,
avskjerming av byens tilgang til Mjøsa, og sjenerende
støy og anleggsmaskiner langs Koigen og Mjøsstranda i
årevis vil ha store negative konsekvenser for byen.
13. Stiller også spørsmål ved at etappevis utbygging av
alternativ Vest skal være positivt, når det vil medføre
enda lenger anleggsperiode.
14. Påpeker at parkeringsforholdene ved dagens stasjon
allerede er mangelfulle. Mener mange kjører til
Brumunddal og Stange for å ta toget fordi det er bedre
parkeringsforhold der.

9. Ingen av alternativene har
en uakseptabel stor risiko.
Alle alternativene er
byggbare.
10. Se innledende kapitler om
roller og ansvar. Alternativ
Øst vil kreve tiltak ut over
Bane NORs
ansvarsområde, som betyr
at flere aktører må bruke
penger til investeringer og
drift for å bygge opp
omkringliggende
infrastruktur som allerede
eksisterer i vest.
11. Det er vedtatt at
verkstedet skal flyttes fra
Hamar stasjon. Flytting av
driftsbasen ligger ikke inne
som del av dette ICtiltaket. Flytting innebærer
en vesentlig kostnad og
avklaring av ev. alternativ
lokalisering og spørsmål
om flytting må håndteres
uavhengig av denne
kommunedelplanen. Se
innledende kapitler for
mer informasjon.
12. Se innledende kapitel om
anleggsfasen for mer
informasjon.

13. Se innledende kapitler
2.3.7 om trinnvis
utbygging.
14. Hamar kommune har stilt
krav om 200
parkeringsplasser.
Jernbanetiltaket legger
opp til samme antall
parkeringsplasser i
alternativ Øst og Vest.
Parkering ut over dette er
opp til videre utvikling av
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15. Stiller spørsmål ved trafikktellingen. Mener den viser
andre tall enn den nasjonale reisevaneundersøkelsen.
Mener at mange av de 42% som svarte at de gikk til
stasjonen har gått fra bilen som er parkert i nærheten.
16. Hevder enkelte har spurt BN om hvordan undersøkelsen
er gjennomført og ikke fått svar. Mener dette gjør
undersøkelsen lite troverdig og ikke egnet som
beslutningsgrunnlag.

områdene. Hamar er en
bystasjon, Stange og
Tangen er
pendlerstasjoner.
15. Se innledende kapitler
2.8.2 om mobilitet og
passasjerregistreringer.
16. Metode for undersøkelsen
er redegjort for på åpne
møter og er beskrevet i
planmaterialet. Se
innledende kapitler 2.8.2
om mobilitet og
passasjerregistreringer.
17. Tas til orientering

17. Påpeker at det i alternativ Vest ligger inne en anleggsvei
sør for stasjonsområdet helt inntil vernegrensen i
Åkersvika for tilgang til Tjuvholmen. Mener dette er
forstyrrende for fuglelivet og ikke problematisert.
18. Mener anleggstiden for Stangebrua i alternativ Øst er
gjort unødvendig komplisert. Mener BN ikke har utredet 18. Se planbeskrivelsen
å legge dobbeltsporet over veien.
kapittel 5 for omtale av
19. Videre mener avsender at banen bør gå under
utredede varianter.
Vangsvegen for å begrense tap av matjord ved Børstad.
19. Løsningen er undersøkt.
Mener denne løsningen også representerer en fare for at
Hamar kommune har
fugl skal skade seg på kontaktledningene. Mener det er
vedtatt at valg av løsning
betenkelig at Bane NOR hevder de er opptatt av jordvern
for kryssing av veg/banen
og naturverdiene i Åkersvika når de ikke har optimalisert
kan foretas i forbindelse
dette bedre.
med reguleringsplan.
20. Påpeker at klimabudsjettet viser at alternativ Vest gir
større utslipp enn alternativ Øst A og C.
20. Se innledende kapittel
2.8.3 om klimabudsjett for
21. Mener det er bekymringsfullt at det etter en dobbel
mer informasjon.
utredning ikke foreligger sammenliknbare regnestykker
21. Se innledende kapitler
for de ulike alternativene. Trekker frem at i forrige runde
2.8.1.1 om
ble alternativ Vest for dyr med senket kulvert, mens nå
kostnadsutvikling
er kulverten senket uten at det gir utslag på kostnadene.
22. Påpeker at BN har vært opptatt av å unngå innsigelser i
denne runden, men at det pr. nå foreligger flere
innsigelser enn i forrige runde. BN har også selv kommet 22. Se innledende kapitler 2.3
med innsigelse. Påpeker at denne gjelder byutvikling og
om Bane NORs anbefaling,
ikke jernbanetekniske forhold.
rollefordeling og ansvar for
mer informasjon.
Konklusjon:
23. Mener BN innrømmer at det ikke finnes
jernbanetekniske grunner for å fraråde alternativ Øst.
Mener derfor politikerne må ta denne beslutningen.
23. Se Planbeskrivelsen og
innledende kapitler 2.4 om
formålet med InterCity, og
kap. 2.3 om rollefordeling
og ansvar for mer
informasjon.
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Nr 157
Håkon Eide
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill og
spørsmål til saken:
1. Hamar skal være en by med muligheter for gode
opplevelser, lys, luft, natur og gode byrom med parker
og nærhet til Mjøsa.
2. Avsender mener at politikerne i Hamar kommune må
styre fremtidig byutvikling, ikke Bane NOR.
3. Barn bør få bo i en by med minst mulig biltrafikk i
sentrum.
4. Alternativ Vest kan gi konsekvenser i Hamarbukta
(kulvert og utfylling). Dette kan være en barriere
mellom byen og Mjøsa.
5. Frykter konsekvensene av en anleggsperiode på 10-15
år for næringslivet i sentrum.
6. Dersom kulvertløsning i alternativ Vest blir for avansert
eller kostbar, vil bro eller åpen løsning gjennom Hamar
igjen bli aktuelt?

Nr 158 Inger-Lise Walseth Kraft
Avsender Har følgende innspill til saken:
1. Påpeker at Hamar har en unik beliggenhet ved Mjøsa, og
mener at den lett tilgjengelige strandsonen og den frie
utsikten gir byen karakter og personlighet.
2. En stasjon ved alternativ Øst frigjør ytterligere områder
ved Mjøsa, og gir muligheter for byutvikling.
1. Mener alternativ Vest gjennom Hamarbukta vil rasere
bymiljøet i fremtiden.

