Forord
Dokumentet inneholder uttalelser til varsel om justering av varslingsgrensen (utredningsområdet) for
kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar kommune.
Uttalelsene er sammenstilt og kommentert av Bane NOR i dette dokumentet. Uttalelsene i sin helhet
er tilgjengelige i et eget dokument.
Varselet om justert varslingsgrense ble sendt ut på høring og til offentlig ettersyn den 14.06.2019,
med frist for å komme med høringsuttalelse den 12.07.2019.
Varselet går ut på å utvide varslingsgrensen på strekningen fra Disen til kommunegrensen i nordvest.
Dette for å ta inn i utredningsarbeidet et alternativ i øst som går raskere inn i fjell, og som dermed
reduserer arealbeslaget for dyrka mark.
Bane NOR er tiltakshaver, og Hamar kommune er planmyndighet og samarbeidspartner. Justeringen
av varslingsgrensen er avklart med administrasjonen i Hamar kommune, presentert for
Formannskapet i møte 08.05.2019 og behandlet i Formannskapet og Kommunestyret i møter
22.05.2019.
Oslo, 26.08.2019

2

Innholdsfortegnelse
Forord .................................................................................................................................................. 2
1

2

Innledning ................................................................................................................................... 4
1.1

Utvidet utredningskorridor ................................................................................................. 4

1.2

Kommentarer til de innkomne merknadene ....................................................................... 4

Sammendrag av høringsuttalelser til justert varslingsgrense korridor Øst .............................. 5
2.1

Offentlige instanser ............................................................................................................. 5

2.2

Private og grunneiere .......................................................................................................... 8

3

1 Innledning
1.1 Utvidet utredningskorridor
Ved fastsettelse av planprogrammet 27. februar 2019 ble det fastlagt utredningskorridorer for Øst og
Vest alternativene gjennom Hamar. Bane NOR arbeider nå med å videreutvikle aktuelle traséer for
fremføring av jernbanen (dobbeltsporet), og det viser seg ved optimalisering av tiltaket i øst at det er
behov for å utvide utredningskorridoren på strekningen fra Disen til kommunegrensa i nordvest (se
marker med grønt i kart). Bakgrunnen for utvidelsen er ønsket om å ta inn i utredningsarbeidet et
alternativ som går raskere inn i fjell og som dermed reduserer arealbeslaget for dyrka mark.
Forslag til utvidelse av utredningsområdet berører i liten grad arealbruk på terreng, da strekningen
ligger i tunnel (markert med lysegrønt i kartet). Kun en kortere strekning ved Disen/Børstad er aktuell
som dagløsning (marker med mørkegrønt i kartet).

1.2 Kommentarer til de innkomne merknadene
Ved høring og offentlig ettersyn av forslaget om justering av varslingsgrensen (utredningskooridoren)
i øst har det totalt kommet inn 6 høringsuttalelser, fem fra offentlige instanser og ett fra
privatpersoner. Fylkesmannen ble forsinket og sendte sin uttalelse 08.08.2019.
Ingen av merknadene har ført til ytterligere justeringer av utredningdkorridoren og forslaget som ble
lagt utpå høring og til offentlig ettersyn står seg dermed. Nytt utredningsområde for
Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar kommune er derfor per 26.08.2019
tilsvarende utredningsområdet som vist i varselet annonsert 14.06.2019.
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Merknadene fra de offentlige instansene referer i stor grad til merknader sendt inn i forbindelse med
varsel om oppstart og høring av planprogrammet. De inneholder i tillegg mindre opplysninger og
påminnelser knyttet til det pågående utredningsarbeidet, men ingen kommentarer som fører til
ytterligere justeringer av varslingsgernsen. Bane NOR har løpende kontakt med regionale
myndigheter for å sikre seg et godt informasjonsgrunnlag for utredningsarbeidet. Gjennom møte
med Formannskapet og åpne møter på Hamar Bylab har prosjektet informert både politikere og
befolkningen om utvidelsen av utredningsopmrådet.
Det har kommet inn ett innspill fra privatpersoner. Den omhandler konkrete løsninger og den
pågående politiske planprosessen knyttet til selve planforslaget, som per nå er under utarbeidelse av
Bane NOR. Innspillet får defor ingen konsekvens for denne varslingen, men er lest og registrert av
Bane NOR. Det ferdig utarbeidede planforlsaget er forespeilet lagt ut på høring og til offentlig
ettersyn i desember 2019. Det vil i den forbindelse være mulig å sende inn innspill til planforslaget.
Se neste kappittel for oppsummering og behandling av hver merknad.
Vedlagt dette merknadsdokumentet finner du alle merknadene i sin helhet.

