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FORORD
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av
dobbeltspor gjennom Hamar kommune, som en del av InterCity-satsningen. InterCity er en
helhetlig jernbaneutbygging på Østlandsområdet, med sin kjerne i Oslo og armer som strekker seg
i tre retninger; til Halden, Skien og Lillehammer.
I 2016 fremmet Jernbaneverket (nå Bane NOR) kommunedelplan for dobbeltspor SørliBrumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Det foreligger vedtak på
kommunedelplannivå for strekningen i kommunene Stange og Ringsaker. En forutsetning for
realisering av InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal er at det bygges dobbeltspor gjennom
Hamar kommune. Som følge av innsigelser på delparsellen gjennom Hamar i 2016, ba Kommunalog moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet i 2017 om en ny
kommunedelplanprosess for strekningen gjennom Hamar. De tekniske dokumentene som ligger til
grunn for denne planbeskrivelsen omtaler strekningen Åkersvika – Brumunddal. Planmessig og
beslutningsrelevante forhold gjelder likevel kun for strekningen gjennom Hamar kommune
ettersom det allerede foreligger kommunedelplan for strekningen i Ringsaker.
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Kommunedelplan med konsekvensutredning har blitt utarbeidet av «InterCity-prosjektet
Dovrebanen dobbeltspor gjennom Hamar». Bane NOR har vært tiltakshaver og Lars Eide har vært
prosjektsjef. Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært konsulentgruppen
Rambøll-Sweco ANS satt sammen for dette prosjektet og med sin opprinnelse i
rådgivningsselskapene Rambøll Norge AS og Sweco Norge AS. I tillegg har følgende konsulenter
utgjort en del av utredningsteamet: Alt.arkitektur AS, MFU, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi),
Structor, Terratec, Safetec og Dr. Blasy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG.
Rambøll-Sweco ANS’ oppdragsledelse har bestått av Harald K. Hanssen, Morgan Hagen, Kathrine
Gjerde og Sigrun D. Ganz. Hamar kommune er planmyndighet, og skal vedta kommunedelplanen.
Kommunedelplanen har blitt utarbeidet i dialog mellom Bane NOR, Hamar kommune og andre
berørte myndigheter. Det har vært gjennomført en bred medvirkningsprosess med politikere,
interessegrupper, organisasjoner/foreninger, barn og unge samt andre med interesse for
prosjektet. Prosjektet har aktivt jobbet med digitale kommunikasjonsverktøy for å nå ut til flest
mulig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017). Hamar kommune – innsigelse til kommunedelplan dobbeltspor Sørli – Brumunddal (InterCity
Dovrebanen). Brev datert 01.09.2017
2
Samferdselsdepartementet (2017). Brev datert 03.08.2017 og 14.09.2017
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SAMMENDRAG
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av
dobbeltspor med tilhørende stasjonsområde i Hamar, med utgangspunkt i planprogram fastsatt 27.
februar 2019. 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 delparsellen gjennom Hamar kommune kom det flere innsigelser, som medførte behov
for en ny kommunedelplanprosess. I bestillingen fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
(KMD) og Samferdselsdepartementet (SD) samt Jernbanedirektorratet fremgikk det at målet for
ny planprosess er å utrede aktuelle alternativ til et så likt nivå som mulig, for å kunne ta en
informert beslutning om hvor dobbeltsporet skal gå.
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I fastsatt planprogram fremgår det at planarbeidet skal utredet to alternative korridorer gjennom
Hamar, kalt korridor Vest og korridor Øst, med tilhørende stasjonsplasseringer. Underveis i
utredningsarbeidet ble det tatt inn et ekstra alternativ i Øst, alternativ Øst C, som går tidligere inn i
fjell og som fører til redusert arealbeslag av dyrka mark. Det er derfor i dette planarbeidet utredet
tre alternativer, alternativ Vest, alternativ Øst A og alternativ Øst C. Alle alternativene har ulike
varianter knyttet til seg. Til sluttbehandling av planen anbefales det lagt fram ett alternativ i øst Øst C, i tillegg til alternativ Vest. Alternativ Øst A berører i større grad dyrka mark og
boligbebyggelse og foreslås lagt bort.
Hensikten med kommunedelplanen 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.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017). Brev datert 01.09.2017
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Samferdselsdepartementet (2017). Brev datert 03.08.2017 og 14.09.2017
Jernbanedirektoratet (2017). Dobbeltspor Hamar – ny kommunedelplan. Innspill til ny planprosess 2018. Brev datert 19.12.2017
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Figur 0-1: Oversikt over de tre alternativene som er utredet. Ved sluttbehandling er alternativ Øst A foreslått tatt ut, og
det vil være alternativ Vest og alternativ Øst C som er de aktuelle alternativene.

Dobbeltsporet jernbane for høye hastigheter er kompliserte konstruksjoner. Tog i høy hastighet
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 kvartalsstruktur 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
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.
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Alternativ Vest

Figur 0-2: Illustrasjonen viser en oversikt over tiltaket i hovedalternativet for alternativ Vest. Optimalisering av løsninger
for vegsystem, utforming av terreng omkring kulvert o.l. vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.

Alternativ Vest følger eksisterende bane fra Åkersvika til dagens Hamar stasjon (Figur 0-2). Over
Åkersvika legges sporet på utsiden av dagens linjeføring, for å begrense inngrep i Åkersvika
naturreservat og freda/verneverdig bebyggelse. Over Åkersvika ligger overkant spor på kote 128.
Dagens stasjonsbygning og stasjonsområde vil i dette alternativet fortsatt være i bruk, med
sporhøyder på stasjonen omtrent som i dag. Videre nordover vil banen legges i kulvert forbi
Hamarbukta og videre inn i tunnel frem til Jessnes i Ringsaker. Alternativet omfatter en tilsving for
gods på Rørosbanen. Tilsvingen gjør det mulig å kjøre godstog fra Dovrebanen syd mot Elverum
uten å vende på Hamar stasjon.
Alternativet innebærer at driftsbasen på Espern og sportilgangen beholdes. Det legges opp til en
løsning uten sportilknytning til jernbanemuseet. Dette innebærer at hele dagens spor fra Hamar
stasjon, forbi jernbanemuseet og til Jessnes kan fjernes. I tillegg vil spor som ikke lenger vil være i
bruk fjernes, og nordover fra Hamar stasjon vil eksisterende jernbanefylling fjernes eller senkes
fram til Bryggerirundkjøringen.
Alternativet Vest er flomsikret med hensyn på 200-årsflom. Flomsikringen innebærer spuntvegg og
terrengbearbeiding rundt stasjonsområdet og kulverten på kotehøyde 127,1.
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I Hamarbukta vil det etableres et vannspeil. Endelig utforming av vannspeilet, landutforming,
plassering av Skibladnerbrygga og vegadkomster herunder gang- og sykkelforbindelser og
adkomst til Tjuvholmen vil avklares i neste planfase i samarbeid med Hamar kommune. Høyden på
kulverttaket er vist i Figur 0-3: Høyde på jernbanekulverten gjennom Hamarbukta.Figur 0-3.

Figur 0-3: Høyde på jernbanekulverten gjennom Hamarbukta.
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Alternativ Øst C

Figur 0-4: Illustrasjonen viser en oversikt over tiltaket i alternativ Øst slik det er foreslått. Optimalisering av løsninger for
vegsystem, utforming av terreng omkring kulvert o.l. vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.

Alternativ Øst C innebærer at sporet over Åkersvika legges på utsiden av dagens linjeføring (Figur
0-4). Alternativene innebærer et nytt stasjonsområde ved Vikingskipet, ca. 1 km fra dagens
stasjon. Videre krysser banen Vangsvegen, gjennom boligbebyggelsen på Disen og
kulturlandskapet på Børstad, før den går inn i kulvert under gårdsvegen i forlengelsen av Oluf
Meldvolds gate. Deretter går banen i tunnel fra Børstad alléen og frem til Jessnes. Forskjellen på
de to Øst-alternativene som er utredet er at Øst C går lenger vest og har kortere dagsone før
banen legges i kulvert og tunnel.
Alternativ Øst omfatter en tilsving for gods på Rørosbanen, som gjør det mulig å kjøre godstog
mellom Dovrebanen og Rørosbanen uten å vende på Hamar stasjon.
Alternativ Øst innebærer at driftsbasen på Espern beholdes, noe som medfører etablering av ny
tilkobling mellom eksisterende spor på driftsbasen og spor på fylling i Åkersvika. Det legges opp til
en løsning uten sportilknytning til jernbanemuseet. Spor videre nordover fra dagens stasjon til
jernbanemuseet fjernes. Eksisterende jernbanefylling fjernes eller senkes fra dagens stasjon til
Bryggerirundkjøringen. Sporområdet inne på eksisterende stasjon og Rørosbanespor fjernes.
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Flomsikring i alternativ Øst C er gjort med utgangspunkt i 200-årsflom og banen samt stasjonen er
lagt på flomsikker kotehøye 127,14.
Forbedringer i nytt planforslag
Utredningsarbeidet har sett på ulike varianter knyttet til både alternativ Vest og alternativene i øst.
På bakgrunn av utredningsarbeidet og merknadsbehandlingen er disse enten innarbeidet i
hovedalternativene eller lagt bort. Når valgt alternativ gjennom Hamar fastsettes i dette
kommunedelplanarbeidet, vil det i neste planfase (reguleringsplanfasen) være naturlig å se på
ytterligere tekniske optimaliseringer av tiltaket.
Det er gjennomført en utredning av tiltakets konsekvenser for prissatte og ikke-prissatte fagtemaer,
basert på Statens vegvesens håndbok V712. Målet med konsekvensutredningen er å belyse
tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn. Temaet byutvikling og mobilitet er behandlet i en egen
rapport Andre samfunnsmessige virkninger, hvor mulige ringvirkninger av tiltaket belyses.
Både vest og øst-alternativene er vesentlig forbedret siden 2016. Både alternativ Øst og Vest går
gjennom Åkersvika naturreservat og har negative konsekvenser for reservatet, Øst noe mer enn
Vest. Alternativ Vest berører ikke dyrket mark mens alternativ Øst C beslaglegger ca. 25 daa
permanent. Vest kommer noe bedre ut enn Øst på prissatte konsekvenser. Investeringskostnader
på strekningen Åkersvika – Brumunddal ligger i størrelse 12,0 mrd. for Vest og 12,4 mrd. for øst C.
Nytte-kostnadsanalysen viser en forskjell mellom Vest og Øst på ca. 600 mill. kroner, knyttet til at
Vest har høyere trafikantnytte.
På klimagassutslipp kommer Øst noe bedre ut enn Vest, men også her er det relativt små
forskjeller, usikkerheter tatt i betraktning. På samlede ikke-prissatte konsekvenser kommer Øst C
best ut, på tema landskap og byliv/friluftsliv, på grunn av at Øst frigjør strandsona foran sentrum.
Alternativ Vest innebærer et stort landskapsinngrep i Hamarbukta, hvor toppen av
kulvertkonstruksjonen er senket ca. 4 meter siden 2016. Dette gjør at den visuelle barrieren er
redusert og planen legger til rette for å beholde et vannspeil i Hamarbukta, slik at samspillet
mellom landskapet og bystrukturen ivaretas på en bedre måte. På tema byutvikling og mobilitet,
som er belyst i Andre samfunnsmessige virkninger kommer alternativ Øst, hvor stasjonen flyttes ut
fra sentrum, dårligst ut. Alternativ Vest har stasjon i tilknytning til dagens sentrum, og bidrar slik til
kompakt byutvikling, og legger i større grad til rette for miljøvennlig mobilitet. ROS-analyse og
teknisk funksjonalitet viser ingen forskjell på alternativene. Byggetid anslås til drøye 8 år for Vest
og 7 år for alternativ Øst C.
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest med dagens stasjonsplassering legges til grunn for videre
planlegging. Samtidig har Bane NOR frarådet og senere fremmet innsigelse til alternativ Øst A og
Øst C med bakgrunn i alternativenes lavere måloppnåelse, negative konsekvenser for jordvern og
naturmangfold samt med bakgrunn i retningslinjer om samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Bane NOR vurderer alternativ Vest som det beste alternativet både på kort
og lang sikt. Alternativ Vest har muligheter for trinnvis utbygging av strekningen, som er en fordel
hvis det blir aktuelt å prioritere delstrekninger med størst samfunnsnytte først. I tillegg vil alternativ
Vest gi muligheter for lokale forbedringstiltak rundt Hamar stasjon på kort sikt, og samtidig bidra til
oppgradering og bedre kobling mellom stasjonsområdet og strandsonen. Stasjonsplasseringen
sentralt i Hamar bidrar til ny utbygging, utvikling og fortetting av eksisterende by med togstasjonen
som en viktig del av knutepunktet.
Planforslaget lå ute på høring og til offentlig ettersyn fra 21. desember 2019 til 14. februar 2020.
Det kom inn 181 merknader hvorav innsigelser fra henholdsvis Fylkesmannen i Innlandet,
Innlandet Fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR. Innsigelsene fra Fylkesmannen,
Statens vegvesen og Bane NOR retter seg mot alternativ Øst A og Øst C, med den begrunnelse at
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tiltakene er i strid med Naturmangfoldloven, Norsk handlingsplan for naturmangfold og
internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsar-konvensjonen, føringer om Nasjonal jordvernstrategi
samt Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. På bakgrunn
av merknadsbehandlingen foreslås alternativ Øst A lagt bort, da alternativet i større grad berører
dyrka mark og boligbebyggelse enn alternativ Øst C
Innsigelsen fra Fylkeskommunen retter seg mot alternativ Vest variant med bebyggbart lokk, på
bakgrunn av hensynet til nasjonale kulturminner. Bane NOR fremmet også innsigelse til variant
med bebyggbart lokk i alternativ Vest på bakgrunn av kostnader. Variant bebyggbart lokk i
alternativ Vest foreslås ikke lagt frem til sluttbehandling.
Gjennomgående temaer i merknadene er by- og knutepunktutvikling i lys av de to ulike
stasjonsplasseringene, mobilitet, trafikkløsninger og gjennomførte passasjerregistreringer,
løsninger for Vangsvegen og Stangevegens kryssing av banen, anleggsfasen samt beslag av
dyrka mark, konsekvenser for Åkersvika naturreservat, omkringliggende bebyggelse og boområder
samt avbøtende tiltak. I tillegg har høyde på kulverten i Hamarbukta og kontakten med Mjøsa og
kulturmiljø vært mye omtalt.
Alternativ Øst C og hovedalternativet i Vest legges frem til annengangsbehandling og
kommunestyret vil vedta ett traséalternativ.
Plandokumentene, planbeskrivelsen samt tilhørende juridisk bindende plankart og
planbestemmelser, er revidert med vekt på alternativ Øst C og alternativ Vest. Det fremlegges
plankart for disse to alternativene. Mellom første- og annengangsbehandling har hovedfokuset
vært å se på innsnevringer av planavgrensningen for de to alternativene. Dette for å unngå å
båndlegge mer areal enn nødvendig.
På bakgrunn av merknader fra privatpersoner, lag og foreninger, sammen med merknadene fra
offentlige instanser er i hovedsak følgende justeringer foretatt i planbestemmelsene og
retningslinjene:
Bestemmelser:
- Det er i bestemmelsene konkretisert at med 200-års flom legges det til grunn kote 127,1
moh. og at dette innebærer beregnet 200-årsflom (kote 126,6 moh) pluss sikkerhetsmargin
på 0,5 meter.
- Bestemmelse om særskilt løsning for kulvert i Hamarbukta er utdypet med følgende:
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.
- Bestemmelse om særskilt løsning for kulvert og tunnel over Børstad/Tommelstad er utdypet
med følgende:
Løsningen innebærer at jernbanen legges i kulvert og tunnel over Børstad/Tommelstad,
med kulvertinnslag i området ved gårdsvegen i forlengelse av Oluf Melvolds gate.
- Bestemmelsene utdypet med hvilke kontrollmyndigheter som skal være med å avklare
kulturminner, herunder kulturminnemyndighet og Fylkeskommunen.
- Bestemmelsene er utdypet med flere detaljer knyttet til føringer for reguleringsplanarbeidet.
Dette gjelder krav om:
o Konsekvensvurdering for drikkevann og forurensning i Mjøsa på bakgrunn av
anleggsarbeider
o Trafikkavviklingsplan som ivaretar god framkommelighet og trafikksikkerhet i
anleggsperioden
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Sikring av erstatningsareal ved omdisponering av barn og unges uteoppholdsareal
og tilgang til disse under anleggsfasen og driftsfasen