Nr 159
Ivar Helleberg
Avsender ønsker alternativ Øst C, og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Total anleggsperiode for Vestalternativet er anslått til drøye
8 år.
Føringer for planarbeidet er
gitt gjennom planprogrammet
som ble fastsatt i februar 2019,
og broløsningen for vestalternativet er ikke med som
alternativ og er ikke utredet i
denne runden.
Planbestemmelsene for Vestalternativet stiller krav til
kulvert med en angitt
maksimal høyde foran
sentrum.
Se for øvrig innledende kapitler
2.8.2 om trafikk, byutvikling og
kap. 2.7 om
anleggsgjennomføring.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se innledende kapitler 2.8.2
om byutvikling og kobling til
Mjøsa.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
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Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
1. Passasjergrunnlaget kommer fra et større område enn
bare sentrum; Ottestad, Ridabu, Ingeberg, Solvang,
Smeby med flere.

2. Dersom det hadde vært bedre tilrettelagt for biltrafikk
og parkering ved stasjonen ville andelen hjulbaserte
passasjerer være større enn 60 %, siden flere
innbyggere fra omkringliggende strøk ville ha kjørt til
Hamar stasjon framfor andre stasjoner, eller brukt bil
hele reisen.
3. En stasjonsplassering som i dag vil føre til økt biltrafikk
på allerede overbelastede gater i framtiden. Dette vil
igjen gjøre at færre velger tog og føre til større
miljøbelastning.
4. Bane NOR legger for mye vekt på de som går til
stasjonen i utredningen mener avsender. Mange av
disse, vil ifølge innspillshaver, kun få 10-12 min lenger
vei ved alternativ Øst C.
5. Peker på at mange vil få samme reiseavstand og at
virksomheter ved Midtstranda vil få en grei avstand til
stasjonen.
6. Om få år vil selvkjørende busser kunne sikre en rask og
rimelig forbindelse.
7. Mener at stasjonen ved alternativ Øst ligger bedre til
rette for de som kommer til stasjonen på hjul (bil, taxi,
buss, sykkel), og at det er bedre parkeringsmuligheter.

1. Se innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon, samt
fagrapport «andre
samfunnsmessige
virkninger» hvor det er
illustrert hva som er lagt
inn av vekst også for
områder i Ottestad og på
Ridabu (s 46 i rapporten),
som grunnlag for analyser
2. InterCity skal bygge opp
om nasjonale mål om
kompakte byer og at flere
skal gå, sykle og ta
kollektivtransport. Se
innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
3. Se innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet for
mer informasjon
4. Se innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet, og
Andre samfunnsmessige
virkninger for mer
informasjon.
5. Se innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet, og
Andre samfunnsmessige
for mer informasjon.
6. Se innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet, og
Andre samfunnsmessige
for mer informasjon.
7. Bane NOR legger til rette
for 200 p-plasser ved
stasjonen, uansett
alternativ. Det vil være opp
til kommunen ev. å
tilrettelegge for ytterligere
parkeringsarealer. Se
innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet, og
Andre samfunnsmessige
for mer informasjon.
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8. Stasjon ved alternativ Vest er utilgjengelig for
langdistanse ekspressbusser. Dette er trafikk som går
utenom Hamar, men som trolig vil kunne benytte
stasjonen ved alternativ Øst.
9. Mener alternativ Øst er anleggsteknisk enklere og
medfører mindre risiko for kostnadsoverskridelser. I
tillegg vil anleggsfasen i alternativ Vest prege sentrum
og Koigen negativt i flere år.
10. Alternativ Øst er best i et langsiktig perspektiv fordi
Hamar blir et knutepunkt mellom Dovrebanen og
Rørosbanen. Direkte tog fra Oslo til Elverum og
Østerdalen vil redusere biltrafikk.

11. Med vanskeligere fremtidige klimaforhold (nedbør og
flom) er det høyere sannsynlighet for brudd på banen.
Avsender mener at fremtidig elektrifisert Rørosbane vil
være et bra alternativ til Dovrebanen, ved driftsstans
der. Med alternativ Øst kan tog sørfra til Trondheim
kjøre direkte, uten å snu på Hamar.
12. Peker på mulighet for betydelig grunnforurensning etter
lang tids jernbanedrift ved alternativ Vest.
Oppryddingen kan medføre tilleggskostnader, og det
bør gjøres grundige undersøkelser før inngrep.
13. Mener forbindelse mellom Mjøsa og byen må tillegges
vesentlig vekt. Mener alternativ Øst opprettholder
siktforbindelse mellom byen og Mjøsa og muliggjør
gangforbindelse på hele strekningen til og med Espern.
14. Alternativ Vest vil danne en barriere mellom ny
bebyggelse ved Mjøsa og sentrum, mens i alternativ Øst
vil denne bebyggelsen være mer sammenhengende og
dermed styrke bysentrum.
15. Mener dagens stasjonsbygg kan få en mer verdig bruk
enn i dag som bymuseum eller som del av
Jernbanemuseet.
16. Landbruksarealet som tas av alternativ Øst C er
marginalt i forhold til de store fordelene alternativet
medfører. Samtidig berøres store jordbruksarealer i
Stange og Ringsaker.
17. Påpeker at Bane NOR har antydet at det ikke er
økonomi til å bygge banen gjennom Hamar. Avsender
mener det er avgjørende at det ikke bare tas hensyn til
Bane NORs interesser og bygger dobbeltspor mellom
byene der det er billigst.
18. Det er viktig at kommunen, beboere og grunneiere skal
få et avklart forhold til jernbanen.
19. Avsender mener Bane NOR har vist ensidighet i sine
holdninger og argumentasjoner i denne saken. Avsender
håper derfor at sentrale myndigheter klarer å gjøre

8. Se innledende kapitler om
byutvikling og mobilitet, og
Andre samfunnsmessige
for mer informasjon.
9. Se innledende kapitler om
anleggsfasen, og kostnader
for mer informasjon.
10. Se innledende kapitler 2.4
om Østerdalen og InterCity
for mer informasjon.
Uansett alternativ Vest
eller Øst vil Hamar beholde
sin rolle som knutepunkt
for togtrafikk.
11. Tas til orientering.

12. Det er foretatt
undersøkelser, og
forurensning i grunnen blir
ivaretatt i videre faser.
13. Se innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling for
mer informasjon.
14. Se innledende kapittel om
byutvikling for mer
informasjon.
15. Tas til orientering.
16. Tas til orientering.

17. Tas til orientering.

18. Tas til orientering.
19. Tas til orientering.
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helhetlige vurderinger og prioriteringer som tjener
området og Innlandet best.

Nr 160 Katrine, Eirik og Frida Oreid
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Fremhever følgende momenter for alternativ Øst:
a) Fritt utsyn over Mjøsa
b) Bedre tilgjengelighet til, og tilbud ved Mjøsa
c) Bedre naturopplevelser ved Mjøsa
d) Mer folkeliv ved Mjøsas bredder
e) Ønsker ikke at togene skal ødelegge idyllen

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se innledende kapitler 2.8.2
om forholdet til Mjøsa

2. Avsender henviser til et utdrag fra Satsbudsjettet 2019,
hvor viktigheten av friluftslivet i Norge og bevaringen og
utviklingen av dette fremheves.
Se merknad for utdypende utdrag fra Statsbudsjettet 2019.