2 Sammendrag av høringsuttalelser til justert varslingsgrense korridor Øst

Nr
1
2
3
4
5
6

Avsender
Offentlige instanser
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Hedmark Fylkeskommune
NVE
Statens vegvesen
Fylkesmannen
Private og grunneiere (enkeltpersoner)
Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum

Dato
08.07.2019
09.07.2019
25.06.2019
26.06.2019
08.08.2019
13.06.2019

2.1 Offentlige instanser
Nr 1 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
1. Opplyser om at utvidelsen ikke vil berøre registrerte
mineraske ressurser. Dette med bakgrunn i
kartdatabasen til NGU.
2. Viser til uttalelse gitt ifm. oppstart av planarbeidet
12.12.2018 og har på nåværende tidspukt ingen
ytterligere kommentarer.

Bane NORs kommentar
Tas til orientering. Bane NOR
har god dialog med DMF om
temaer og prosblemstillinger
som berører dem og der dette
har vært hensiktsmessig.

3. Viser til www.diremin.no for nærmere informasjon.
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Nr 2 Hedmark fylkeskommune
Planfaglige forhold
Fylkesdirektøren har ingen vesentlige planfaglige merknader til
utvidelsen av varslingsområdet.
Kulturvernfaglige forhold
Nyere tids kulturminner
Opplyser om at verneverdien av berørte nyere tids kulturminner
må avklares hvis aktuelt og at nødvendige vernehensyn skal
innarbeides i planen med tilpassede hensynssoner og tilhørende
bestemmelser. Ingen ytterligere merknader per nå.
Legger til grunn at Fylkesdirektøren også skal uttale seg til
planforslaget når det legges ut til offentlig ettersyn.

Nr 3 NVE
1. Viser til oversendelse 14.06.19 og gjennomgang i
regianoalt planforum 19.06.19.
2. Gjør oppmerksom på at kryssalternativer ved Disen må:
o Hensynta flomutfordringer i Flagstadelva da det
er mange bruer i området (Flagstad bru, Sælid
bru, Disen vegbru og eksisterende jernbanebru).
o Oppfordrer BN til å kontakte Hamar kommune
for informasjon om flomutredninger
gjennomført ifm. prosjektering av Sælid bru på
E6.
o Ivareta vassdragsverdier i tilknytning til
Åkersvika.
3. Angående evt. vannspeil i Hamarbukta vil NVE minne om
at Mjøsa er regulert med ca. 3,5 meter.
Manøvreringsreglementet tilsier en periode på ca. 6
mnd. vinter/vår hvor Mjøsa er betydelig nedtappet. Kan
derfor bli utfordrende med utskifting av vann i
Hamarbukta.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Nyere tids kulturminner for
det utvidede
utredningsområdet vuderes i
konsekvensutredningen. Det
betyr at nyere tids kultrumiljø
som direkte/inndirekte blir
berørt av tiltaket er vurdert.
Det gjelder for miljøene på
Disen, Børstad og
Tommelstad. Resterende areal
er tunnel under bakken. Det
utarbeides forslag til
rømningstunneler for de ulike
alternativene og prinsippet er
at disse skal være
langsgående, men dette vil
håndteres når disse
løsningene er på plass i neste
planfase.
Hensynssoner og
bestemmelser knyttet til
kulturminner vil vurderes som
virkemiddel i det endelig
planforlaget.

Bane NORs kommentar
1. Tas til orientering.
2. Bruene i Flagstadelva
dimensjoneres etter
krav om 0,5 meter
frihøyde over
flomvannstand og
tilstrekkelig
gjennomløpskapasitet.
Prosjektet har sett til
arbeidet som er gjort i
forbindelse med Sælid
bru på E6 og tatt med
dette grunnlaget inn i
sine vurderinger.
Vassdragsverdier vil
ivaretas i
utredningsgrunnlaget
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4. Minner om aktsomhetsplikten mht. grunnvann i
vassdragsloven § 43a gjeldene tunneldrift og at utttak
eller bortledning av grunnvann over 100 m3/døgn er
meldepliktig, jf. Vrl §45.

og fremgå i egen
hydrologirapport.
3. Tas til orientering.
Foreløpig prosjektering
tilsier en vannstand
over kulvert på ca. 1,5
meter ved
sommervannstand,
noe som vil medvirke
til naturlig
gjennomstrømning.
Forholdene vinter/vår
vil være tilnærmet lik
nå-situasjonen. Det vil
si at vannet i
vannspeilet vil
reguleres naturlig,
etter vannstanden i
Mjøsa. I neste planfase
vil detaljene rundt
konkret løsning
vurderes nærmere.
4. Tas til orientering.
Prosjektet tar høyde
for aktsomhetsplikten
og sikrer dette
gjennom
utredningsarbeidet.
Detaljerte løsninger for
håndteringa av
grunnvann vil
utarbeides i neste
planfase,
reguleringsplanfasen.