Retningslinjer:
Revideringene av retningslinjene knyttet seg i all hovedsak spesifikt til de to alternativene:
For alternativ Vest er det lagt til presiseringer av føringer for utforming av strandlinjen, vannspeilet
samt kulverten og omkringliggende landarealer i Hamarbukta. I tillegg er det lagt til føringer for
etablering av tilkomst til Tjuvholmen og etablering av krysningsmuligheter for gående og syklende
på tvers av sporområdet. Det er også lagt inn føringer for berøring av Nestléfabrikken og at fylling
mellom dagens stasjon og Bryggerirundkjøringen fjernes med mindre annet avklares som
hensiktsmessig i reguleringsplanfasen. Det er også lagt til en retningslinje som hensyntar
utbyggingen av Espern bru og forholdet til andre utbyggingsplaner i området Espern og
Strandsonen.
For alternativ Øst C er det lagt til presiseringer i føringer for inngrep i Åkersvika naturreservat,
flomsikring av vegadkomst til/fra brannstasjonen, gjenbruk av gamle Rørosbanen som
gang/sykkelveg, vurdering av bruk av støttemur fremfor skråning ved åkerholmer samt føringer for
trygge og gode over/underganger for gående og syklende. I tillegg er det lagt inn presisering om at
Stangevegen over og Vangsvegen under jernbanen skal vurderes, og at løsningene ikke skal
innebære vesentlige kostnadsøkning ut over hovedløsningen/Bane NORs forslag til Øst-løsning.
Det er også lagt til at fylling mellom dagens stasjon og Bryggerirundkjøringen fjernes med mindre
annet avklares som hensiktsmessig i reguleringsplanfasen.
Vedlagt planen er også et merknadsdokument der alle innkomne merknader har blitt oppsummert
og kommentert ut.
I revidert klimabudsjettet er beregninger for klimagassutslipp fra materialbruk justert på bakgrunn
av endring i mengde materialproduksjon. I tillegg er usikkerheten i beregningene beskrevet.
Øvrige dokumenter tilhørende planforslaget er ikke endret mellom første- og
annengangsbehandling.
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INNLEDNING
Bakgrunn

Moderniseringen av Dovrebanen gjennom Hamar er en del av InterCity-satsningen på Østlandet
(Figur 1-1). 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 .
InterCity-området kjennetegnes av en
flerkjernet bystruktur med stort
befolkningsgrunnlag og stedvis tett
arealbruk. Økt kapasitet og kvalitet i
transporttilbudet er en viktig forutsetning for
en positiv lokal og regional utvikling.
Utbygging av infrastruktur for jernbane i
InterCity-området skal bidra til utvikling av
attraktive og konkurransedyktige regioner,
for på den måten å avlaste presset på
hovedstadsområdet.
6

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 regionen
som ett felles arbeidsmarked, samtidig som
de inngår i det felles arbeidsmarkedet rundt
Oslo.
7

I tillegg til dobbeltsporet skal det bygges
tilhørende stasjoner og anlegg for vending,
hensetting (togparkering) og vedlikehold i
samsvar med ønsket forbedring av
togtilbudet. Eksisterende bane skal legges
ned etter at ny trasé er tatt i bruk.

Figur 1-1: Oversikt over IC-strekningene. Strekningen i denne
kommunedelplanen, gjennom Hamar, er markert.

Trafikken på Dovrebanen består i dag av
regiontog, fjerntog og godstog. Mens
regiontogene (IC-togene) knytter det
regionale bo- og arbeidsmarkedet på
Østlandet sammen, knytter fjerntogene
sammen landsdelene. Godstogene har en
markedsandel på om lag 50 % mellom Oslo
og Trondheim. Disse aspektene tas det
høyde for i InterCity-utbyggingen.

Meld. St. 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-3320162017/id2546287/sec1
7
Jernbaneverket (2012). Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Lillehammer. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/f798f03f5dcc4ba696c509b279ff90f0/konseptvalgutredning-for-dovrebanen-2012-02-16.pdf
6
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På Dovrebanen betyr IC-utbyggingen en dobling av kapasiteten og en kortere reisetid mellom
Oslo, Hamar og Lillehammer. Reisetiden reduseres med ca. 30 minutter mellom Oslo og Hamar og
ca. 50 minutter mellom Oslo og Lillehammer. Innen utgangen av 2026, skal dobbeltsporet gi
tilstrekkelig kapasitet for å kunne tilby halvtimesfrekvens når det er ferdig utbygd til Hamar . Når det
er ferdig utbygd til Lillehammer i 2034 vil det kunne tilbys 15 minutters-frekvens. Målsettingene og
føringene for prosjektet fremgår i kapittel 2.
8

Formålet med planarbeidet
Formålet med Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar er todelt. For det første skal
planen danne beslutningsgrunnlaget for valg av trasé for dobbeltsporet og lokalisering av stasjon i
Hamar. I tillegg skal planen båndlegge tilstrekkelig areal for den traséen som velges, slik at den
kan detaljeres og optimaliseres videre i reguleringsplanfasen.
Dette gjøres på bakgrunn av et omfattende utredningsarbeid, en konsekvensutredning, teknisk
hovedplan og de mål og føringer som ligger til grunn for InterCity-satsningen. Det er i planarbeidet
utredet tre korridorer (Figur 1-2); Vest, Øst C og Øst A i tråd med fastsatt planprogram.

Figur 1-2: Kartet viser varslingsgrensen/utredningsområdet for de tre alternativene som er utredet.

Rollefordeling og ansvar
I arbeidet med utarbeidelse av Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar har Bane NOR
vært forslagsstiller. Bane NOR het tidligere Jernbaneverket (JBV), men skiftet i 2017 navn som
følge av jernbanereformen. I planen refereres det derfor noen steder til dokumenter og utredninger
utført av Jernbaneverket. Enkelte steder i planbeskrivelsen og i tilhørende planbestemmelser og
retningslinjer omtales Bane NOR som jernbanemyndigheten for å sikre en riktig henvisning i
fremtiden.
Hamar kommune er planmyndighet og har behandlet planen politisk før den ble lagt ut til offentlig
ettersyn. Det har i løpet av planarbeidet blitt avholdt en rekke møter mellom Bane NOR, regionale
myndigheter, innbyggere, politikere og administrasjon i Hamar kommune.
8

Bane NOR (u.å.) Dovrebanen. Nettside: https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Dovrebanen/
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Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært Rambøll-Sweco ANS, satt
sammen for dette prosjektet og med sin opprinnelse i rådgivningsselskapene Rambøll Norge AS
og Sweco Norge AS. Konsulentgruppens arbeid har dannet grunnlaget for Bane NOR sin
anbefaling.
Merknadsbehandlingen og revidering av dokumenter mellom første- og annengangsbehandling har
blitt foretatt i samarbeid mellom Bane NOR, Hamar kommune og Rambøll Sweco ANS.

Planprosess
1.4.1

Fremdrift

Tabell 1-1: Tabellen viser en oversikt over viktige milepæler i planprosessen.

Aktivitet
Varsel om oppstart
Offentlig ettersyn av planprogram
Fastsatt planprogram
Kommunedelplan Hamar, planarbeid og prosess
Politisk 1. gangs behandling
Offentlig ettersyn
Merknadsbehandling
Sluttbehandling planvedtak

Tidsplan
02.11.2018
November-desember 2018
27.02.2019
Januar-oktober 2019
Desember 2019
Januar-februar 2020
Februar-mai 2020
Juni 2020

Som illustrert i Tabell 1-1: Tabellen viser en oversikt over viktige milepæler i planprosessen., ble
varsel om oppstart av planarbeid annonsert 02.11.2018. Sammen med varslingen ble
planprogrammet lagt ut på høring og offentlig ettersyn. I høringsperioden for planprogrammet kom
det inn 28 merknader. Disse har blitt behandlet og svart ut av Bane NOR i et eget vedlegg
tilhørende planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt av Hamar kommune 27.02.19.
1.4.2 Utvidelse av utredningskorridor
I løpet av arbeidet med det opprinnelige alternativet i øst (Øst A), kom det frem et ønske om å ta
inn et alternativ hvor korridoren går tidligere inn i fjell, noe som fører til en reduksjon i arealbeslaget
for dyrka mark. Dette er bakgrunnen for planarbeidets alternativ Øst C (Figur 1-3). Bane NOR
sendte ut varsel om utvidelse av utredningskorridoren den 12.06.2019. For ytterligere beskrivelse
av alternativene, se kapittel 5.
I høringsprosessen for utvidelsen av utredningskorridor kom det inn seks innspill, fem fra offentlige
instanser og ett fra privatpersoner. Merknadene fra de offentlige instansene refererer i stor grad til
merknader sendt inn i forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogrammet og ingen
av kommentarene førte til ytterligere justeringer av utredningskorridoren. Merknadene kan leses i
vedlegget Merknadsbehandling for justert varslingsgrense for dobbeltsporet.
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Figur 1-3: Utsnitt fra kart over utvidet varslingsgrense. Grønn farge viser utvidelsen.

1.4.3 Høring og offentlig ettersyn
Hamar kommunestyre vedtok å legge kommunedelplanen ut på høring og til offentlig ettersyn
18.12.2019. Planforslaget lå ute på høring fra 21. desember til 14. februar 2020. Alle innkomne
merknader har blitt oppsummert og kommentert ut i vedlegget Merknadsbehandling for høring og
offentlig ettersyn av planforslaget. Her fremgår også hvilke revisjoner av planmaterialet som har
blitt gjort som følge av merknadsbehandlingen. Kapittel 11.3 inneholder en nærmere redegjørelse
for disse revideringene.
Under høringsperioden kom det inn 181 høringsuttalelser. 22 av disse kom fra offentlige
myndigheter, 26 fra lag, foreninger, organisasjoner og politiske partier, og 133 fra private,
grunneiere og næringsliv.
Fylkesmannen, Statens vegvesen og Bane NOR fremmet innsigelse til alternativ Øst A og Øst C
fordi tiltakene, etter deres mening, er i strid med Norsk handlingsplan for naturmangfold og
internasjonale forpliktelser knyttet til Ramsar-konvensjonen, føringer om Nasjonal jordvernstrategi
og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Fylkeskommunen fremmet innsigelse til alternativ Vest variant med bebyggbart lokk på bakgrunn
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av hensynet til nasjonale kulturminneverdier. Bane NOR fremmet innsigelse til samme variant på
bakgrunn av kostnader.
På bakgrunn av merknadsbehandlingen ble alternativ Øst A og alternativ Vest variant med
bebyggbart lokk foreslått tatt ut av planen, mens alternativ Vest og Øst C ble foreslått lagt frem
for politisk annengangsbehandling.

Medvirkning
I henhold til plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer et planforslag legge til rette for
medvirkning, jfr. pbl § 5-1. Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir
befolkningen muligheten til å delta og medvirke til planløsninger. Medvirkning innebærer
enkeltpersoners og gruppers, inkludert barn og unges, rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige
utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge
sin framtid. I tillegg er det viktig med god dialog med berørte myndigheter. Dette er forankret i
planprogrammet.
Kommunedelplanen er utarbeidet i dialog mellom Bane NOR, Hamar kommune og andre berørte
myndigheter. Det har vært jevnlig dialog med sentrale regionale myndigheter i regionalt planforum
og arbeidsmøter hvor ulike problemstillinger har vært diskutert. Prosjektet har også jevnlig
informert formannskapet og kommunestyret og gjennomført møter med partigrupper samt nyvalgte
politikere etter kommunevalget i 2019.
Det har videre vært gjennomført et bredt medvirkningsopplegg med interessegrupper, barn og
unge, velforeninger, organisasjoner og andre med interesse for prosjektet. Primært har dette blitt
gjort gjennom åpne informasjonsmøter både på dag- og kveldstid i Hamar kommunes Bylab.
Informasjon om prosjektet og medvirkningsmøter på Bylab har blitt publisert gjennom
informasjonsplakater på Hamar stasjon, Hamar kulturhus, Statens Hus og på Bylab. I tillegg har
Bane NOR publisert Facebook-arrangementer, benyttet Snapchat-reklame, og laget film publisert
på Bane NORs Facebook-side og prosjektsiden . Prosjektet har også hatt utstillinger på Bylab
med informasjon om prosjektet og prosessen. Her har det også vært lagt opp til lekehjørne for barn
med bygging av togbane samt tegnemuligheter. All informasjon og kommunikasjon om prosjektet
er gjennomført i tett dialog med Hamar Bylab og kommunen, som også har informert om
medvirkningsmøter i sine kanaler for å nå ut til så mange som mulig. Bane NOR har i tillegg
orientert handelsstanden og næringslivet i Hamar før og underveis i høringsperioden, for å ivareta
næringslivets interesser i utredningsarbeidet.
9

10

1.5.1 Åpne møter
Følgende møter er avholdt i prosjektperioden frem mot høring:
19. juni 2018 — Åpningsdag, Bylab
20. juni 2018 — Hamar på skinner i snart 160 år, Bylab
21. juni 2018 — Åpen dag med fageksperter, Bylab
26. juni 2018 — InterCity gjennom Hamar: mer enn bare dobbeltspor, Bylab
27. juni 2018 — Jernbaneteknikk, Bylab
28. juni 2018 — Jernbane og knutepunktutvikling, Bylab
06. november 2018 – Dobbeltsporet gjennom byen, Bylab
13. november 2018 – Hvordan prosjekterer vi jernbane gjennom Hamar?, Bylab
20. november 2018 – Hva lurer ungdommen på?, Bylab
27. november 2018 – Fremtidens jernbane for fremtidens innbyggere, Bylab
9
10

Bane NOR (2018). «Film – Planprogram for Hamar» datert 30.10.2018.
Bane NOR 2020. Prosjektnettside for Dobbeltspor gjennom Hamar: http://www.icdb.no/

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Kommunedelplan med
konsekvensutredning for
dobbeltspor gjennom Hamar.
Planbeskrivelse

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

18 av 127
ICD-05-A-20051
06A
20.05.2020

26. februar 2019 – Presentasjon av revidert planprogram før politisk behandling i kommunestyret,
Bylab
13. mars 2019 - Møte med handelsstanden og næringslivet i Hamar, Bylab
14. mai 2019 – Statusdag, Bylab
21. mai 2019 – Ungdommens dag, Bylab
29. mai 2019 - Møte med handelsstanden og næringslivet i Hamar, Hotell Astoria
25. juni 2019 – Status. Øst eller Vest?, Bylab
Tabell 1-2 gir en oversikt over hvilke tema de fremmøtte på medvirkningsmøtene har vært opptatt
av.
Tabell 1-2: Tabellen viser en oversikt temaer de fremmøtte på Bylab og andre medvirkningsmøter i Hamar har vært
opptatt av, samt en oversikt over hvor man kan finne mer informasjon om disse temaene.