Nr 161 Kim Aastangen
Avsender stiller to spørsmål til saken:
1. I alternativ Vest er det foreslått at Vangsvegen forlenges
over kulverttaket og videre ut til Tjuvholmen. Denne
løsningen har ifølge avsender negative konsekvenser og
presenterer derfor to alternative løsninger:
o bygge forlengelse av Vangsvegen i tunnel under
kulverten og frem til Tjuvholmen
o starte tunnelen til Tjuvholmen et annet sted enn
i enden av Vangsvegen, og gå under sporene på
Hamar stasjon
Avsender vil gjerne ha et grovt anslag på hvor mye slike
tunnelløsninger kan koste.
2. Det framstår fortsatt uklart for avsender hvilken
betydning godstogene har for helningen i kulverten i
alternativ Vest og hvor kulverten/sporene kan starte sin
helning nedover. Avsender hevder at Hamarbukta kan
reetableres på en mer fullstendig måte hvis togene kan
komme dypere ned tidligere (nærmere Hamar stasjon).
På bakgrunn av dette lurer avsender på hvilke endringer
som er mulig om kulverten ikke benyttes til godstrafikk.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Endelig detaljering rundt
hvordan adkomstveg til
Tjuvholmen løses vil være en
del av arbeidet med neste
planfase, reguleringsplanen, i
samarbeid med Hamar
kommune. Dette blir med
andre ord ikke fastsatt i
kommunedelplanen, og vi har
ikke kostnadsoverslag på
varianter av løsninger.
De jernbanetekniske
løsningene er beskrevet i
Teknisk hovedplan. Det er i
prosjektet forutsatt at
Dovrebanen skal kunne
benyttes til godstrafikk.
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Nr 162 Kristin Varegg Eide
Avsender ønsker alternativ Øst C, og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

Avsender har følgende argumenter for alternativ Øst C:
1. Stasjonen må fungere som regional skysstasjon.
2. Øst C gir muligheter for Østerdalen og direkte tog til
Oslo, samt elektrifisering av Rørosbanen.
3. Med dette alternativet kan toget kan gå i anleggsfasen,
og Hamar sentrum vil bli lite påvirket i denne fasen.
4. Ønsker nærhet til Mjøsa, samt peker på historiske
kvadraturplaner for byen.
5. Mener alternativ Øst åpner for næring og bynær
bebyggelse i et område større enn Aker Brygge.
6. Man beholder stasjonsbygningen, Skibladnerbrygga og
klokketårnet.
7. Hamar kan selv lede byutviklingen.

Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.

Avsender har følgende argumenter mot alternativ Vest:
8. Dagens stasjonsplassering er trafikalt utfordrende.
9. Vest er ødeleggende for Hamars historiske forhold til
Mjøsa, og skaper avstand.
10. Mener fylling av Hamarbukta er miljøkriminalitet, og at
vannspeilet vil bli tørrlagt store deler av året.
11. Alternativ Vest reduserer «herlighetsverdier»
12. Anleggsfase på 10-15 år i sentrum vil være en stor
utfordring for næringsliv, innbyggere og
befolkningsvekst.
13. Mener utredningen viser større risiko for usikkerhet og
teknisk gjennomføring.

Nr 163 Merete Gjør Berg
Avsender anbefaler alternativ Øst, og har følgende innspill og
spørsmål til saken:
1. Som følge av de mange usikkerhetene bør man ta
utgangspunkt i det alternativet som har lavest risiko,
både bygningsmessig og økonomisk.

2. Henviser til ASV om at det ikke er betydelige forskjeller
mellom urban (Vest) og semi-urban (Øst) stasjon, og
stiller spørsmål ved hvorfor Bane NOR vektlegger urban

Se innledende kapitler 2.8.2
om tilkobling til Mjøsa, trafikk
og mobilitet, kap. 2.4 om
togtilbud i Østerdalen og kap.
2.7 anleggsfase for mer info.
Det kan bemerkes at det er
tatt inn en formulering i
planbestemmelsene for
alternativ Vest om at Det skal
sikres at det er et vannspeil i
Hamarbukta gjennom hele
året, med akseptabel
vannkvalitet.
Anleggsfasen for Vest er
anslått til totalt 8 år og et
kvartal.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
1. Alle alternativer er
byggbare og innenfor
akseptabel usikkerhet. Se
innledende kapitler 2.8.1.1
om usikkerhet til
kostnader.
2. Se innledende kapitler 2.3
om roller og
ansvarsfordeling, og kap.
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plassering så høyt at det fører til innsigelse mot eget
arbeid.
3. Henviser til retningslinjer for innsigelse i plansaker etter
Plan og bygningsloven, og mener at innsigelse må
vurderes i den enkelte sak. Henviser videre til utsagn fra
Bane NOR på Bylab vedrørende utarbeidelse av en plan
det ikke var nødvendig med innsigelse til. Stiller
spørsmål om innsigelse er nødvendig.

2.8.2 om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.

3. Det er alltid et mål å lage
en plan uten innsigelser.
Det er ikke alltid dette
målet kan oppnås. Se
innledende kapittel 2.3 om
4. Alternativ Øst har et større mulighetsrom for å ivareta
Rollefordeling og ansvar
regionale interesser med hensyn til en bedre løsning mot
for mer informasjon.
Østerdalen.
4. Se innledende kapitler 2.4
Avsender har gjort sine egne vurderinger av samfunnsmålene i
om Østerdalen og InterCity
Bane NORs måloppnåelse og mener grunnlaget for innsigelse
for mer informasjon.
ikke foreligger.
5. Følgende punkter trekkes frem:
a. Kompakte byer og tettsteder:
• Ingen signifikante forskjeller mellom urbane og
semiurbane stasjoner (ASV).
• Alternativ Øst har en bedre fremtidig løsning for
tilknytning til Østerdalen, som vil legge grunnlaget
for redusert transportbehov i hele Innlandet.
• Mener endringen knyttet til hvor mange som går,
sykler eller tar buss til stasjonen ikke er markant
verre for alternativ Øst. Mener videre at det blir feil
å ikke inkludere Ottestad som kundegrunnlag i Bane
NORs analyser.
• Alternativene bør vurderes likt da de alle har
fordeler og ulemper.

5. Tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere
omtalt i Måloppnåelse og
Bane NORs anbefaling. Det
bemerkes at arealer og
bosatte i Ottestad også er
med som grunnlag for
analysene.

b. Forurensende utslipp:
• Alternativ Vest har høyere utslipp i byggeperioden.
Det er også utsikkerhet knyttet til vurderingen, som
kan bety enda høyere utslipp.
• Alle alternativer har høye utslipp.
c. Inngrep i natur- kultur- og landbruksinteresser:
• Mener tap av 25 daa jordbruksareal ikke er vesentlig
nok i et nasjonalt perspektiv til å vurdere
måloppnåelse ulikt.
• Mener at alternativ Vest endrer historisk nærhet til
Mjøsa og bystruktur, som er en vesentlig ulempe.
Samtidig har alternativ Øst noe større inngrep i
nasjonale naturinteresser. Avsender vurderer
alternativene likt.
d. Kostnader:
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•

Mener kostnadsusikkerheten knyttet til alternativ
Vest bør vurderes som utslagsgivende for
måloppnåelsen. Derfor bør alternativ Øst rangeres
som bedre enn alternativ Vest.

Det vises til merknaden for hele vurderingen med
tabellfremstilling.

Nr 164 Ole Erik Hulleberg
Avsender tilrår Hamar kommune å stemme alternativ Øst, og har
følgende innspill til saken:
1. Mener klimaavtrykket er lavere ved alternativ Øst (15 %
høyere med alternativ Vest).
2. Bybildet – Avsender henviser til illustrasjon i egen
merknad for å illustrere en mulighet for byen som ikke er
oppnåelig dersom alternativ Vest velges. Henviser til BNs
utredninger om at eksisterende jernbanearealer kan
fjernes slik at sammenhengen mellom byen og Mjøsa
synliggjøres.
3. Mener dagens trafikksituasjon ved stasjonen er lite
tilfredsstillende, og at det er vanskelig å se for seg
hvordan dette vil bli når antall tog fordobles.
4. Stiller spørsmål ved om reisende med bil henvises til
Stange, og om stasjonen kun skal være for gående og
syklende.
5. Mener alternativ Øst kan gi et trafikknutepunkt for tog,
buss, drosje, bil, gående og syklende, samt påpeker at
Hamar er både en bystasjon og en skysstasjon for
tilreisende i området (Ringsaker, Vang, Hjellum, Ridabu,
Ottestad).
6. Avsender er kritisk til at underlag for kostnadskalkylene
ikke offentliggjøres.
7. Jordvern: lite dyrket mark som beslaglegges med
alternativ Øst og Vangsvegen over jernbanen vil kunne gi
mindre beslag.
8. Ramsar: andre prosjekt påvirker Ramsar uten at offentlig
myndigheter reagerer.
9. Avsender viser med illustrasjoner, hvorfor det er
ønskelig med alternativ Øst og ikke alternativ Vest.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Endelig detaljering rundt
utforming av kulverten vil være
en del av arbeidet med neste
planfase, reguleringsplanen, i
samarbeid med Hamar
kommune. Dette blir med
andre ord ikke fastsatt i
kommunedelplanen.
Bane NOR etablerer 200
parkeringsplasser uavhengig av
alternativ, kapasitet ut over
dette er avhengig av Hamar
kommunes parkeringspolitikk,
arealbruk og utviklingen i
området rundt stasjonen.
Hamar stasjon er en bystasjon,
Stange er en pendlerstasjon,
disse oppfyller ulike
funksjoner.
Se for øvrig de innledende
kapitlene om 2.8.3
klimabudsjett, kap. 2.8.2 om
byutvikling, trafikk, parkering
og mobilitet.
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Nr 165 Ole Jonny Trangsrud
Avsender har vedlagt lenker til sine 11 leserinnlegg i Hamar
Arbeiderblad og lenke til sin undersøkelse som ble foretatt på 8
tog fra og til Hamar i desember 2016.
Avsender mener at Øst er det beste alternativ og har følgende
innspill til saken:
1. Avsender hevder at Bane NOR unngår å omtale at det
ene øst-alternativet er betydelig mindre belastende for
både naturreservat og landbruksjord enn det andre.
Dette etterlater et generelt negativt inntrykk av Øst (A
og C). Dette kommer til syne i bilder, tekst, video og i
brosjyren utdelt på Bylab Hamar under
informasjonsmøte 04.02.20 der kun “Øst-begrepet”
brukes, og ikke “Øst A”, eller “Øst C”.
2. I rapporten “Måloppnåelse og Bane Nor sin anbefaling”
(kap.6) omtales det at Bane Nor sitt samfunnsansvar er
blant annet å øke veksten på persontransport i
byområdene. Denne veksten skal løses med god
kollektivtransport, sykkel og gange. Ifølge avsender er
det her viktig å merke seg er at samfunnsansvaret til
Bane Nor ikke omtaler at de gående skal være den
viktigste målgruppen for jernbanen. Avsender minner
om at ikke alle kan bruke sykkel eller kollektivtransport
jamfør “5-minutters byen”, og at mange innbyggere ikke
bor i bykjernen.
3. I “Prissatte konsekvenser” (s. 6, og kp. 4.4), har Bane Nor
tatt for seg tilbringertid til/fra de to
stasjonsalterantivene. Tallene de har kommet fram til,
viser i stor grad minimale forskjeller ved å velge
alternativ Øst i stedet for alternativ Vest. Dette
oppsummeres av Bane Nor selv i sin fagrapport kapittel
8 under trafikantnytte. Avsender ser derfor en stor
usikkerhet ved Bane Nor sine egne beregninger omkring
tilbringerreisen i Hamar til tross for at dette reises som
et hovedargument mot Øst.

4. 200 parkeringsplasser i regi av Bane Nor vil trolig ikke
være nok i framtiden, og vil legge et ekstra press på
andre parkeringsmuligheter i sentrum. Ved å etablere
jernbanestasjonen ved Vikingskipet og etablere en god
og tilstrekkelig parkeringsløsning oppnås et mer
miljøvennlig tilbud for de reisende ettersom innbyggere
slipper kø inn til sentrum, parkeringsproblemer i

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
1. Alternativ Øst A har blitt
utredet og ble lagt ut til
høring, men foreslås ikke
fremmet til
sluttbehandling av planen.
Begge Øst-alternativene
har samme beslag i
Åkersvika naturreservat.
2. Dobbeltsporet gjennom
Hamar er et InterCity
prosjekt og skal oppnå
målene til InterCity og
nasjonale mål om å
fremme kompakt
byutvikling og miljøvennlig
transport. Se innledende
kapitler 2.3 om roller og
ansvar for mer
informasjon.
3. Transportmodellene som
brukes for å beregne
fremtidig passasjertall for
banestrekningen fanger
ikke godt nok opp de
lokale variasjonene. Derfor
er det i rapporten Andre
samfunnsmessige
virkninger fokusert sett
nærmere på mobilitet. Se
innledende kapittel 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.
4. Se innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.
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bykjernen og lignende. I innspillet presenteres en
kombinasjonsbruk av parkeringsarealene for innfart,
pendlere og andre togreisende.
5. Avsender viser til kap.2.5 i “Andre samfunnsmessige
virkninger” der kollektivtrafikk i Øst diskuteres, og stiller
spørsmål ved hvorfor Bane Nor detaljplanlegger ut fra
dagens situasjon på Hamar og ikke for framtidige
tilpasningsdyktige transportløsninger.