Nr 4
Statens vegvesen
Kan ikke se at SVV sitt ansvarsområde blir direkte berørt og har
ingen vesentlige merknader til justert varslingsgrense.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bane NOR har god dialog med
SVV om temaer og
prosblemstillinger som berører
dem.

Nr 5
Fylkesmannen
Fylkesmannen mener det er positivt at det blir sett på
alternative korridorer som gir mulighet for å redusere totalt
arealbeslag og beslag av dyrka jord.

Bane NORs kommentar
Merknaden tas til orientering.
Bane NOR har god dialog med
Fylkesmannen om temaer og
prosblemstillinger som berører
dem.
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Vi viser for øvrig til våre merknader til planprogrammet for
kommunedelplanen i brev av 15.12.2018.

2.2 Private og grunneiere
Nr 6
Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum
Viser til ny høringsrunde for forslag til kommunedelplan for
dobbeltspor gjennom Hamar og ønsker å oppretthode sine
innspill fra høringsrunden i 2016.
Bemerker at samtlige forslag som er lagt ut på høring får
konsekvenser for deres eiendom gnr. 1, bnr. 1456/Nedre
Briskebyvei 5.
Har følgende krav og innspill til det videre arbeidet med KDP og
reguleringsplanfasen:
Alternativ vest:
Ønsker ikke en omlegging av Stangevegen på bru gjennom deler
av Briskebyen, da dette vil få omfattende negative konsekvenser
for dem og nærmiljøet. Peker på følgende negative
konsekvenser:
- Støy – påpeker at Stangeveien er en av hovedfartsårene
inn til Hamar med ÅDT på 15.000
- Nærføring - få meter fra deres eiendom og 3-4 meter
over dagens terrengnivå. Blir en barriere for sikt og
ruvende og dominerende i nærmiljøet
- Forurensning
- Stor reduksjon i potensiell omsetningsverdi for
eiendommene i Briskebyen
Mener at detaljene rundt tiltaker er svært dårlig beskrevet og at
eksisterende fagrapporter og konsekvensutredninger av tiltaket
er mangelfulle. Etterlyser derfor dokumentasjon på utforming,
vurdering av alternativer og kvensekvenser samt
nødvendigheten av dette tilatket.
Betviler at utbygger vil klare å etablere effektive avbøtende
tiltak.
Mener alternativ vest har så negative konsekvenser for deres
eiendom, langt ut over hva en normalt sett burde forvente/tåle,
at de har krav på erstatning/innløsning basert på økonomisk tap.
Dette til tross for at de ikke må avgi grunn.

Bane NORs kommentar
Denne merknadebahendlingen
omhandler en justering av det
tidligere varslede
utredningsområdet (se
planprogrammet fastsatt
27.02.2019). Justeringen går ut
på å utvide varslingsgrensen på
strekningen fra Disen til
kommunegrensen i nordvest.
Dette for å ta inn i
utredningsarbeidet et
alternativ i øst som går raskere
inn i fjell, og som dermed
reduserer arealbeslaget for
dyrka mark.
Planforslaget skal utredes godt
gjennom en
konsekvensutredning. Her vil
konsekvenser for Briskebyen,
slik som støy og forurensning,
utredes samt forslag til
avbøtende tiltak.
Grunnerverv, hvorav
innløsning av eiendom og
økonomisk erstattning, vil
behandles i neste planfase,
reguleringsplanfasen, når
planforslaget er detaljert ut.
Arbeidet med
reguleringsplanen vil ikke
starte opp før man har en
vedtatt kommunedelplan for
dobbeltsporet gjennom
Hamar.
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Ønsker en frivillig avtale, basert på en grunndig juridisk vurdering
og at utbygger betaler utgifter knyttet til juridik bistand. Ber om
at dette arbeidet kommer i gang så fort som mulig.
Alternativ øst:
Viser til planforslaget i øst hvor vegsystemet i Åkervika er lagt
nærmere Briskebyen. Ber om at konsekvensene dette får for
Briskebyen blir spesielt vurdert og vektalgt. Poengterer at støy
fra veg og bane allerede er et problem og ønsker ikke at
sitasjonen skal forverres. Vil ha et parkbelte/støyskremning som
skjermer Briskebyen.
Ber om at arbeidet med reguleringsplanen kommer i gang så fort
som mulig for å unngå undøvendig usikkerhet mht. planstatus og
reguelringsformål.
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