De fremmøtte var opptatt av:
Hovedløsning med stasjonsplassering – Vest
Hovedløsning med stasjonsplassering –
Øst A og Øst C
Riksveg 25 Vangsvegen over/under banen
Byutvikling, siktlinjer, forbindelser mellom byen
og Mjøsa
Trafikkløsninger og stasjonslokaliseringer
Gjennomføring og metode for
passasjerregistreringer
Avbøtende tiltak i forbindelse med matjord og
Åkersvika naturreservat
Kostnader knyttet til alternativene
Anleggsfasen og fremstilling av dette
Beslag av dyrka mark

RAMSAR
Videre medvirkningsprosess

Temaene besvares i denne
planbeskrivelsen i følgende kapitler, samt
tilhørende vedlegg:
Kapittel 5
Teknisk hovedplan
Fagrapport anleggsgjennomføring
Kapittel 5
Teknisk hovedplan
Fagrapport anleggsgjennomføring
Kapittel 1.5.1
Politisk møte 22.05.2019
Kapittel 5.5
Kapittel 6.3
Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger
Kapittel 5
Teknisk hovedplan
Fagrapport anleggsgjennomføring
Kapittel 6.3
Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger
Kapittel 6.2.2
Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser
Kapittel 6.2.1
Fagrapport prissatte konsekvenser
Kapittel 5.10
Fagrapport anleggsgjennomføring
Kapittel 5.2.2 og 5.5.2 om berørte arealer
Kapittel 11 og 12 om båndlegging av arealer
Kapittel 6.2.2
Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser
Kapittel 6.2.1
Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser
Kapittel 1.5.2
Kommunikasjon- og medvirkningsplan

Temaene og spørsmålene folk har vært opptatt av på Bylab og de andre medvirkningsmøtene
svares ut i denne planbeskrivelsen og i vedlegget Merknadsbehandling for høring og offentlig
ettersyn av planforslaget. Problemstillingene belyses på kommunedelplannivå, og konkrete
løsninger vil håndteres i neste planfase.
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Medvirkning under høringsperioden:
I høringsperioden var alle relevante plandokumenter tilgjengelig på Hamar kommunes nettside. I
tillegg var plandokumenter i trykt utgave tilgjengelig for gjennomsyn på Hamar rådhus
(servicekontoret), Hamar Bylab, Hamar bibliotek og biblioteket avd. Vang.
Tirsdag 14. januar 2020, ble det arrangert et åpent møte om nytt dobbeltspor på Hamar Kulturhus.
Det var om lag 250 tilhørere. Møtet ble innledet av Hamar kommune etterfulgt av Bane NOR som
holdt en presentasjon av planforslaget. I siste del av møtet ble det åpnet opp for spørsmål fra salen
til panelet bestående av representanter fra kommunen og fagutredere fra Bane NOR.
Avslutningsvis ble det gjennomført en temabord-seanse hvor fremmøtte kunne stille spørsmål og
prate med fagutredere i foajeen. Folkemøtet ble livestreamet for å nå ut til flest mulig. Det
estimeres at ca. 4-500 så på sendingen.
Bane NOR og Hamar kommune var tilgjengelige på Bylab i til sammen tre dager i høringsperioden.
Her ble det tilrettelagt for åpen kontordag på dagtid, og temavise kveldsmøter med relevant og
aktuelt innhold:
 21. januar, 2020 - Åpent kontor og tema-bylab på kveldstid: Presentasjon av
anleggsgjennomføring (ca. 25 fremmøtte på kveldsarrangement).
 28. januar, 2020 - Åpent kontor og tema-bylab på kveldstid: Ungdomskveld (ca. 30
fremmøtte på kveldsarrangement). Her deltok Ungdomsrådet.
 4. februar, 2020 - Åpent kontor og tema-bylab på kveldstid: Presentasjon av byutvikling og
mobilitet (ca. 50 fremmøtte på kveldsarrangement).
Det har i løpet av høringsperioden også blitt arrangert to skolebesøk hos Storhamar Videregående
Skole (15-20 tilhørere) og Hamar Katedralskole (100-130 tilhørere) sammen med kommunen. Her
ble det blant annet benyttet VR-briller i tillegg til annen visualisering, slik at ungdommene lett
kunne sette seg inn i prosessen og planen. Bane NOR etterlot seg nødvendig materiale på skolene
slik at elevene kunne bruke dette i skolenes VR-laber i etterkant. I høringsperioden kom det inn
høringsinnspill fra en av skolene, fra ungdomsrådet samt fra ungdomsorganisasjoner.
Det har i tillegg vært gjennomført møter med flere partigrupper, samt møte med Hamarregionen
næringsforum i høringsperioden. Både Bane NOR og Hamar kommune har deltatt på disse.
1.5.2 Politiske møter
Bane NOR har jevnlig informert politikere underveis i planarbeidet. Tabell 1-3 gir en oversikt over
politiske møter i planprosessen.
Tabell 1-3: Tabellen viser en oversikt over politiske møter i planprosessen

Dato
Behandlet av
24.10.2018 Formannskapet

Innhold – Politiske møter
Behandling med innstilling til kommunestyret:
Planprogram på høring
- Samtidig med høring og offentlig ettersyn, varsles
oppstart av arbeid med utredninger.
- Hamar kommune ønsker en variant der Øst-alternativet
legges under riksveg 25 (Vangsvegen) i
utredningsarbeidet.
31.10.2018 Kommunestyret Vedtak:
Planprogram på høring
- Kommunestyret vedtok innstillingen fra
formannskapsmøtet 24.10.2018, om at planprogrammet
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og varsel om oppstart av utredninger legges ut til høring
og offentlig ettersyn.
13.02.2019 Formannskapet

Behandling med innstilling til kommunestyret:
Fastsetting av planprogram
- Hamar kommunestyre fastsetter planprogrammet
27.02.2019 Kommunestyret Vedtak:
Fastsetting av planprogram
- Hamar kommunestyre vedtok innstillingen fra
formannskapsmøtet 13.02.2019, og fastsatte
planprogrammet.
10.04.2019 Formannskapet Orientering
Bane NOR orienterer
- Bane NOR informerte om status i prosjektet om
dobbeltspor gjennom Hamar.
08.05.2019 Formannskapet Vedtak:
Siling av varianter
- Bane NOR orienterte formannskapet om prosjektets
omfang i henhold til planlegging, tid og kostnader, samt
spesielt om tiltaket i Øst og jernbane over riksveg 25
(Vangsvegen).
- Formannskapet vedtok at saken skulle utsettes til
formannskapsmøtet 22.05.2019.
22.05.2019 Formannskapet Behandling med innstilling til kommunestyret:
Siling av varianter
- For trasékorridor Øst tilslutter Hamar kommune seg at
Bane NOR ikke utreder alternativ med jernbane under
Vangsvegen ytterligere i kommunedelplanen.
- Hamar kommune presiserer at varianter der jernbanen
krysser både under og over Stangevegen skal utredes
videre
- For trasékorridor Øst tilslutter Hamar kommune seg at
følgende Østløsninger med jernbane over riksveg 25
(Vangsvegen) videreføres:
o Opprinnelig korridor
o Opprinnelig korridor med kulvert
o Ny vestlig linje med tidlig fjellpåhugg
- Utredninger og vurderinger knyttet til utredningskrav
som er omtalt i planprogrammet skal inngå i samlet
planmateriale og følge saken på høring.
22.05.2019 Kommunestyret Vedtak:
Siling av varianter
- Hamar kommunestyre vedtok innstillingen fra
formannskapsmøtet 22.05.2019 og fastsatte alternativ for
utredning av jernbane over Vangsvegen i forbindelse med
korridor Øst A og C.
03.06.2019 Fylkesrådet i
Orientering:
Hedmark
Bane NOR orienterer
11

12

Bane NOR (2019). Orientering for Formannskapet 08.05.2019. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/3e00ccfaeabf4e63a39379816daffb11/20190508-formannskapet-i-hamar-002.pdf
12
Hamar kommune (2019). Hamar kommunestyret. Saksframlegg 0034/19: Kommunedelplan dobbeltspor gjennom Hamar og hensetting (InterCity
Dovrebanen)- siling av varianter.22.05.2019.
11
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Bane NOR orienterte om InterCity

12.06.2019 Formannskapet

Orientering
Bane NOR orienterer
- Bane NOR orienterte om status i utredningen knyttet til
alternativ vest.
19.06.2019 Kommunestyret Orientering:
Bane NOR orienterer
- Bane NOR orienterte om status i utredningene.
30.10.2019 Kommunestyret Orientering:
Bane NOR orienterte om dobbeltsporet for nye politikere
13

27.11.2019 Kommunestyret Orientering:
Fremleggelse av kommunedelplanforslaget, ved Lars Eide,
prosjektsjef. Bane NOR
11.12.2019 Formannskapet Vedtak:
Høring og offentlig ettersyn
- Vedtar å sende planforslaget ut på høring og til offentlig
ettersyn med 4 tilleggsbemerkninger. Formannskapets
forslag til vedtak ble i sin helhet vedtatt av kommunestyret
uten justeringer (se møte 18.12.2019).
18.12.2019 Kommunestyret Vedtak:
Høring og offentlig ettersyn
- Kommunestyret vedtar å legge ut alle tre alternativer (Vest,
Øst A og Øst C) på høring og til offentlig ettersyn.
- Hamar kommunestyre mener konsekvensutredningen er
gjennomført tilfredsstillende i tråd med fastsatt planprogram
og at det danner et godt nok grunnlag for vedtak.
- Hamar kommunestyret foreslår følgende justeringer/tillegg i
retningslinjer under 1.3.18:
o 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
konstandsestimatet. Stangevegen under ny bane
foreslås utredet videre med støttemurer i Åkersvika,
som begrenser arealbeslag i reservatet.
o Eksisterende jernbaneteknisk anlegg og fylling
fjernes mellom dagens stasjon og
Bryggerirundkjøringen. Bane NOR anmodes om at
planmaterialet oppdateres før 2.gangsbehandling, i
tråd med justerte retningslinjer på dette punktet.
- 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.

Bane NOR (2019). Orientering i Formannskapsmøtet 12.06.2019. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/3e00ccfaeabf4e63a39379816daffb11/20190508-formannskapet-i-hamar-002.pdf
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Formannskapet vil påpeke at utredningene i svært stor grad
tar utgangspunktet i nåsituasjonen. Dette gjelder både for
byanalyse, trafikkbilde, dagens bruk av stasjonen og
knutepunktfunksjoner. Bygging av dobbeltspor og
etablering av 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.

Historikk
I dette delkapittelet gis det en kort introduksjon av det tidligere arbeidet med planleggingen av nytt
dobbeltspor gjennom Hamar fra 2012 til oppstart av nytt planarbeid i 2017.
1.6.1 Konseptvalgutredning for Dovrebanen (2012)
I 2012 utarbeidet Jernbaneverket (JBV) en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-strekningene
Oslo-Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien. KVU-arbeidet ble igangsatt etter mandat fra
Samferdselsdepartementet og dannet grunnlaget for regjeringens beslutning om videre
planlegging. Konseptvalgutredningene viste at transportkapasiteten på deler av InterCitystrekningene er fullt utnyttet. Behovet for økt kapasitet vil ifølge utredningen øke med forventet
vekst i bosetning og arbeidsplasser i årene fremover. Det prosjektutløsende behovet ble formulert
slik av Jernbaneverket:
«Økt kapasitet for person- og godstransport på jernbanen i IC-området for å sikre
tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid» .
14

Følgende samfunnsmål ble formulert:
«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter boog arbeidsområdene godt sammen».
KVU IC anbefalte derfor nytt dobbeltspor fra sentrum til sentrum i byene. Gjennom arbeidet med
KVU for Dovrebanen ble det analysert ulike konsepter for utbygging av strekningen OsloLillehammer. Jernbaneverket anbefalte konsept «DB 4B» - Nytt dobbeltspor dimensjonert med
underbyggingsstandard for 250 km/t og forbikjøringsspor for saktegående tog. KVUen
dokumenterte at det valgte konseptet oppfyller mål om kapasitet, kjøretid og punktlighet.
1.6.2 Mulighetsstudiet Sørli-Brumunddal (2014)
For å sikre et bredt beslutningsgrunnlag, basert på KVU IC Oslo-Lillehammer og
høyhastighetsutredning Oslo-Trondheim, gjennomførte JBV en mulighetsstudie for å avklare om
det fantes ytterligere alternative traséer som burde vurderes på strekningen Sørli-Brumunddal.
Noen av alternativene i KVU IC stammet fra Høyhastighetsutredningen (2010-2012) , der man
utredet traséer som gjorde det mulig å kjøre via Hamar i hastigheter opp mot 330 km/t. Disse ble
vurdert nærmere i mulighetsstudien og i andre alternativ som kom opp gjennom idéverksted
arrangert i forbindelse med mulighetsstudiet. Dette resulterte i et bredt utvalg av forslag, der de
beste alternativene ble skissert og vurdert, i mulighetsstudien. Viktige aspekter i utredningen var
15

Jernbaneverket (2012). Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Lillehammer. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/f798f03f5dcc4ba696c509b279ff90f0/konseptvalgutredning-for-dovrebanen-2012-02-16.pdf
15
Jernbaneverket (2012). Høyhastighetsutredningen 2010-2012. Nettside:
https://www.banenor.no/Prosjekter/hoyhastighetsutredningen/Nyhetsarkiv/Oppsummering-Hovedkonklusjoner/
14
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ytre miljø, stasjonslokalisering, sikkerhet, kompleksitet (anleggsgjennomføring), kapasitet og
kostnader. Særlige løsninger gjennom Hamar ble inngående diskutert, og fem alternative
stasjonslokaliseringer ble vurdert. Mulighetsstudien anbefalte å gå videre med to alternativer: H1
og H5 (Figur 1-4).
Øvrige alternativer ble silt ut på grunn av svært høye kostnader, manglende måloppnåelse,
usentral stasjonsplassering og/eller store naturinngrep.