6. Avsender stiller seg undrende til at byutvikling/todelt by
brukes som et viktig punkt for sin anbefaling ettersom
sentrumsspesifikke næringer vil finne det mest
sannsynlig mer attraktivt å bli værende i dagens sentrum
når barrieren mot Mjøsa forsvinner. Avsender savner en
undersøkelse blant de næringsdrivende for å kartlegge
avhengigheten av lokalisering av togstasjon i umiddelbar
nærhet. Likedan savnes en undersøkelse/kartlegging om
reiseelastisitet på de større arbeidsplassene i Hamar der
ansatte får spørsmål om de tar tog i dag til jobb, og om
en stasjonsflytting til Vikingskipet vil føre til at slutter å
ta tog til arbeidsplassen.

7. Alternativ Øst er best for hele Midt-Hedmark og NordHedmark, og bidrar til at det blir mulig å kjøre direkte
tog til/fra Oslo-Hamar-Elverum, og eventuelt videre
oppover Rørosbanen til Røros og Trondheim. For
godstransport er dette betydningsfullt.
8. Med hensyn til jordvern og Åkersvika/Ramsar vil
løsningen Kjell Bjørklund, Skjeset og Opaas føre til at
enda mindre av Ramsarområdet bli berørt. Ettersom
Rv.25 kan bygges ut i Åkersvika området, bør det være
mulig å gjøre arbeide som trengs i forbindelse med
jernbanen i Øst i akkurat samme området.
9. Bane NOR sin KU “ikke-prissatte fagtemaer er et meget
viktig dokument der Øst rangeres som best og Vest
dårligst (kp. 7.1.8 og 7.2). Bane NOR klarer likevel ifølge
avsender å vektlegge de fem sentrale temaene
(landskapsbilde, friluft og byliv, kulturmiljø,
naturmangfold og naturressurser) slik at de ikke får
betydning for deres konklusjon. Avsender stiller seg
kritisk til dette ettersom dette er sentrale verdier blant
innbyggere og utgjør basisen for mange opplevelser og
attraksjoner i Hamar.

5. Utredningen tar
utgangspunkt i nytt
linjenettet for 2020 som
var under innføring. Det er
videre sett på forskjellige
mulige løsninger for både
linjenettet for buss og
veiomlegginger. Se
innledende kapittel 2.8.2
om byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.
6. Prosjektet skal bygge opp
om mål for InterCity og
statlige retningslinjer om
kompakt byutvikling og
nullvekst i
persontransporten.
Knutepunktutvikling rundt
stasjonen er viktig for å
oppnå dette. Hvor langt
folk er villige til å gå før de
velger andre
transportmidler finnes det
gode empiriske data for. Se
innledende kapitler 2.3 om
Rollefordeling og ansvar,
kap. 2.8.2 om Byutvikling
og mobilitet for mer
informasjon.
7. Se innledende kapitler 2.4
om Østerdalen og InterCity
for mer informasjon.
8.

Se innledende kapitler
2.8.1 om arealbeslag dyrka
mark og Åkersvika
naturreservat.

9. Tas til orientering. Ikkeprissatte virkninger er en
av flere rapporter som til
sammen utgjør
konsekvensutredningen.
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Se Måloppnåelse og Bane
NORs anbefaling, og
innledende kapitler 2.3 om
Rollefordeling og ansvar
for mer informasjon.

Nr 166 Paal Kvernvolden
Avsender ønsker alternativ Vest og har følgende innspill til
saken:
1. Avsender mener stasjonen bør ligge i sentrum fordi da
vil folk bruke toget.
2. Stiller imidlertid spørsmål ved hvorfor banen ikke kan
legges under bakken fra Ottestad slik at det går
underjordisk når det kommer inn til Hamar sentrum.
Avsender mener dette ville fjernet jernbanen fra
overflaten og oppnådd full åpning fra sentrum til Mjøsa.
Videre ville det frigjøre store områder for alternativ
utvikling, og det ville blitt unødvendig å bygge broer til
Espern og Tjuvholmen.

Nr 167 Patrick Majdall Sandbekk Nilsen
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Alternativ Vest fører til færre parkeringsplasser. I tillegg
er det varslet begrensninger for biltrafikk i sentrum
fremover.
2. Det bør legges mer vekt på befolkningen utenfor Hamar
sentrum. En stasjon ved Vikingskipet vil gi bedre
tilgjengelighet for disse.
3. Mener Bane NOR bør forbedre alternativ Øst, særlig
kryssløsningen for veg-bane.
4. Alternativ Vest ødelegger byens kontakt med Mjøsa
både visuelt og fysisk.
5. Strandsonen må reddes for å kunne legge grunnlaget for
byutvikling.

Nr 168 Peder Arne Farberg
Avsender oppfordrer til alternativ Vest og mener at det er den
eneste muligheten til å få dobbeltsporet gjennom Hamar de
nærmeste 40 årene.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Jernbanetekniske føringer er
omtalt i Teknisk hovedplan,
hvor det blant annet
framkommer krav til maksimal
stigning/fall på strekningen.
Variant som er beskrevet er
lagt bort tidligere i
planprosessen, og inngår ikke i
de alternativer og varianter
som skulle utredes ihht fastsatt
planprogram fra februar 2019.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Kravet om 200
parkeringsplasser ved
stasjonen i Vest og Øst er gitt
av Hamar kommune, jf. også
Planprogrammet.
Kryssløsninger veg/bane skal
vurderes nærmere i
reguleringsfasen.
Se for øvrig innledende kapittel
2.8.2 om trafikk og parkering,
byutvikling og forholdet til
Mjøsa.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering
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Nr 169 Per Skaderud
Avsender stiller spørsmål ved følgende:
1. Om alternativ Vest blir slik som skissert i siste utredning.
2. Om beskrivelsen av kulvert/tunnel er å betrakte som en
målsetting, inntil grunnforhold og budsjettsprekk tvinger
fram modifikasjon.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Teknisk hovedplan viser
hvordan jernbanetiltaket kan
bygges og at dette er teknisk
mulig.
Endelig detaljering rundt
utforming av kulverten vil være
en del av arbeidet med neste
planfase, reguleringsplanen, i
samarbeid med Hamar
kommune. Dette blir med
andre ord ikke fastsatt i
kommunedelplanen.
Planbestemmelser og
retningslinjer, slik de er
foreslått nå, gir imidlertid noen
klare krav og føringer for
videre planarbeid, bl.a. angis
maksimal høyde på kulvert i
gitte punkter, og det er gitt
føringer for at det skal sikres at
det er et vannspeil i
Hamarbukta gjennom hele
året, med akseptabel
vannkvalitet.

Nr 170

Solvei Majdall Sandbekk

Bane NORs kommentar
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Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til
saken:

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

Avsender trekker frem følgende argumenter for alternativ Øst:
1. Byen kan åpnes mot Mjøsa.
2. Koigen blir uten hindringer til byen og kan strekke seg
enda lenger med et enda bredere spekter av
muligheter.
3. Flytting av stasjon og jernbane vil tilgjengeliggjøre et av
Hamars fineste områder for utbygging av leiligheter,
kafeer, butikker, fritidsområder osv.
4. Flytting av stasjonen vil også lette trykket av biler inn til
sentrum.
5. Alternativ Øst innebærer en fordel for Østerdalen.
6. Alternativ Øst vil være en fordel med tanke på et
eventuelt sykehus.
7. Påpeker at alternativ Vest gir færre parkeringsplasser. I
tillegg er det varslet begrensninger for biltrafikk i
sentrum fremover.
8. Mener det bør legges mer vekt på befolkningen utenfor
Hamar sentrum. En stasjon ved Vikingskipet vil gi bedre
tilgjengelighet for disse.
9. Bane NOR bør forbedre alternativ Øst, særlig
kryssløsningen for veg-bane.
10. Mener at alternativ Vest ødelegger byens kontakt med
Mjøsa, visuelt og fysisk.

Kravet om 200
parkeringsplasser ved
stasjonen i Vest og Øst er gitt
av Hamar kommune, jf. også
Planprogrammet.
Kryssløsninger for veg/bane i
alternativ Øst skal vurderes
nærmere i reguleringsfasen.
Se for øvrig innledende kapittel
2.8.2 om trafikk og parkering,
byutvikling og forholdet til
Mjøsa, og 2.4 om togtilbud i
Østerdalen

Nr 171
Solveig Fjøsne Saltvik
Avsender ønsker alternativ Vest, og har følgende innspill til
saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

Avsender trekker frem følgende argumenter mot alternativ Øst:

Se innledende kapitler 2.8.2
om parkering, mobilitet,
byutvikling og tilkobling til
Mjøsa.

1. To gårder vil bli påvirket av tiltaket. Jordvern er
avgjørende for matproduksjon og er uerstattelig.
2. Arbeidsplasser vil forsvinne som følge av rivning av
næringsbygg. Sannsynlig at disse vil reetableres utenfor
Hamar kommune.
3. Tiltaket er skadelig for fugleliv i Åkersvika.
4. Parkering og områder for aktivitet rundt Vikingskipet vil
bli redusert.
5. Byen blir delt.
6. Det vil ikke bli gangavstand fra sentrum til stasjonen, og
det vil være nødvendig med skyttelbusser. Dette vil
forlenge reisetiden og være dyrt.
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7. Kommunen må selv bekoste nye gang- og sykkelveier, og
får ansvar for finansiering og utvikling av
åttemetersplanet og bryggeområdet.
Avsender har følgende argumenter for alternativ Vest:
8. Stasjonen bør ligge nær sentrum for å styrke byliv og
forsterker byen som tyngdepunkt i kommunen og
regionen. Stasjon i sentrum betyr gangavstand til
sentrumsaktiviteter og stasjonen vil være tett ved
busstasjonen.
9. Kulvertløsningen skaper god kontakt med Mjøsa, og gir
både utsikt og tilgjengelighet.
10. Alternativ Vest bevarer Koigen, Strandgateparken
forlenges (til Koigen) og Hamarbukta trekkes inn mot
byen.
11. Avsender håper Bane NORs anbefaling blir hørt og at
alternativ Vest blir vedtatt.

Nr 172 Stein Brohjem
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Det er sagt at det bør prioriteres å bygge jernbane
utenom byene, og alternativ Øst er i praksis utenom
Hamar.
2. Mener at Bane NOR påpeker at alternativ Øst er 600
millioner kroner dyrere enn Vest, men at det er større
usikkerhet for alternativ Vest pga. giftige grunnforhold.
Antyder at Bane NOR lyver om prisen.
3. Hevder at Bane NOR i 2016, sa at kulverttaket ikke
kunne senkes ytterligere uten at det ble sterkt
fordyrende, men nå er kulverten senket ytterligere og
alternativet Vest har blitt billigere enn øst.
4. Mener at jernbanen bør legges over Stangevegen og
under Vangsvegen slik at det kan spares mer
landbruksjord på Børstad. Mener at Bane NOR i
samarbeid med kommunens planavdeling har lurt
politikerne til å ikke kreve ytterlige utredninger
vedrørende dette, ved å si at dette var detaljer som
kunne ordnes senere.
5. Utredningen er ikke objektiv, men favoriserer Bane NOR
Eiendoms interesser fremfor hva som er best for Hamar.
6. Med alternativ Vest er ikke stasjonen for dem som bor
utenfor byen, jernbanen dominerer over natur og utsikt,
sentrum blir et kaos i anleggsperioden og man mister
nærheten til uberørt natur.

Nr 173

Tor Kraft

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Føringer for planarbeidet er
gitt gjennom planprogrammet
som ble fastsatt av Hamar
kommune i februar 2019.
Målet med InterCity er
nærmere omtalt i
Planbeskrivelsen.
Kommunedelplan er et
overordnet plannivå, og
hensikten med planen har
vært å fastsette en trase for
videre planlegging. Kulverten i
Hamarbukta er et tema som i
denne planen er utredet med
høyere detaljnivå enn det som
er vanlig på dette plannivået.
Se for øvrig innledende kap.
2.8.2 om trafikk, byutvikling,
kostnadsutvikling og 2.7 om
anleggsgjennomføring.

Bane NORs kommentar
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Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Avsender vil sterkt fraråde at det nye dobbeltsporet
legges i Hamars strandsone. Avsender mener presentert
alternativ Vest vil underbygge og forsterke den visuelle
og fysiske adskillelsen som allerede har vært mellom
byen og Mjøsa i 120 år.
2. Påpeker at taket over kulverten vil ligge på en kotehøyde
som er høyere enn Strandgata, og 20m bred. Mener at
kostnadene ved å anvende hensiktsmessig teknologi og
bygge mer skånsomt vil bli for høye, og at man dermed
ikke har råd til fremlagt løsning. Påpeker at dette ikke er
noe man burde tilby kommende generasjoner.
3. Avsender mener man bør tenke nytt og mulig la
plansaken hvile et par tiår, før man begår en stor feil.