Figur 1-4: Utredningskorridorer fra mulighetsstudiet Sørli-Brumunddal.

1.6.3 Kommunedelplanprosess (2016) og tilleggsutredninger (2017)
Forslaget til planprogram for kommunedelplanen Sørli – Brumunddal tok utgangspunkt i to
utredningskorridorer fra mulighetsstudien (i planen kalt Vest og Øst). Gjennom behandlingen av
planprogrammet i juni 2015 ble også en tredje utredningskorridor i tunnel under Hamar, og med
stasjon ved rådhuset, lagt til (midt, V i Figur 1-4), og det ble besluttet at Vest-korridoren skulle
utredes med kulvert i Hamarbukta og tunnel videre nordover, i tillegg til bruløsning/dagløsning.
Etter en omfattende planprosess i 2015 og 2016, ble det fremmet en kommunedelplan med
konsekvensutredning for fire alternativer (to i Vest, ett i midt og ett i Øst) med tilhørende varianter. I
tillegg ble to korridorer i Stange og én korridor i Ringsaker utredet. Anbefalt trasé i Hamar var
alternativet K1 i korridor Vest (nedsenket kulvert i Hamarbukta). Planen ble vedtatt i Stange og
Ringsaker kommuner. Kommunestyret i Hamar vedtok Øst men det forelå da innsigelser til alle
traséalternativer, fra Fylkesmannen, Riksantikvaren og Jernbaneverket (nå Bane NOR). Etter
mekling hos Fylkesmannen uten resultat, ble planen oversendt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse.
16

17

18

KMD ba i mai 2017 Bane NOR om å tilleggsutrede åtte spesifiserte problemstillinger ved
alternativene K1 og K3 (korridor Vest og korridor Øst). Tilleggsutredningene ligger til grunn for flere
av de endringene som er gjort i foreliggende kommunedelplan i forhold til kommunedelplanen fra
2016.
1.6.4 Bestilling av ny planprosess for Åkersvika-Brumunddal (2017)
Som følge av de uavklarte innsigelsene til kommunedelplanen for Sørli-Brumunddal kom
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i brev datert 01.09.2017, frem til at det skulle
Stange kommune (2016). Stange kommunestyret. Politisk sak 110/16: Sluttbehandling.
Kommunedelplan IC Sørli – Brumunddal 15.12.2016.
17
Ringsaker kommune (2016). Ringsaker kommunestyret. Politisk sak 129/16: Kommunedelplan for
dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal, sluttbehandling 21.12.2016.
18
Hamar kommune (2016). Hamar kommunestyret. Politisk sak 0021/16: Kommunedelplan dobbeltspor
Sørli-Brumunddal siling av alternativ nedsenket stasjon i korridor 1 Vest.17.02.2016.
16
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kreves ytterligere utredninger av både alternativ K3 Øst og K1 Vest, før det kunne treffes et endelig
planvedtak.
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fra Samferdselsdepartementet
(SD) ligger til grunn for bestillingen av nytt planarbeid for dobbeltspor gjennom Hamar. I tillegg er
planarbeidet nærmere presisert i brev fra Jernbanedirektoratet datert 19.12.2017. I brevet fra KMD
går det klart fram at de nye utredningene skal vektlegge forholdet til byutvikling, og at kommunen
har en viktig rolle i planarbeidet. Under følger utdrag fra bestillingen.
19

20

«Kommunal og moderniseringsdepartementet mener byutviklingen er et viktig tema som må
vurderes av kommunen før nytt planvedtak. De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging er viktig for byutvikling. Det må vurderes i hvilken grad ulike
løsninger ivaretar målene fastsatt for InterCity utbyggingen og andre nasjonale føringer.
En del av de beregnede kostnadene er knyttet til tiltak som ikke er nødvendige for
gjennomføringen av InterCity-prosjektet. Den videre prosessen må klargjøre hvem som skal
bekoste hva. InterCity utbyggingen gir kommunen en unik mulighet for byutvikling, men staten kan
ikke bekoste denne byutviklingen utover det InterCity-utbyggingen i seg selv bidrar med.»
Jernbanedirektoratet gjennomførte høsten 2017 dialogmøter med de mest sentrale fagetatene
(Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Statens vegvesen og Bane
NOR) sammen med Hamar kommune. Tilbakemeldingene fra disse møtene lå til grunn for
Jernbanedirektoratets brev datert 19.12.2017 med innspill til ny planprosess.
For mer informasjon om dette, se kapittel 2.2.8
1.6.5 Innledende siling og forutsetninger for planprogram
Bestillingen av de nye utredningene i Jernbanedirektoratets brev av 19.12.2017 peker på alternativ
Øst og Vest som aktuelle traséalternativer. Alternativ midt fra forrige kommunedelplanprosess ble
med dette derfor lagt bort.
Som del av optimalisering og siling ble det vurdert nye tilbudskonsepter samt forlengelse av
togpendler til Brumunddal, Moelv og Elverum. Med pendel menes strekningen mellom to av
togenes endestasjoner, hvor pendelenden er stasjonen hvor togene snur og kjører tilbake. Totalt 8
hovedkonsepter ble vurdert basert på teoretiske kombinasjonsmuligheter av pendelstrukturer og ny
lokalisering av hensettingsanlegg. Tre av disse med trasé i Vest (A-C) og fem i Øst (A-E). I silingen
ble Vest A, Øst A og Øst C tatt videre som alternativer, mens Vest B (byggbart lokk over spor, Vest
for stasjonen) og Øst E (fleksibel stasjonsløsning) ble videreført som varianter av
hovedalternativene.
For mer informasjon om silingsprosessen som ledet frem til de alternativene som er utredet i
denne kommunedelplanen, vises det til fastsatt planprogram.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017). Hamar kommune – innsigelse til kommunedelplan dobbeltspor Sørli – Brumunddal (InterCity
Dovrebanen). Brev datert 01.09.2017
20
Samferdselsdepartementet (2017). Brev datert 03.08.2017 og 14.09.2017.
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RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET

Dette kapittelet gir en kort innføring i rammer og føringer for planarbeidet. Innledningsvis
redegjøres det kort for planprogrammet, etterfulgt av en beskrivelse av de konkrete rammer for
InterCity-prosjektene og internasjonale, nasjonale, regionale og lokale mål, planer og føringer som
er relevant for og som planarbeidet må ta hensyn til.

Planprogram
Planprogrammet ble fastsatt 27.02.2019 og beskriver hvordan planarbeidet for kommunedelplan
for dobbeltspor gjennom Hamar skal gjennomføres, og hvilke alternativer, utredningstema og
utredningsmetodikk som skal legges til grunn for å komme frem til én trasé gjennom Hamar.
Planprogrammet gjelder også for kommunedelplan for hensettingsanlegg på Hjellum, men slår fast
at dette kan utredes i en egen planprosess, uavhengig av valg av trasé for dobbeltsporet.
Planprogrammet slår videre fast at avklaring av andre funksjoner som driftsbase, verksted og
museumsmateriell skal inngå i utredningene. Disse funksjonene kan ha en viss betydning for
valget av trasé og lokalisering av stasjon, men de er ikke avgjørende.

Rammer for InterCity-prosjektet
Strekningene innenfor InterCity-området må ses i sammenheng for å ivareta samspillet mellom
togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet. Det er utarbeidet et helhetlig infrastrukturkonsept for alle
InterCity-strekningene. Dette kalles konseptdokument for InterCity-strekningene og er utviklet for at
resultatet av utbyggingen skal gi et pålitelig togtilbud med kort reisetid, høy frekvens og høy
kapasitet. Det er lagt til grunn at hastighetsstandarden er 250 km/t. Dimensjonerende hastighet for
godstog er 100 km/t.
Sentral stasjonslokalisering og en arealutvikling rundt de nye stasjonene som bygger opp under
satsingen, gir InterCity-utbyggingen høy måloppnåelse både når det gjelder samfunnsøkonomi og
nullvekstmålet. Det legges derfor vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal være et godt
utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling.
Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området skal bidra til at veksten i persontrafikken kan tas med
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utbyggingen skal knytte byene på Østlandet tettere sammen og
gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden skal bli betydelig kortere og forstørre
hovedstadsregionen. Målet er å skape bærekraftige og konkurransedyktige regioner, som kan
avlaste presset på hovedstaden.
Målstrukturen er fastlagt gjennom Konseptvalgutredningen (KVU) som danner grunnlaget for
Regjeringens beslutning om planleggingen av InterCity-strekningene. Planarbeidet for dobbeltspor
gjennom Hamar skal realisere samfunnsmål og effektmål hentet fra KVU IC Dovrebanen ,
utarbeidet i 2012
21

Bane NOR har laget en film som presenterer bakgrunnen for og målene med InterCityutbyggingen .
22

2.2.1

Overordnede mål for IC-prosjektet og Dovrebanen

2.2.1.1 Samfunnsmål
Samfunnsmålet lyder slik: «InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy
kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.
Jernbaneverket (2012). Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Lillehammer. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/f798f03f5dcc4ba696c509b279ff90f0/konseptvalgutredning-for-dovrebanen-2012-02-16.pdf
22
Bane NOR (2019). InterCity - klimavennlig transport for fremtiden 27.05.2019. Nettside:
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/innhold/2019/intercity---klimavennlig-transport-for-fremtiden/
21
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Med miljøvennlig menes et transportsystem som:
- Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for vegutbygging)
- Gir lavest mulig forurensende utslipp
- Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser
- Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert
transportbehov.
2.2.1.2 Effektmål
Effektmålene for IC-strekningen på Dovrebanen har et brukerperspektiv. Målet er at strekningen
skal innfri følgende målsetninger:
- Pålitelig togtilbud
o Bedre pålitelighet
- Kort reisetid
o 1 times reisetid mellom Oslo og Hamar og 1,5 times reise mellom Oslo og
Lillehammer
- Høy kapasitet og frekvens
o Kapasitet og frekvens til å dekke fremtidig etterspørsel etter personreiser og
godstransport.
2.2.1.3 Miljømål
I forbindelse med InterCity-prosjektet er det utarbeidet et Miljøprogram . Miljøprogrammet er
basert på Bane NORs miljøpolitikk, og påpeker grunnleggende miljøhensyn for utbyggingen av
InterCity-strekningene. Miljøprogrammet fastsetter miljømål for hele prosjektets livsløp, og
omhandler herunder planlegging, bygging, drift og vedlikehold, og hvordan prosjektorganisasjonen
skal arbeide for å oppfylle målene.
23

InterCity-prosjektets miljømål er følgende:
- 0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer
- Ingen skade på ikke frigitte kulturminner
- Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder
- Under planlegging skal minimum 90 % av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektene identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp. (CO2-ekv/år)
- Prosjektene skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap
2.2.2 Konseptdokument for InterCity-strekningene
Bane NORs konseptdokument skal sikre at utbyggingen av InterCity-strekningene dimensjoneres
for riktig ytelse og beskriver et helhetlig konsept for InterCity-planleggingen, herunder
Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Det er et strategisk dokument som
ivaretar samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og krav til funksjonalitet med hensyn til
togframføring, drift og vedlikehold.
24

Jernbaneverket (2016). InterCity-prosjektet, Miljøprogram. Dok.nr. ICP-56-Q-25800.
Jernbaneverket (2015). Konseptdokument for IC-strekningene ICP-00-A-00004, 2015. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/0480f88268f74111a7b08a702b3138cb/konseptdokument-for-ic-strekningene.pdf
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2.2.3 Teknisk designbasis
Bane NORs tekniske designbasis inneholder standardiserte og formålstjenlige løsninger for
jernbanestrekningene i InterCity-området. Teknisk designbasis skal angi foretrukne teknologiske
valg for systemene som danner jernbanen der dette er mulig. Der dette ikke er mulig, skal
beslutningsprosessen for valg av løsning være godt beskrevet med føringer for hvilke parametere
som skal vektlegges. Målet med dokumentet er å skape en felles plattform som sikrer at
beslutninger i delprosjekter tas på samme grunnlag, og med lik vekting av relevante parameter før
endelig løsning velges. Denne legger føringer for den tekniske hovedplanen for prosjektet.
25

2.2.4 Planveileder for byområder og knutepunkter
Hamar er definert som en bystasjon med knutepunktpotensiale.
26

Bane NORs Planveileder for byområder og knutepunkter er basert på føringer i NTP 2014-2023 .
Planveilederen tar for seg InterCity-prosjektets krav for hvordan man best kan oppfylle de
overordnede målsettingene.
27

Planveilederen legger til grunn at knutepunkt med en InterCity-stasjon er et attraktivt målpunkt i
byen. Med dette menes at et knutepunkt er mer enn et byttepunkt mellom ulike reisemidler, men at
knutepunkt er et reisemål i seg selv, og ikke bare en holdeplass der man reiser til og fra.
For at et knutepunkt skal bli et attraktivt målpunkt må visse forutsetninger være oppfylt. Det må
blant annet gi enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler og god tilgjengelighet og
framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Omkringliggende bystruktur bør ha
høy arealutnyttelse, stor andel besøksintensive virksomheter og kvaliteter som oppleves som
interessante.
2.2.5 Håndbok for stasjoner
Knutepunkt skal utformes etter prinsipper for bystasjoner på InterCity-strekninger, som fremgår av
Bane NORs stasjonshåndbok. Denne håndboka beskriver standarden Bane NOR har som
ambisjon å tilby på stasjoners publikumsområder. Den fastsetter krav, anbefalinger og
veiledninger, herunder krav til universell utforming.
28