Nr 174 Utstillingsplassen Eiendom AS
Avsender mener det er viktig at næringslivet fronter et
standpunkt i denne saken, og ønsker en forløsende avklaring
som skaper sterk framdrift for nye jernbanespor. Avsender er
positive til alternativ Vest, og har følgende innspill til saken:
1. Siden 2003 har kommunene hatt en plan for
strandsonen som viser jernbanetrasé over Hamarbukta,
og i 2011 ble det vedtatt en reguleringsplan for
stasjonsområdet med den gamle godsterminalen og
Espern-området. Her ble det avsatt areal til framtidig
jernbane og store arealer ble frigitt til byutviklng. I 2013
kom Hamar Byromsplan og fant løsninger på barrieren
mot Mjøsa. Dette viser noe av bakgrunnen for Bane NOR
sitt forslag, og ifølge avsender løser dette dermed en del
av utfordringene byen står ovenfor.
2. En Vest løsning frigjører store og attraktive arealer mot
nordvest gjennom byen og skåner vernet, sårbar og
verdifull matjord.
3. Med Vest vil sentrum satses helhjertet på, og avsender
vil bevare 5-minuttersbyen for virksomheter i privat og
offentlig rom som har omfattende arbeidsreiser til jobb,
og unngå shuttle-skyss til/fra en stasjon som i Østalternativet.
4. Alternativ Vest øker attraksjonen for utflytting av statlige
og private virksomheter fra Oslo til Hamar, og gir en stor
mulighet for Hamar som by.
5. Alternativ Vest gir personer gang- og sykkelavstand til
stasjonen

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Omtale av planforslaget og
kulverthøyde er gitt blant
annet i revidert
Planbeskrivelse. I forslaget til
planbestemmelser og
retningslinjer er det lagt inn
begrensninger på
kulverthøyden, og føringer for
utforming til reguleringsplan.
Se mer i innledende kapitler
2.8.2 om forholdet til Mjøsa

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Forholdet til omliggende
planer og båndlegging av
arealer er omtalt i revidert
Planbeskrivelse.
Se mer i innledende kapitler
2.8.2 om byutvikling og
mobilitet
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6. Den planlagte jernbaneutbyggingen er en stor mulighet
for Hamar by, og legger til at behovet for flere
halvtimesavganger er der. Bygges dobbeltsporet til
midten av Åkersvika kan det også bygges frem til dagens
stasjon i en første fase og bidra til å frigjøre store
områder i dagens jernbaneområde til bolig – og
næringsutvikling.
7. Avsender frykter to båndlagte korridorer over lang tid.
8. Avsender har lite tro på et todelt sentrum fra Stortorget
til Vikingskipet fordi Hamar by fortsatt har
utvidelsesmuligheter innenfor dagens bykjerne som
både privat og offentlig kapital vil prioritere.
9. Store deler av arbeidsplassene (og service/handel) i
Hamar by ligger i gangavstand til dagens
jernbanestasjon. Mye av dagens næringsbygg og arealer
forsvinner med etablering av nytt stasjonsområde i Øst.
10. En utvikling av områdene rundt stasjonen i Vest og
annen fortetting i sentrum løser Bane Nor sin
forutsetning om fortetting rundt stasjonen uten at det
skal bygges i Hamar bukta.
11. Intercity sitt oppdrag er å bidra til flere miljøvennlige
reiser i tråd med nasjonale forventninger for hvordan
jernbanestasjoner og traséer skal plasseres i byer. Bane
Nor forholder seg til dette, og gjør at Alternativ Vest
framstår som mest skånsom for natur, miljø, befolkning
og næringsliv.

Nr 175 Vibecke Riise Strand
Avsender ønsker alternativ Øst og mener at dette er den mest
framtidsrettede løsningen med hensyn til klima, jordvern og
Hamar sin mulighet til å bevare og utvikle strandsonen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.

Nr 176 Vidar Sætre
Avsender foreslår et eget alternativ til trasé og har følgende
innspill til saken:

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.

1. Avsender foreslår traséomlegging på delstrekninger
langs dagens trasé mellom Hamar og Brumunddal. Dette
for å ikke utelukke en mer sjønær trasé på Ringsakersiden. Forslaget går på følgende:
a) Jernbanen legges noe lenger ut enn dagens trasé vest for
stasjonen. Dette over en strekning på 500 m.
Strekningen dekkes over i 300 m. Vil dermed flytte
båthavna lenger ut.
b) Mellom Brygga 1 og Hamar vannverk vil banen gå i
dagens trasé. Bortfall av dagens 3 planoverganger og
etablering av en stasjon for nærtogtrafikk i vestre
byområde i Hamar.

Alternativet som foreslås er
ikke i tråd med de føringene
som ligger i fastsatt
planprogram fra februar 2019.
Kommunedelplan for
dobbeltspor er vedtatt i
Ringsaker, fra
kommunegrensen med Hamar
til Brumunddal.
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c) Tunnel under Furuberget frem til Jessnesstranda.
Avgrening utenom Jessnes stasjon frem til dagens spor
ved Mælumsvika. Vil benytte Jessnes stasjon som
nærtogstasjon.
d) Ny trasé fram til Brumunddal. Foreslår at ny og
eksisterende trasé kobles sammen igjen mellom Hagen
og Brumunddal.
2. Avsender påpeker at alternativet vil ta noe dyrket mark
og vil gi noe lenger reisetid, men at den store fordelen er
betydelig lavere kostnader.
Se merknaden for vedlagt kart som viser forslaget til trasé.

Nr 177 Viggo Angelsen
Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Hamar bør ha jernbanefri strandsone.
2. Usikkerhet vedr. anleggsgjennomføringen, noe som kan
bli fordyrende.
3. Støy i denne perioden vil påvirke turisme, byen og
beboere.
4. Tilgang til Koigen blir vanskelig, og Skibladner vil kjøre
forbi Hamar i denne perioden.
5. Avsender kunne ha skrevet mye mer, men mener det vil
være å repetere fra andre uttalelser. Flertallet i Hamar
ønsker alternativ Øst.

Nr 178 Wenche Riise
Avsender ønsker alternativ Øst og har følgende innspill til saken:
1. Mener at Hamar kommune må ta vare på tilgangen til
Mjøsa og rekreasjonsområdene til kommende
generasjoner.
2. Mener at Bane NOR fremmer egne eiendomsinteresser
ved å anbefale en stasjon ved alternativ Vest.
3. Avsender mener at en stasjon ved Vikingskipet vil:
a) Skape vekst for Hamar by
b) Lette parkering for pendlere
c) Gi gangavstand for bosatte på Ridabu
d) Ikke vil berøre Skibladnerbrygga

Nr 179

Marte Ovenberg

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se innledende kap. 2.7 om
anleggsgjennomføring og
tilgang til Koigen.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Ulikt ansvar og roller i
planleggingsarbeidet er omtalt
i Planbeskrivelse og i
innledende kapitler i dette
dokumentet.
Se for øvrig innledende
kapitler 2.7
anleggsgjennomføring, og
2.8.2 om byutvikling og tilgang
til Mjøsa.