Veilederen legger forutsetninger for anleggelse av et stasjonsområde, og er prinsipiell for
plasseringen av funksjoner som er tilhørende et slikt område. Dette innebærer at stasjonen skal ha
grøntanlegg, sykkelparkering, stasjonsbygning med billettsalg, oppvarmet venterom, toalett og
areal for publikum. Inn mot stasjonsområdet skal det plasseres taxi-holdeplass, kiss & ride og
bussholdeplass. Innfartsparkeringen må ikke nødvendigvis legges direkte inntil stasjonen, men
skal ha god gangforbindelse til dette området.
2.2.6 Veileder for helhetlig knutepunktutvikling
Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport, har Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet en veileder
med en rekke anbefalinger for knutepunktutvikling. I veilederen slås det fast at det formelle
ansvaret for planlegging, utbygging og drift skal følge infrastruktureierskapet. Veilederen anbefaler
29

Bane NOR (2019). Teknisk designbasis for InterCity. Doknr. ICP-00-A-00030. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/54b785617e5f40cd83c885f66434f677/teknisk-designbasis.pdf
26
Jernbaneverket (2013). Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt: Planveileder for byområder og knutepunkter (sist
revidert 12.08.2013). Nettside: https://www.banenor.no/contentassets/4a480291d26b4adebe9792ad191c88c4/planveileder-for-byomrader-og-knutepunktgjennomforingsplan-intercity.pdf
27
Meld. St. 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-3320162017/id2546287/sec1
28
Bane NOR (2017). Håndbok for stasjoner (Stasjonshåndboka). Sist revidert 21.03.2017. Nettside: https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php
29
Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og KS (2018). Veileder for helhetlig knutepunktutvikling. Nettside:
https://www.vegvesen.no/_attachment/2836195/binary/1347406?fast_title=Veileder+for+knutepunktputvikling.pdf
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å sikre helhetsperspektiv i knutepunktutviklingen gjennom samarbeid mellom involverte parter.
Veilederen gir også retningslinjer for samfunnssikkerhet og råd om lokalisering og utforming av
knutepunkter.
2.2.7 Felles planforutsetninger for InterCity-strekningene
Planlegging i regi av IC-prosjektet skal følge et prinsipp om at mest mulig skal gjøres kun én gang
og helhetlig for IC-strekningene. Det er utarbeidet flere dokumenter, som vil gi føringer for den
videre planleggingen av strekningen Sørli-Brumunddal. Disse omtales videre her.
2.2.7.1 Utbyggingsstrategi
Bane NORs utbyggingsstrategi for IC-strekningene presenterer en overordnet framdriftsplan for
utbyggingen . Framdriftsplanen er basert på avveininger mellom ulike føringer og hensyn:
- bevilgningstakt i NTP
- hvilke deler av infrastrukturen som skal være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP
- mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og tilrettelegging for godstrafikk slik det beskrives i NTP
- behov for færrest mulig midlertidige tiltak
- optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse
- realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet
- koordinering med andre prosjekter, i regi av Bane NOR og andre aktører
30

2.2.7.2 Flom
I likhet med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Bane NOR egne retningslinjer med
krav til undersøkelser og sikkerhet. Flomfare knyttet til omkringliggende arealer skal omtales og
vurderes i planer som omhandler jernbane. Bygging av jernbane kan ikke føre til økt
vassdragsrelatert fare som flom, erosjon, dårligere områdestabilitet eller lignende. Normalt legges
200 års gjentaksintervall til grunn for dimensjonerende flom ved permanente anlegg.
2.2.8 Føringer fra bestilling av ny planprosess
KMD og SD har gitt føringer for ny planprosess i Hamar. KMD trekker fram følgende
hovedutfordringer for planarbeidet:
31

-

32

By- og knutepunktutvikling, muligheter og begrensninger ved begge alternativer, inkludert tidsog kostnadsvurderinger.
Konsekvenser for driftsfunksjoner, jernbaneverksted, tilbakeføring av sporområder, mv. knyttet
til mulighetene for frigivelse til byutvikling, samt gevinster ved avhending av frigitte arealer.
Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum.
Konsekvenser for Vikingskipet – herunder antall parkeringsplasser.
Konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak
Konsekvensene for Åkersvika naturreservat. Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende
tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
Mulighetene for kostnadsreduserende tiltak.

SD presiserer at det skal utarbeides to likeverdige alternative kommunedelplanforslag for alternativ
Øst og alternativ Vest. For begge alternativene skal det utarbeides en samfunnsøkonomisk kost/nytteanalyse.
Jernbaneverket (2014). Utbyggingsstrategi for IC-strekningene 15.03.2014. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/b2344859e0ca45568d59eda3d7c3560c/utbyggingsstrategi-ic---svar-pa-oppdrag-fra-sd---oversendt-15032014--offentlig-fra-27102014.pdf
31
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017). Hamar kommune – innsigelse til kommunedelplan dobbeltspor Sørli – Brumunddal (InterCity
Dovrebanen). Brev datert 01.09.2017
32
Samferdselsdepartementet (2017). Brev datert 03.08.2017 og 14.09.2017.
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Jernbanedirektoratet gjennomførte høsten 2017 dialogmøter med de mest sentrale fagetatene
(Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Statens vegvesen og Bane
NOR) sammen med Hamar kommune. Tilbakemeldingene fra disse møtene lå til grunn for
Jernbanedirektoratets brev datert 19.12.2017 med innspill til ny planprosess . Brevet utdyper og
presiserer det KMD og SD har lagt av føringer for planarbeidet. Her framheves det at det er
ønskelig at planarbeidet for noen tema detaljeres på reguleringsplannivå for å sikre
beslutningsgrunnlag for valg av alternativ, og for å sikre gjennomførbarhetskontroll. Dette gjelder
tekniske løsninger for jernbane og veger, fundamentering av konstruksjoner, men også
gjennomførbarhet for avbøtende og kompenserende tiltak (landbruk, våtmarksområder m.m.). Det
trekkes fram at det er spesielt viktig å ha kontrollert teknisk, økonomisk og fysisk gjennomførbarhet
for forhold som er avgjørende for valg av alternativ. Det vil si at kommunedelplanen på disse
områdene må være mer detaljert enn det som er vanlig for planer på dette nivået.
33

I brevet fra Jernbanedirektoratet fremgår det også at det skal utredes både videreføring av dagens
lokalisering, og flytting av driftsbasen med tanke på spor- og vegadkomst, funksjonskrav og
kostnader. Det er ikke utredet eventuell ny plassering i denne planen. I tillegg fastslås det at
tilsving for gods mot Rørosbanen skal utredes for begge alternativ, i motsetning til i 2016, hvor
dette bare gjaldt alternativ Vest. Det er for øvrig ikke planlagt ytterligere tiltak på Rørosbanen i
dette prosjektet.

Internasjonale føringer
2.3.1 Ramsarkonvensjonen (1971) - Ramsarkonvensjonen, først opprettet i 1971, er en internasjonal avtale som setter rammene for
bevaring og bruk av våtmarker og deres ressurser. Åkersvika, i Hamar og Stange kommuner, er
Norges første Ramsarområde og ble fredet 26.07.1974.
34 35 36

Ettersom jernbanetiltaket berører Åkersvika naturreservat må det derfor utarbeides en plan for
avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak. I planarbeidet er det sett på muligheter for
tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen. Dette
arbeidet utføres på reguleringsplannivå, og skal ligge til grunn for eventuelt behov for justering av
grense for Åkersvika naturreservat. For mer informasjon om hvordan tiltaket berører Ramsarområdet vises det til vedlagt Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser.
2.3.2 Parisavtalen (2015)
Parisavtalen ble vedtatt under klimatoppmøtet 12.12.2015 i Paris. Norge er ett av de 195 landene
som har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer og forsterke nødvendige tiltak og handlinger
for en bærekraftig lav-utslippsfremtid. Landene forpliktet seg til å redusere sine karbonavtrykk
«snarest mulig» og gjøre sitt beste for å holde den globale oppvarmingen «til under 2 grader
celsius» og hjelpe utviklingsland til å gjøre det samme.
37

2.3.3 Den europeiske landskapskonvensjonen (2004)
Den europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i 2000 og
trådte i kraft fire år senere. Konvensjonen anses som den første internasjonale avtalen som
omhandler landskap spesielt, og ses i sammenheng med Europarådets arbeid med
38

Jernbanedirektoratet (2017). Dobbeltspor Hamar – ny kommunedelplan. Innspill til ny planprosess 2018. Brev datert 19.12.2017.
Ramsarkonvensjonen (1971). The Convention on Wetlands of International Importance. Vedtatt i Iran 02.02.1971. Ratifisert av Norge 09.07.1974,
ikrafttredelsesdato 21.12.1975. Forvaltningsmyndighet: Miljødirektoratet.
35
Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet (2016). Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016-2020) M-644. Nettside:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M644/M644.pdf
36
Forskrift 22. januar 2016 nr. 47 om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark.
37
Parisavtalen (2015). Paris Agreement. Vedtatt av De Forente Nasjoner den 12.12.2015. Ratifisert av Norge 22.04.2016, ikrafttredelsesdato 04.11.2016.
Oslo: Klima- og miljødepartementet.
38
Europeisk landskapskonvensjon ETS nr. 176 (2000). European Landscape Convention. Vedtatt av Europarådets ministerkomité 20.10.2000 Firenze
(Italia). Ratifisert av Norge 20.10.2000, ikrafttredelsesdato 01.03.2004.
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menneskerettigheter, demokrati og lovsstyring. De ikke-prissatte temaene vurderer virkningene av
et tiltak på landskapet slik begrepet er definert i den europeiske landskapskonvensjonen.

Nasjonale planer og føringer
2.4.1 Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029)
Nasjonal transportplan (NTP) gir statlige føringer for hvordan man skal nå hovedmålet i
transportpolitikken, som går ut på å skape et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping
og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i tråd med Parisavtalen. NTP viser hvilke
samferdselsprosjekter Regjeringen ønsker å satse på i tiden fremover.
39

Nasjonal transportplan oppdateres hvert fjerde år. For å kunne gjennomføre utbyggingen av
dobbeltspor gjennom Hamar er man avhengig av å bli inkludert i NTP for å få bevilget penger.
2.4.2 Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2019)
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal
følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til
grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Regjerningen vil blant annet utvikle et
moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer
miljøvennlig, der det mellom regionene er behov for effektive veg- og jernbaneforbindelser. For å
redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må det utvikles kompakte byer og
tettsteder, og bygges rundt kollektivknutepunkt.
40

2.4.3 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer. Det skal legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og
transformasjon i by- og tettstedsområder i og rundt kollektivknutepunkter.
41

2.4.4

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1995)
Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Den skal gi kommunene bedre grunnlag for å
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.
42

2.4.5 Nasjonal jordvernstrategi (2015)
Jordvernstrategien ble lagt frem av regjeringen og behandlet i Stortinget 8. desember 2015.
Formålet med jordvernstrategien er et strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at målet
for årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra maksimalt 6 000 til 4 000 daa i året. Dette
43

Meld. St. 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-3320162017/id2546287/sec1
40
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019). Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nettside:
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
41
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014). Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging 26.09.2014.
Nettside: https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
42
Miljøverndepartementet (1995). Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 20.09.1995. Nettside:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Barn og unge i plan og byggesak. Nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-ungei-plan-og-byggesak/id2685228/
43
Innst. 56 (2015-2016) Prop 127 S – vedlegg 4
Landbruks- og matdepartementet (2018) Prop. 1 S. Nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613210/sec7
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målet skal nås gradvis innen 2020. Jordvernstrategien ble oppdatert i 2018, men målet om mindre
enn 4 000 daa i året står fast.
2.4.6 Stortingets klimaforlik (2012)
I forbindelse med klimaforliket i Stortinget ble en rekke tiltak vedtatt. Særlig aktuelt for InterCityprosjektet er målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange, samt å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I
retningslinjene for etatenes arbeid med NTP 2018-2029 er storbyområder erstattet med
byområder.
44

2.4.7 Statlige planretningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging.

45

Støyretningslinjen har anbefalte utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger,
sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Grensene er forskjellige avhengig av hvilken type
kilde som lager støyen.
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. I slike områder kan det
være aktuelt å tillate støyfølsom bebyggelse dersom det stilles konkrete krav til bebyggelsen.
2.4.8

Statlige planretningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520/2012)
Hensikten med disse retningslinjene er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom
god arealplanlegging. Anbefalte luftforurensingsgrenser skal legges til grunn ved ny virksomhet og
bebyggelse. Det anbefales at luftkvaliteten kartlegges og inndeles i rød og gul sone. Rød sone
angir et område der ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning bør unngås, mens ny
bebyggelse kan vurderes i gul sone.
46

2.4.9 NVE Retningslinje Flaum- og skredfare i arealplanar
Retningslinjene fra NVE tar for seg hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i
arealplaner . Retningslinjene bygger på bestemmelser i plan- og bygningsloven og kravene til
sikkerhet mot flom og skred som er gitt i Byggteknisk forskrift, TEK17 med tilhørende veiledning.
Retningslinjene bør legges til grunn ved arealplanlegging i områder som kan bli utsatt for eller føre
til fare.
47

48

De klimatiske endringene gjør at det er økt fare for flom i vassdragene. Dette kan medføre økt
erosjon, masseavlagring og isgang. Arealplanlegging som tar hensyn til eksisterende og framtidig
flom- og skredfare er det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader. Retningslinjene til
NVE må derfor legges til grunn for planlegging av nytt dobbeltspor.

Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk klimapolitikk. Nettside:
https://www.regjeringen.no/contentassets/aa70cfe177d2433192570893d72b117a/no/pdfs/stm201120120021000dddpdfs.pdf
45
Miljødirektoratet (2016). Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Nettside:
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
46
Miljøverndepartementet (2012). Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Nettside:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b1e1d20ee364e61ab2949814a9212ca/t-1520.pdf
47
NVE (2014). Flaum- og skredfare i arealplanar. Nettside: http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
48
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (2015). Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging, T-1497. Nettside:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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2.4.10 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Hensikten med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning er å
forplikte kommuner, fylkeskommuner og staten til å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og økt
miljøvennlig energiomlegging gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse.
Planleggingen skal videre bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning).
49

2.4.11 Landsverneplan for jernbanen, herunder Espern-området
Deler av Hamar stasjon er fredet etter kulturminneloven. Dette gjelder følgende objekter:
- Restaurant-bygning med interiør fredet i 2007.
- Rørosbanens lokstall og Dovrebanens ringstall m/svingskive og tilhørende sporområde,
verkstedbygning, presenningsverksted, lagerbygg og to traverser med tilhørende
sporområde fredet i 2012 (Espern-området).
Fredningsforskriften av 27.11.2012 lister i detalj hvilke objekter som er omfattet av fredningen og
hva fredningen innebærer.
50

Regionale planer og føringer
2.5.1

Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i
Hamarregionen 2009-2030 (2009)
Fylkesdelplanen omfatter kommunene i Hamarregionen (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange).
Målet for SMAT er å styrke fornyelses- og utviklingsmulighetene i regionen gjennom samordnet
miljø-, areal- og transportutvikling, herigjennom å følge opp regjeringens politikk når det gjelder
reduksjon av klimagassutslipp.
51

SMAT-planarbeidet skal finne fram til rimelige avveininger mellom by- og tettstedsutvikling og vern
av landets beste åkerjord. I tillegg skal utvikling av by- og tettstedsbebyggelsen i regionen skje på
en mest mulig bærekraftig måte. Dette har ført til mål om at lokalisering av aktiviteter skal skje slik
at de genererer minst mulig transport, og at lokalisering av ny aktivitet foretas på lokaliteter som
støtter opp om eksisterende tettsteder fremfor etablering av nye tettstedsdannelser.
2.5.2

Regional planstrategi 2016-2020 for Hedmark fylke (2016)

52

Planstrategien er et viktig styringsverktøy for utviklingen av tidligere Hedmark fylke. Planens
hovedmål er å lede an i det grønne skiftet ved å fokusere på å skape attraktivitet, velfungerende
infrastruktur, fokusere på lokale natur- og kulturressurser og satse på kompetanse og
næringsutvikling.
2.5.3 Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer (2005)
Planen skal bidra til at verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Hedmark tas vare på.
Fundamentet for fylkesdelplanen er ønsket om å ta vare på Hedmarks fortid for framtida. Et av de
framhevede målene for kulturminnevernet i Hedmark er å sikre mangfoldet og særpreget i
Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer som del av en helhetlig miljø- og arealforvaltning.
53

Klima- og miljødepartementet (2018). Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Nettside:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
50
Forskrift 27. november 2012 om fredning av jernbaneverkstedet, Espern, i Jernbaneverkets og Bane NOR Eiendom as eie, Hamar kommune, Innlandet.
51
Hedmark fylkeskommune (2009). Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal og transportutvikling (SMAT) i 6 by og tettesteder og 2 næringsområder i
Hamarregionen 2009-2030. Nettside: https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/fylkesdelplan-for-samordnet-miljo--areal-og-transportutviklingen-smat.pdf
52
Hedmark fylkeskommune (2016). Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020. Nettside: https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/omfylkeskommunen/planer/regional-planstrategi-for-hedmark-2016-2020.pdf
53
Hedmark fylkeskommune (2005). Kulturminner for Hedmarks fremtid. Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer gjeldende fra 2005.
Nettside: https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/kulturarv/dokumenter/kulturvernplanen/fylkesdelplan-for-vern-og-bruk-av-kulturminner-2005-2.pdf
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2.5.4 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen (2019)
Strategien er utarbeidet i samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner og omfatter 10
kommuner i Mjøsbyregionen. Intensjonen bak strategien er å utvikle regionen til en mer
konkurransedyktig og bærekraftig region. For å oppnå dette er det definert flere hovedmål:
- Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.
- Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, og med bedre
forbindelser til resten av landet.
- Det er et mål å utnytte arealer effektivt med universell knutepunktutvikling som bidrar til
enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange.
- Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025 (Oppland)/2030
(Hedmark).
54

En felles areal- og transportstrategi skal bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i
regionen og gi større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. Utviklingsarbeidet skal
føre til felles forståelse og kunnskapsgrunnlag for samordnet areal- og transportplanlegging.
Utvikling av jernbane med andre gode kollektivløsninger er svært sentralt i strategiarbeidet.
2.5.5 Regional samferdselsplan 2012-2021
Regional samferdselsplan omfatter riks- og fylkesvegnettet, jernbanens infrastruktur og togtilbud,
samt øvrig kollektivtrafikk organisert via Hedmark Trafikk FKF. Samferdselsplanen gir føringer for
Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 2014-2017.
Planen gir også viktige innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023 med tilhørende
handlingsprogram for riksveger og jernbane. Videre er det påpekt at utbygging av jernbanen er
sentralt for å skape regionforstørring.
55

2.5.6 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2016)
Ny Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er en videreføring av strategien vedtatt i
2008 om en flerkjernet utvikling i regionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder og effektive
transportløsninger. Strategien er grunnlag for planlegging internt i regionen, og for innspill til
nasjonale samferdselsprioriteringer.
56

2.5.7 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021 er utarbeidet etter reglene i
forskrift om rammer for vannforvaltningen som er hjemlet i plan- og bygningsloven,
vannressursloven og forurensningsloven. Planen ble vedtatt av fylkestinget i tidligere Hedmark
fylkeskommune 16.desember 2015. Den regionale planen skal vise hvordan det ønskes å forvalte
vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. Planen fastsetter miljømål
for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann, og er ment å gi en helhetlig beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannet.
57

Lokale planer og føringer
Mål og ambisjoner for byutvikling er beskrevet i planprogrammets kapittel 4.7. Under er en kort
beskrivelse av gjeldende planer for Hamar kommune som er spesielt relevante for planarbeidet.

Mjøsbyen (2019). Felles Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Nettside: https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-ogtransportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
55
Hedmark Fylkeskommune (2012). Regional samferdselsplan 2012-2021. Nettside: https://innlandetfylke.no/_f/p1/i5e2b6873-57e0-4e42-93cb480961287f85/regional-samferdselsplan-2012-2021.pdf
56
Samarbeidsalliansen Osloregionen (2016). Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016. Nettside: http://www.osloregionen.no/wpcontent/uploads/ATP-Osloregionen-WEBversjon-1.pdf
57
Vannportalen (2015). Nettside: http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/regional-plan-vedtattfylkesting-2016-2021/regional-plan-vannregion-glomma.pdf
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2.6.1 Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, Hamar 2018-2030
Hamar kommune sin visjon er «Innlandets urbane hjerte». I kommuneplanens samfunnsdel er det
definert fem mål som bygger opp under visjonen:
5859

-

Hovedmål 1: I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet
Hovedmål 2: I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt
næringsliv og stor innovasjonskraft
Hovedmål 3: I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve miljøvennlig
Hovedmål 4: I 2030 er Hamar blant landets beste kommuner for barn og ungdom
Hovedmål 5: I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune for alle

Kommuneplanens arealdel for Hamar 2018-2030 (Figur 2-1) ble vedtatt av Hamar kommunestyre
30.05.2018 og 20.06.2018 (områder med innsigelser). Planen viser båndleggingssoner/
hensynssoner for utredningsarealer for dobbeltspor i Vest og Øst, med tilhørende bestemmelser.
Planen setter krav til 200 parkeringsplasser ved Hamar stasjon (uavhengig av lokalisering). Planen
avklarer nye utbyggingsarealer for bolig av vesentlig størrelse på Ridabu og på Stavsberg (ved
flyplassen), og viser prioriterte fortettingsområder innenfor den etablerte bystrukturen.
Kommuneplanens arealdel legger til rette for utbygging/fortetting ved stasjonen og aktuelle
nærliggende områder. Spesielt gjelder dette for områdene Espern, Strandsonen, Tjuvholmen,
Disenstranda (ved alternativ Øst) og langs Vangsvegen innenfor Disen bru, samt fortetting i
sentrum.

Figur 2-1: Utsnitt fra Hamar kommunes arealdel. Kartet kan leses digitalt i plandialogen på Hamar kommunes nettsider60
Hamar kommune (2018). Kommuneplanens arealdel, 2018-2030. Planbeskrivelse og konsekvensutredning. Nettside:
https://www.hamar.kommune.no/category20116.html
59
Hamar kommune (2018). Kommuneplan 2018-2030 samfunnsdel med langsiktig arealstrategi. Nettside:
https://www.hamar.kommune.no/category19113.html
60
Hamar kommune (u.å.) Plandialog. Nettside: https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn
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2.6.2 Kommunedelplan for miljø og klima, Hamar 2019-2030
Planen ble vedtatt av kommunestyret 25. september 2019. Formålet med kommunedelplan for
miljø og klima 2019-2030 er at Hamar kommune sammen med innbyggerne og andre
samarbeidspartnere, skal bidra til å redusere utslippene av klimagasser og nå de globale
bærekraftmålene. Miljø- og klimapolitikken favner bredt og omfatter mange tema. Planen omfatter
mål og tiltak for en ønsket utvikling basert på prioriterte hovedutfordringer for Hamar.
61

Kommunedelplanen har fem hovedmål med tilhørende delmål og beskrivelse av hvordan målene
skal realiseres:
- I 2030 har Hamar engasjerte innbyggere som lever miljøvennlig
- I 2030 tar alle samfunnsaktører i Hamar miljø- og klimavennlige valg
- I 2030 er Hamar et klimatilpasset og trygt lokalsamfunn
- I 2030 har Hamar et rikt natur- og kulturlandskap
- I 2030 har Hamar et godt livsmiljø
Hamar kommune vedtar årlig klimabudsjett sammen med handlings- og økonomiplan, og har som
mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.
2.6.3 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2011)
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer gjelder for Hamar sentrum. Planen omhandler
byen og tettstedsbebyggelsen og beskriver hvordan den har vokst fram med sine karakteristiske
særtrekk. Hamars byhistorie er vist med bilder og tekst. Plankart viser områder båndlagt for
bevaring av kulturmiljø («gul liste»), og viser også ulike delområder med verneklasse 1, 2 eller 3,
med tilhørende bestemmelser.
2.6.4 Kommunedelplan for sentrum
Ny sentrumsplan for Hamar 2020 – 2032 er under utarbeidelse og vil avløse dagens plan fra 1995.
Planprogrammet for kommunedelplanen ble vedtatt i desember 2019. Sentrumsplanen skal følge
opp og konkretisere målene i kommuneplanen samfunnsdel, slik at de private utbyggerne og
næringslivet gis større forutsigbarhet og tydelige rammer for videre byutvikling. Sentralt i dette
arbeidet er utarbeiding av en stedsanalyse og en klimavennlig mobilitetsstrategi. Det skal også
utarbeides analyser og strategier for handel og kulturminner, samt volumstudier. Gjennom
planarbeidet legges det opp til bred medvirkning og dialogsamlinger med næringsliv, regionale
myndigheter, befolkningen, barn og unge med mer.
2.6.5 Berørte reguleringsplaner
Det er flere gjeldende reguleringsplaner som helt eller delvis vil bli berørt av det arealet som
båndlegges i denne kommunedelplanen. I tillegg er det flere pågående planprosesser. For en
oversikt over disse, se vedlegget Oversikt over berørte reguleringsplaner.

Hamar kommune (2019). Kommunedelplan for miljø og klima 2019-2030. Nettside: https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134662261570532398/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Kommunedelplan%20for%20milj%C3%B8%20og%20klima%2002.10.19.pdf
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3 JERNBANETEKNISKE FORUTSETNINGER
I det foregående kapittelet ble rammene og føringene for prosjektet gjennomgått. Dette kapittelet
synliggjør noen av de jernbanetekniske krav og forutsetninger som ligger til grunn for dette
prosjektet. Disse er generelle og skal i størst mulig grad kombineres med hensynet til lokale
forhold som naturvern, byutvikling og kulturarv. I utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Hamar må
en finne de beste løsningene innenfor det tekniske regelverket for å kunne nå målene for InterCityutbyggingen om kortere reisetid og høyere hastighet, frekvens og pålitelighet.
For at togene skal kunne oppnå en hastighet på 250 km/t på fri linje må det nye dobbeltsporet ha
en kurveradius på minst 2900-4000 meter. På stasjonen legges det til grunn en
gjennomkjøringshastighet på 90 km/t, som krever en kurveradius på minimum 425 meter. I tillegg
skal nye baner tilfredsstille strenge krav til stigning som gjør det mulig for kjøring av tunge godstog
og raskere akselerasjon for passasjertog på strekningen. Jernbanen er dermed en svært stiv
konstruksjon, noe som blant annet vil si at en justering av linjen ett sted, betyr behov for justeringer
andre steder. Dette innebærer at den nye jernbanen, i mindre grad kan tilpasses eksisterende
strukturer, bebyggelse og andre lokale forhold, enn andre samferdselsprosjekter som for eksempel
veger. I tillegg må linjeføringen gjennom Hamar tilpasses de to treffpunktene vedtatt i
nabokommunene, Stange og Ringsaker. Prosjektet har videre sett på mulig løsning for sportilgang
til jernbanemuseet og plassering av, og sportilgang til driftsbase.
Planforslaget inneholder også en ny stasjonsløsning i Hamar. Stasjonsløsningen skal utformes for
å håndtere gjennomgående tog på Dovrebanen i begge retninger, vending av indre InterCity-tog
(tog som skal snu på Hamar) og vending av tog fra Rørosbanen (tog på Rørosbanen som skal snu
på Hamar). Det skal også være muligheter for forbikjøring av saktegående tog. Dette betyr at
stasjonen må ha minst syv spor. Samtidig må plattformene være tilpasset InterCity-tog og være
minst 350 meter lange. Mellomplattformer må være 10 meter brede og sideplattform må være 6
meter brede. I tillegg er det, for alternativ Øst A og C, sett på en stasjonsvariant som ivaretar
muligheten for at indre InterCity-tog kan kjøre direkte videre til Elverum i fremtiden og vende der.
Knutepunktet, som stasjonsområdet utgjør, skal ellers utformes etter prinsipper for bystasjoner på
InterCity-strekninger, som gjennomgått i delkapittel 2.2.5. Dette innebærer at Hamar stasjon skal
inneholde flere funksjoner tilrettelagt for publikum, slik som oppvarmet venterom, toalett og
billettsalg, samt et grøntanlegg i tilknytning til stasjonen. I tillegg skal det planlegges for gode
løsninger for ulike transportmidler til og fra stasjonen. Dette er arealkrevende og krever nye
løsninger for å oppnå et best mulig trafikkmønster tilhørende stasjonsområdet.
Med de overnevnte forutsetningene tatt i betraktning, illustrerer dette noen av utfordringene med
plasseringen og utformingen av linjeføringen og stasjonsalternativene i Øst og Vest, og muligheten
til å tilpasse seg de lokale forholdene. I denne sammenheng er det viktig å fremheve at
kommunedelplanen først og fremst skal undersøke om løsningene er gjennomførbare, samt
utgjøre et godt nok beslutningsgrunnlag for valg av trasé. Først i neste planfase vil detaljerte
løsninger og utforming fastsettes, innenfor korridoren som vedtas i kommunedelplanen. I neste
planfase vil det dermed være rom for optimalisering av de foreslåtte løsningene.
For mer informasjon om utformingen av tiltaket vises det til kapittel 5. For detaljerte tekniske
beskrivelser av forutsetningene bak tiltaket, vises det til vedlegget Teknisk hovedplan.
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DAGENS SITUASJON

I dette kapittelet gis en overordnet beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet for de tre
utredningsalternativene alternativ Vest, Øst A og Øst C. Kapittelet omtaler de mest sentrale temaer
som planen berører.