Bane NORs kommentar
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Avsender ønsker alternativ Øst, og har følgende innspill til saken:
1. Avsender mener at man med alternativ Øst vil kunne
skape tettere forbindelse mellom Mjøsa og Hamar.
Dette vil gjøre Hamar til en mer attraktiv by å bo i.
Avsender mener at områdene rundt Hamarbukta bør
anvendes til rekreasjon, kultur og friluftsliv.
2. Mener alternativ Vest vil resultere i en stor barriere
mellom Mjøsa og Hamar sentrum, og at det er synd å
fylle Hamarbukta med kulvert.
3. For avsender er ikke gåavstand til togstasjonen
avgjørende for å ville bo på Hamar, men nærheten til
natur, vann, luft og sjø er det.

Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Se for øvrig innledende kap.
2.8.2 om byutvikling og
mobilitet.

Nr 180 Per Kristian Mengshoel
Bane NORs kommentar
Avsender støtter dobbeltspor gjennom Hamar i alternativ Øst, og Merknaden tas til orientering.
har følgende spørsmål og kommentarer til saken:
Bakgrunnen for Bane NORs
anbefaling er nærmere omtalt i
Måloppnåelse og Bane NORs
anbefaling.
1. Hevder at Bane NOR har gjort vurderinger av alternative
traséer for tilsving mot Rørosbanen sørfra. I Ramsarområdet er det påkrevd å gjøre slike vurderinger for å
unngå beslag. Avsender lurer på hvorfor det ikke er gjort
slike alternative vurderinger for tilsving i alternativ Vest?
Spør om det ikke er innsigelsesgrunn for
vernemyndighetene?
2. Trafikkundersøkelsen – Kan de som er registrert som
gående være passasjerer som går til stasjonen fra
parkeringsplasser et lite stykke fra stasjonen?

3. Bilkjøring: Det blir mindre parkering ved dagens stasjon
og kjørende henvises til Stange stasjon. På hvilken måte
påvirker økt bilkjøring som det legges opp til,
miljøregnskapet?

1. Det er gjort vurderinger av
jernbaneteknisk
funksjonalitet,
vernehensyn til både
naturvernområdet og
fredede bygninger, samt
kostnader i forbindelse
med tilsving, også for
alternativ Vest.
2. Registreringene er gjort
med spørreskjema/intervju
av de reisende. Se
innledende kap. 2.8.2 om
Byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
3. Parkeringsplassen på 8metersplanet er i Hamar
kommunes overordnede
planer avsatt til park og
lignende. Persontransport
til og fra stasjonen inngår
ikke i Klimabudsjett.
Alternativ Vest er vurdert
til å i størst grad bidra til
mål om nullvekst i
persontransport og bidra
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4. Direkte tog mot Elverum: Bane NOR har anslått kostnad
for å få direktetog Elverum – Oslo; elektrifisering og
krysningsspor. Hvordan samstemmer disse med
estimater i Godspakke Innlandet og tidligere erfaringer?

5. Klimabudsjett: Er økt transportbehov ved stasjon i øst
sett opp mot klimaeffekt ved økt betongbruk i alternativ
Vest?

6. Miljø: På hvilken måte er sikring av Mjøsa og
drikkevannskilden ivertatt ved utfyllinger og
betongkonstruksjon med alternativ Vest?

til miljøvennlige reiser. Se
Klimabudsjett, og
innledende kap. 2.8.2 om
byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
4. Vurderinger av eller
sammenlikninger av
estimater gjort i
forbindelse med
Godspakke Innlandet
inngår ikke i prosjektets
mandat.
5. Klimabudsjettet ser på
forskjeller i klimautslipp i
forhold til bygg og
anleggsfase, drift og
vedlikehold, og
massehåndtering. Det er
ikke sett på
persontransport og andre
direkte eller indirekte
konsekvenser av tiltaket i
klimabudsjettet. Alternativ
Vest er vurdert til å i størst
grad bidra til mål om
nullvekst i persontransport
og bidra til miljøvennlige
reiser. Se Klimabudsjett, og
innledende kap.2.8.3, se
også kap. 2.8.2 om
byutvikling og mobilitet for
mer informasjon.
6. Alle alternativene vil gi
anleggsaktivitet i og ved
vann. Det planlegges for å
overholde regler for
utslipp og anleggsaktivitet
ved vann. Kulverten i
alternativ Vest skal bygges
i en tørr byggegrop ved
hjelp av en spuntvegg.
Detaljert
anleggsgjennomføring med
avbøtende tiltak fastsettes
i senere faser. Se
innledende kap. 2.7 om
anleggsfase for mer
informasjon. Det er også
tatt inn en supplerende
bestemmelser i § 3-1 om
sikring av
drikkevannskvalitet.
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7. Delt by: Beskriver at dobbeltspor med Vest vil stenge ny
bydel i strandsonen fra resten av byen og gjøre det
umulig å bygge kvartalsstruktur med god tilgang til
Mjøsa mellom Stangebrua og dagens stasjon. På hvilken
måte er det vektlagt at byen blir delt?

Nr 181 Thorbjørn Haakenstad
Avsender har følgende innspill til saken:
1. Mener at den lange prosessen har kostet samfunnet
mye.
2. Mener det er lange køer forbi stasjonen i dag, og at
dette vil forverres med flere togavganger. En stasjon ved
Vikingskipet vil knytte regionbusser og biltrafikk til
togtrafikken, uten at bykjernen blir belastet.
3. Mener det ikke er tilstrekkelig med 200 p-plasser ved
stasjonen.
4. Mener at en stasjon ved Vikingskipet vil være
hensiktsmessig mtp. nytt sykehus, og at dette vil gi alle
brukere god tilkomst.
5. Mener det må legges til rette for utvikling av
jernbanetilbudet for hele Østerdalen, og en stasjon ved
Vikingskipet er ideell i så måte.
6. Mener Hamar bys opprinnelige arkitektoniske utforming
må fremstå slik det var tenkt i 1840, i fritt samspill med
Mjøsa og sollyset.

7. Se innledende kap. 2.8.2
om Byutvikling og
mobilitet for mer
informasjon.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas i sin helhet til
orientering.
Kravet om 200
parkeringsplasser ved
stasjonen i Vest og Øst er gitt
av Hamar kommune, jf. også
Planprogrammet.
Se innledende kapitler 2.4 om
togtilbud til Østerdalen, og
2.8.2 om parkering og
mobilitet.

VEDLEGG
1. PDF av alle innkomne merknader i sin helhet
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