Beliggenhet
Planområdet ligger i sin helhet i Hamar kommune. Hamar by er et tyngdepunkt i Innlandet og har
ca. 31 000 innbyggere. Byen utgjør et sentralt knutepunkt i regionen og er et viktig
jernbaneknutepunkt mellom Dovrebanen og Rørosbanen (Figur 4-1).

Figur 4-1: Kartet viser Hamar i Mjøsregionen. Nærliggende stasjoner på Dovrebanen og Rørosbanen er markert.
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Planområdet
4.2.1

Alternativ Vest

Figur 4-2: Figuren viser en oversikt over dagens situasjon innenfor planområdet knyttet til alternativ Vest. Det lyse
området innenfor planavgrensningen fremstiller området hvor jernbanen planlegges i tunnel

Figur 4-2 viser utstrekningen av planområdet for alternativ Vest. Innenfor dette området ligger
Furuberget med Furuberget kalkverk, deler av Furuberget naturreservat og andre skogsområder.
Videre omfattes deler av boligområdene Prestrud, Jønsrudløkka, Dalsløkka og deler av området
mellom Koigen og Vestbyen. I tillegg ligger Hamarbukta, mindre deler av Briskebyen, dagens
Hamar stasjon og tilhørende jernbaneområde samt Rørosbanen innenfor planavgrensningen.
Også mindre deler av Åkersvika naturreservat (mellom Espern og Disenstranda) ligger innenfor
planavgrensningen.
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Alternativ Øst C

Figur 4-3: Figuren viser en oversikt over dagens situasjon innenfor planområdet knyttet til alternativ Øst C. Det lyse
området innenfor planavgrensningen fremstiller hvor jernbanen planlegges i tunnel.

Figur 4-3 viser utstrekningen av planområdet for alternativ Øst C. Innenfor dette området ligger
Furuberget med Furuberget kalkverk, deler av Furuberget naturreservat og andre skogsområdet,
samt deler av Hedmarktoppen. Fra grensen til Ringsaker kommune og videre sørover ligger deler
av Vold, skogsområdene på Klukhagan og boligområdene på Solvang samt deler av jordbruks- og
kulturlandskapet på Børstad og Tommelstad innenfor planavgrensningen. Dagens Rørosbane,
deler av næringsområdene på Midtstranda og Disentranda samt mindre deler av boligområdet i
Briskebyen er også en del av planområdet. Videre ligger deler av Åkersvika naturreservat (mellom
Espern og Disenstranda), og deler av Flagstadelva (mellom Disen og Midtstranda) innenfor
planområdet.
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Alternativ Øst A – Legges ikke frem til annengangsbehandling

Figur 4-4: Figuren viser en oversikt over dagens situasjon innenfor planområdet knyttet til alternativ Øst A. Det lyse
området innenfor planavgrensningen fremstiller hvor jernbanen planlegges i tunnel.

Figur 4-4 viser utstrekningen av planområdet for alternativ Øst A slik det er utredet. Planområdet
dekker i stor grad de samme områdene som i alternativ Øst C, men planområdet går lenger mot
øst. Dette gjør at boligområdene på Smeby blir liggende innenfor planområdet. I tillegg ligger
større deler av kulturlandskapet på Børstad og Tommelstad innenfor planområdet enn i alternativ
Øst C.
For nærmere beskrivelse av planavgrensningen, hvilke områder som berøres og betydningen av
dette vises det til kapittel 5 og 11.
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Hamar by

Figur 4-5: Illustrasjonen viser dagens Hamar sentrum

Hamar sentrum består av kvadraturen som bygger på Røyems plan fra 1848. Gatene i kvadraturen
er anlagt slik at byen åpner seg mot Mjøsa. De lange gatene følger strandlinjen, mens tverrgatene
har «Mjøsgløtt».
Jernbanen har vært en sentral del av Hamar by siden 1862 ved utbygging av HamarGrundsetbanen. I 1880 ble Hedmarksbanen etablert og utgjør banestrekningen mellom Eidsvoll og
Hamar. I 1894 ble banen videreført nordover fra Hamar og til Tretten, gjennom byggingen av
Gudbrandsdalsbanen. I dag er Hamar et viktig knutepunkt både for Dovrebanen fra Oslo til
Trondheim og Rørosbanen fra Hamar til Støren via Røros .
62

Sør i kvadraturen ligger dagens stasjon og skysstasjonen som et viktig knutepunkt i tett synergi
med bystrukturen. Dette området er preget av blandede sentrumsformål, med forretninger,
kontorer og boliger. Bebyggelsen har hovedsakelig aktive fasader med utadrettede virksomheter
og mange innganger som henvender seg mot gatene.
Jernbanen avgrenser kvartalsstrukturen mot Mjøsa. På utsiden av jernbanen ligger Mjøsa med
Skibladnerbrygga og Koigen. Dette er viktige rekreasjonsområder for befolkningen i Hamar.
Vestsiden av sentrum har flere forbindelser til områdene langs Mjøsa, på tvers av jernbanen.
Østsiden av sentrum har en tverrforbindelse til Vikingskipet, samt Åkersvikvegen og Stangevegen
som krysser dagens Rørosbane.
Øst for sentrum ligger boligområdene Østbyen og Briskebyen, som begge er mer finmaskede
boligområder, bestående hovedsakelig av eneboliger og rekkehus. Rørosbanen skiller disse
områdene fra næringsområdet rundt Vikingskipet. Dette området består av store tomter for
bilbasert storhandel og næring, åpne asfalterte parkeringsarealer og brede gater. Vikingskipet
Bane NOR (2008). Jernbanen på Østlandet 25.03.2008. Nettside: https://www.banenor.no/Jernbanen/Historie/Historisk-oversikt-jernbanen-iNorge/Jernbanens-utvikling-i-de-ulike-landsdelene-Ostlandet/
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huser større arrangementer, messer og sport og er omgitt av store parkeringsarealer. Videre
østover langs Rørosbanen ligger Midtstranda, et annet større næringsområde.

Forbindelser og mobilitet

Figur 4-6: Illustrasjonen viser hovedgatenettet inn til og i Hamar sentrum, samt opparbeidede sykkelveger og
busstraseer.

Hamars hovedgatenett (Figur 4-6) består av de sentrale atkomstvegene inn mot sentrum som er
Aslak Bolts gate/Storhamargata og Furnesvegen som kommer fra Vest og nord, samt Vangsvegen
og Stangevegen som kommer fra nordøst og sørøst. Hovedvegene går over til å bli gater i det de
møter kvartalsstrukturen. Vegnettet har god trafikkavvikling og det er forholdsmessig liten biltrafikk
til og fra stasjonen. Mange reisende velger å gå til stasjonen på grunn av den sentrale
lokaliseringen og det er også gode forhold for overganger mellom tog og buss. Innenfor
kvartalsstrukturen ligger et nettverk av strøks- og gågater som binder sammen sentrale plasser og
byrom. De blågrønne rekreasjonsområdene langs Mjøsa er godt opparbeidet og tilrettelagt med
gang- og sykkelveg, men nettverket for syklende er ellers mangelfullt i byen.

Kultur- og naturmiljø
Kvartalsstrukturen og stasjonen er viktige historiske elementer i Hamar. Kvartalsstrukturen er
oppført i Riksantikvarens NB!-register av nasjonale interesser for kulturmiljøer . Jernbanestasjonen
og deler av bygningsmassen på Espern-området er viktige jernbanehistoriske miljøer og er vernet.
For sentrumsområdet har kommunen utarbeidet en egen kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer. Planen synliggjør byhistorien og gir en vurdering av bevaringsverdi.
63

Riksantikvaren (2012). Forskrift om fredning av jernbaneverkstedet Espern, Hamar. 27.11.2012. Nettside:
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=43a25b7d4d474f36ade60f9a69e620f0
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Jordbruksområdet rundt gårdene Tommelstad, Kluke og Børstad er tillagt stor verdi som
kulturlandskap. Området er også viktig med tanke på naturverdier knyttet til åkerholmer og alleer,
samt at det er et viktig rekreasjonsområde for nærliggende boligområder.
Det ligger to naturvernområder innenfor planområdet: Åkersvika naturreservat, som også er
Ramsar-område, og Furuberget naturreservat. I tillegg er det flere viktige naturtyper utenfor
verneområdene, hovedsakelig flommark, mudderbanker, kalkmark, kalkskog, rikmyr, kalksjøer og
gjengroende slåttemark.
For mer informasjon, se vedleggene Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser, Fagrapport andre
samfunnsmessige virkninger og Teknisk hovedplan.
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Dette kapittelet gir en beskrivelse av de tre hovedalternativene som ligger til grunn for
utredningene samt tilhørende varianter av disse. I tillegg gis en beskrivelse av justeringene som er
gjort fra forrige planprosess i 2016. Avslutningsvis i beskrivelsen av hvert alternativ vil det
fremlegges en serie med illustrasjoner, som forklarer alternativet visuelt. Til slutt i kapittelet
beskrives anleggsfasen slik den er tenkt gjennomført.
Følgende tre hovedalternativer er utredet (Figur 5-1):
- Alternativ Vest med stasjonsplassering som i dag
- Alternativ Øst C med stasjonsplassering ved Vikingskipet
- Alternativ Øst A med stasjonsplassering ved Vikingskipet
Etter høring og offentlig ettersyn foreslås det å legge bort alternativ Øst A, da alternativ Øst C
vurderes som bedre. Alternativet blir likevel omtalt kort i dette kapitlet, da det er utredet fullt ut.
Kommunedelplanen gjelder for strekningen Åkersvika-Jessnes i Hamar kommune. Vedlegget
Teknisk hovedplan tar i tillegg for seg strekningen fra Jessnes og videre til Brumunddal i Ringsaker
kommune. Strekningen Jessnes-Brumunddal ble i forrige runde avklart i kommunedelplan for
dobbeltspor Åkersvika - Brumunddal, vedtatt desember 2017 i Ringsaker kommune .
64

Figur 5-1: Oversikt over de tre alternativene som er utredet for dobbeltspor gjennom Hamar.

Ringsaker kommune (2016). Ringsaker kommunestyret. Politisk sak 129/16: Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal,
sluttbehandling 21.12.2016.
64
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Alternativ Vest
5.1.1 Beskrivelse av alternativet
Det følgende er en oversikt over alternativ Vest, slik det ligger til grunn for i utredningene.
Illustrasjonene i figurene Figur 5-2 og Figur 5-3 viser hovedgrepene etterfulgt av en tekstlig
beskrivelse.
Videre teknisk optimalisering av blant annet løsninger for vegsystem, konstruksjoner,
terrengutforming vil vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. For mer detaljert og teknisk
informasjon vises det til vedlegget Teknisk hovedplan, som beskriver hvordan tiltaket er teknisk
gjennomførbart. Teknisk hovedplan innehar også beskrivelser av løsninger for blant annet
signalanlegg, normalprofiler, overbygning, strømforsyning og drenering.

Figur 5-2: Illustrasjonen viser en oversikt over sportiltaket i alternativ Vest, slik det er foreslått. De grønne linjene i
illustrasjonen fremstiller Ramsar-grensen. I hovedalternativet opprettholdes driftsbasen som i dag.
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Figur 5-3: Illustrasjonen viser en oversikt over tiltaket i hovedalternativet for alternativ Vest. Optimalisering av løsninger
for vegsystem, utforming av terreng omkring kulvert o.l. vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
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Figur 5-4 Illustrasjonen viser stasjonsområdet for alternativ Vest.

Trasé

I alternativ Vest følger nytt dobbeltspor eksisterende bane på vestsiden av
dagens fylling i Åkersvika, med en kort bru i nordenden av Åkersvika, før
den går videre forbi Hamar stasjon. Stasjonen lokaliseres i samme område
som dagens stasjon. I Hamarbukta legges banen i kulvert, og videre i
fjelltunnel fra Koigen til Jessnes.
Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og
Dovrebanen kobles også sammen med dobbeltspor i tilsving mellom
Åkersvika og Disenstranda. Tilsvingen koples til eksisterende
Rørosbanespor langs traséen, fram til Flagstadelva.

Kulvert og
vannspeil

I hovedalternativet starter kulverten i forlengelsen av Vangsvegen og ny
gate (adkomst til Tjuvholmen) føres over kulverttaket. Kulverten er
optimalisert siden forrige planprosess, noe som medfører at den er
betydelig senket. Høyde på kulvert er videre beskrevet og illustrert i kap.
5.2.1. Med dette grepet anses varianten «Ytterligere senket» ivaretatt i
hovedalternativet, jf. planprogrammet. Kulverthøyden kan likevel bli
gjenstand for ytterligere teknisk optimalisering i reguleringsplanfasen.
Det etableres et vannspeil på innsiden av kulverten i Hamarbukta, med
store dimensjoner. Endelig utforming på vannspeilet, landutforming og
områdene rundt avklares i reguleringsplanfasen i samarbeid med Hamar
kommune.

Plattform og
tilkomst

Det etableres 7 spor gjennom stasjonen og seks spor til plattform. Nordre
plattform ligger langs stasjonsbygningen som i dag. Plattformen som skal ta
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reisende i retning Røros er 150 meter lang, mens plattformene til
Dovrebanen er 350 meter lange.
Hovedalternativet viser atkomst til midtplattformer fra en ny undergang like
øst for stasjonsbygningene, ved krysset med Grønnegata. Endelig
plassering og utforming vil sees nærmere på i reguleringsplanfasen.
Undergangen skal også gi tilgang til Tjuvholmen og utbyggingsområdet på
sørsida av ny bane.
Reisetorg

Funksjoner som venterom, toalett og billettsalg blir i stasjonsbygningen som
i dag. Oppholds- og gangarealer inn mot plattformen opprettholdes
tilnærmet likt som dagens situasjon.

Trafikalt
knutepunkt

Dagens trafikale funksjoner beholdes i stor grad som i dag, men med noen
justeringer. Innfartsparkering med plass til 200 biler etableres langs
Stangevegen, i tråd med kommuneplanens arealdel. Skysstasjonen foreslås
bygget noe om på grunn av arealbeslag for Rørosbanen. Skysstasjonen
etableres som delvis gateterminal i Stangevegen. Taxi og HC -parkering
legges i Strandgata, og kiss&ride kan etableres rundt stasjonsparken.
Sykkelparkering etableres på begge sider av ny undergang.

Opprydding og
istandsetting

Spor på stasjonen som ikke lenger vil være i bruk fjernes. Spor nordover fra
Hamar stasjon fjernes, og fyllingen senkes ned til «bygulvnivå» fra Hamar
stasjon til Bryggerirundkjøringen. Strekningen vil tilrettelegges for park, med
etablering av gang- og sykkelveg/strandsti.
Asfalt og bygg fjernes på Åttemetersplanet og det tilrettelegges for
opparbeiding av park/vannspeil. Det samme gjelder arealet som blir berørt
av tiltaket øst for Vangsvegen. Arealene oppå kulverten mellom Skappels
gate og Koigen opparbeides til enkel parkstandard.
Videre vil prosjektet omfatte generell opprydning og istandsetting av
områder innenfor anleggsbeltet som blir berørt av anleggsarbeidene. Dette
gjelder blant annet gater som Storhamargata og Skappels gate, samt
områder på Koigen som direkte berøres. Disse vil tilbakeføres til samme
standard som før anleggsperioden.

Landskap

Utforming av terreng omkring kulvert må avklares i reguleringsplanfasen.
Forming av strandlinjen mot Hamarbukta er utredet som vist i Figur 5-3,
men andre løsninger kan bli aktuelle som følge av mer detaljert planarbeid.
Planen legger til grunn at 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.

Jernbaneverksted

Jernbaneverkstedet skal flyttes fra Hamar stasjon uavhengig av hvilket
alternativ som velges. Arealene som i dag benyttes til verksted kan benyttes
til andre formål, i tråd med gjeldende områderegulering for Strandsonen
(vedtatt 2011). Eventuell ny lokalisering av jernbaneverksted avklares ikke i
denne kommunedelplanen.
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Driftsbase

Hovedalternativet innebærer at driftsbasen på Espern og sportilgangen
beholdes. Det må etableres ny kobling mellom eksisterende spor på
driftsbasen og nye spor på Hamar stasjon.

Jernbanemuseet

I hovedalternativet legges det opp til en løsning uten sportilknytning for
jernbanemuseet. Dette innebærer at hele dagens spor fra Hamar stasjon,
forbi Jernbanemuseet og til Jessnes kan fjernes.

Veg

Stangevegen – Vegen må legges om for å komme over tilsving til
Rørosbanen. Vegen heves noe og vil treffe dagens nivå igjen ved Espern
bru. Den vil bygges med gang- og sykkelveg på nordsiden. Også krysset
mellom Stangevegen og Åkersvikvegen legges om som følge av dette.
Disenstrandvegen – Deler av vegen legges om og det etableres en ny
atkomst til driftsbasen og fjernvarmeanlegget fra rundkjøring i Stangevegen.
Gangatkomst Espern-Disenstranda – Dagens gangatkomst under jernbane
erstattes med ny gangkulvert.
Tjuvholmen – Det etableres en ny forbindelse fra Strandgata som erstatning
for Victoriaundergangen. Plassering av denne bestemmes i videre
reguleringsplanarbeid, men er i utredningen vist fra Vangsvegen. Denne
vegen vil også gi tilkomst til Skibladnerbrygga som flyttes til utsiden av
kulverten. Gaten legges på fylling som stiger fra Strandgata og over
kulverttaket for jernbanen, og ned igjen på utsiden. Gaten tilrettelegges
både for bil, gange og sykkel.
Brygga – Bilvegen erstattes med gang- og sykkelveg i nedlagt
jernbanetrasé på samme strekning.
Nedlagt jernbanetrasé – Det etableres en sammenhengende gang- og
sykkelveg/strandsti gjennom Hamarbukta, forbi Koigen og fram til
Bryggerirundkjøringen. Arealbruk i jernbanetrasé videre nordover avklares
ikke i denne kommunedelplanen.

Støytiltak

For å oppfylle krav i retningslinje T-1442 er det foreslått støytiltak på til
sammen ca. 1000 meter lengde. Dette inkluderer støytiltak på både veg og
bane. Foreslåtte strekninger er langs Rørosbanen fra Flagstadelva til
rettstallen, over Åkersvika samt på ny bru for Stangevegen over jernbanen.
Skjermingstiltak har i hovedsak en fast høyde på 2 meter over spormidt eller
senterlinje veg, men over Åkersvika er støyskjerm på 0,5 meter høyde
vurdert som tilstrekkelig. Det er naturlig å se på lokale tiltak/fasadetiltak på
enkelte bygg i gul sone fremfor å sette opp støyskjermer. Aktuelle tiltak på
de enkelte eiendommene skal vurderes i reguleringsplanfasen.

Flomsikring

Hele stasjonsområdet inkludert kulvert må flomsikres for 200-årsflom. 200årsflom er beregnet til kote 126,64. Det legges til 0,5 meter
sikkerhetsmargin, noe som betyr at flomsikker høyde defineres til kote
127,14. Flomsikring innebærer spuntvegg og terrengbearbeiding rundt
stasjonsområdet og kulverten. Over Åkersvika og inn mot stasjonsområdet
ligger sporet over flomsikker høyde med overkant spor på kote 128. Dette er
for å sikre banen ytterligere med tanke på bølger og skvulp. Ytterligere
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flomsikringstiltak for kulverten kan bli aktuelt å vurdere nærmere på
reguleringsplannivå.
Fjelltunnel og
rømningsveger

Alle alternativer har en ca. fire km lang fjelltunnel fra Hamar til Jessnes.
Det er krav til rømningsveg til det fri eller annet sikkert sted for minimum
hver 1000 meter i tunnelen. For å redusere inngrep og arealbeslag i
områdene i og rundt Hamar er rømningstunneler basert på konseptet med
parallell service/rømningstunnel med tverrslagtunnel ut til terrengnivå. For
nærmere omtale av rømningstunneler vises det til vedlagt Teknisk
hovedplan.
Ved tunnelportal/tunnelåpning for både jernbanetunnel og rømningstunneler
er det krav til beredskapsveg fram til portal og beredskapsplass i nærheten
av portal. Beredskapsvegen og beredskapsplassen skal dimensjoneres for
utrykningskjøretøy.

5.1.2 Berørte arealer
Vedlagte plankart for alternativ Vest viser strekningen hvor ny jernbane i vest er planlagt. Deler av
strekningen vil bli lagt i tunnel, og enkelte områder på bakkenivå vil derfor ikke bli berørt av tiltaket.
Dette er områdene som ligger innenfor sone H710_3 i plankartet. Dette gjelder strekningen mellom
Furuberget og bryggerirundkjøringen nord for Hamarbukta.
I dette alternativet vil i all hovedsak arealer fra og med dagens stasjonsområde i vest, frem mot
tunnelåpningen i Hamarbukta, bli direkte berørt. Disse utgjør sone H710_1 og H710_2 i plankartet.
H710_1 er området hvor jernbanetiltaket planlegges i dagløsning, og H710_2 er overgangssone
mellom dagløsninger og overbygde- og /eller fjelltunnelløsninger. Områdene som berøres og vil
endres permanent i vest, på bakgrunn av alternativet er som følger:
- Dagens jernbane- og stasjonsområde
- Hamarbukta og deler av Koigen-området
- Mindre deler av næringsområdene på Disenstranda og langs med Rørosbanen
- Åkersvika naturreservat
I tillegg ligger Furuberget kalkverk innenfor sone H710_1. Kalkverket er tenkt som mulig
deponiområde.
For mer detaljer se vedlagt Plankart og Planbestemmelser og retningslinjer, og kapittel 11. For
ytterligere informasjon om virkninger av planen med tanke på eiendomsforhold og grunnerverv, se
kapittel 12.
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5.1.3 Forbedringer fra KDP 2016
I dette planarbeidet har det blitt gjort en rekke forbedringer sammenliknet med
kommunedelplanforslaget fra 2016. Hovedutfordringen for alternativ Vest har vært byens kontakt
med Mjøsa.
For å oppnå bedre kontakt med Mjøsa har det derfor blitt spesielt sett på senkning av kulverten i
Hamarbukta og utformingen av selve Hamarbukta. Dette har vært et avgjørende punkt for
alternativ Vest da det var innsigelse til dette forslaget i 2016. Det har blitt gjennomført
grunnboringer og stor teknisk optimalisering for å sikre at løsningen er gjennomførbar. Dette har
ført til at forslaget i 2019 er ca. 4 meter lavere enn forslaget i 2016 (Figur 5-5).
Senkning av kulverten medfører bedre sikt til Mjøsa fra byen og det gir mulighet til å opprettholde
vannkontakten på innsiden av kulverten i Hamarbukta. Med disse grepene har intensjonene bak
varianten «ytterligere senket» (jf. planprogrammet) i hovedsak blitt ivaretatt og varianten anses nå
som en del av hovedalternativet. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å senke kulverten
ytterligere da det medfører at Hamar stasjon også må senkes. Senkning av Hamar stasjon
medfører at påkobling til Rørosbanen ikke er mulig uten å rive flere verneverdige bygninger og det
vil heller ikke være mulig å benytte dagens stasjonsområde slik hovedalternativet for alternativ
Vest forutsetter. I tillegg oppstår det utfordringer knyttet til infrastruktur i bakken og flomsikring av
stasjonsområdet. Med bakgrunn i dette er det besluttet at ytterligere senkning av kulverten ikke
inngår som en variant i dette forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Figur
5-6 viser høyder på jernbanekulverten gjennom Hamarbukta i hovedalternativet.

Figur 5-5: Figuren viser forskjellen på kulverthøyde i denne planen kontra forslaget fra 2016.
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Figur 5-6 Høyde på jernbanekulverten gjennom Hamarbukta.

I tillegg har man i dette planarbeidet sett på optimaliseringer for å redusere virkningene av
anleggsarbeidene på de nærliggende områdene nord-vestover fra Hamarbukta. Videre er tiltaket
jernbaneteknisk optimalisert fra 2016. Det innebærer at overgang mellom kulvert og tunnel nå skjer
før Bryggerirundkjøringen slik at denne kan opprettholdes. Dette betyr også at Nestlépipa vil bestå.
Selv om kulverten er senket vil det fortsatt være mulig å opprettholde dagens sporhøyde ved
stasjonen. Det vil også være samme gjennomgående hastighet i alternativ Vest som i Øst (90
km/t).

Varianter i alternativ Vest
Det er utredet i alt 6 ulike varianter til alternativ Vest. Variantene representerer et mulighetsrom i
løsningsforslaget. Ulike varianter kan ha betydning for de totale konsekvensene av tiltaket, både
med tanke på kostnader og virkninger på omgivelsene, og er derfor vurdert i
konsekvensutredningen og i teknisk hovedplan.
Noen av variantene er i hovedsak tilsvarende som i Østalternativene, med den forskjellen at de har
en annen stasjonsplassering (ved dagens stasjon). Varianten «Ytterligere senket» lå inne i
planprogrammet, men er gjennom en omfattende optimaliseringsprosess nå ivaretatt i
hovedalternativet. Derfor inngår ikke dette som egen variant i det følgende.
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5.2.1 Kulvert gjennom Hamarbukta
I utredningsarbeidet har det blitt sett på flere varianter på lengde av lokk over kulverten. Figur 5-7
viser hvordan kulverten vil påvirke siktsituasjonen fra Strandgata i hovedalternativet (Vangsvegen),
og variantene (Enggata og Håkons gate).

Figur 5-7: Prinsippsnitt som angir høyde på kulvert ved ulik lengde på lokk over jernbanen gjennom Hamarbukta.

Variant Kort lokk – til Håkons gate
I denne varianten vil kulvertlokket
avsluttes ved forlengelsen av Håkons
gate. Åpningen vil ligge lavere enn
hovedalternativet, men vil fortsatt ligge
på flomsikker høyde, kote 127,1.
Varianten innebærer gate med
bruløsning i forlengelsen av
Vangsvegen.

Figur 5-8: Variant Kort lokk.

Variant Langt lokk – til Enggata
I denne varianten vil kulvertlokket
avsluttes ved forlengelsen av Enggata.
Åpningen vil i denne varianten være
noe høyere enn hovedalternativet, ca.
135 moh.

Figur 5-9: Variant Langt lokk.
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Variant bebyggbart lokk – til Enggata
Denne varianten er gjenstand for innsigelse ved høring og offentlig ettersyn. Varianten
foreslås derfor tatt ut av planforslaget til annengangsbehandling. Dersom det skal
tilrettelegges for bebyggelse oppå lokket må det bygges med større konstruksjonstykkelse for
å kunne bære lastene. Kulvertåpningen må dermed heves til ca. 136 moh. Løsningen er ellers
lik som varianten Langt lokk.
5.2.2 Sportilgang til Jernbanemuseet
Variant Sportilgang fra sør
Denne varianten innebærer at
dagens spor fra Hamarbukta til
Jernbanemuseet beholdes.
Dagens spor må kobles til ny
stasjon.
Dette innebærer at dagens spor
mellom Jessnes og påkoblingen til
museet fjernes.

Figur 5-10: Variant Sportilgang til jernbanemuseet fra sør.

Variant Sportilgang fra nord
Denne varianten innebærer at jernbanemuseets sportilgang fra nord videreføres ved tilkobling
på nytt dobbeltspor på Jessnes. For Hamar sentrum er denne varianten lik som i
hovedalternativet ved at hele dagens spor fra Hamar stasjon, forbi Jernbanemuseet og til
Jessnes kan fjernes.
5.2.3 Flytting av driftsbase
Det er utredet muligheten for å
flytte driftsbasen slik at det ikke er
nødvendig å oppgradere
sportilgangen. Pilen i Figur 5-11
viser dagens plassering av
driftsbasen.
Det er imidlertid ikke utredet en ny
plassering for driftsbasen, men
ved en eventuell flytting av denne
vil disse arealene frigjøres til
andre formål. Samtidig må det tas
høyde for at eksisterende spor
som er fredet vil bli liggende.
Eventuell ny plassering av
driftsbase avklares ikke i denne
kommunedelplanen.

Figur 5-11: Variant Flytting av driftsbase.
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Illustrasjoner av alternativ Vest med varianter
Dette kapittelet viser en rekke illustrasjoner av alternativ Vest med tilhørende varianter. 3D-modell
av prosjektert jernbane ligger til grunn for illustrasjonene og det er tatt utgangspunkt i høyeste
regulerte vannstand. For ytterligere illustrasjoner vises det til vedlegget Illustrasjonshefte.

Figur 5-12: Oversiktsbilde av alternativ Vest over Åkersvika sett mot Hamar. I illustrasjonen vises også kommunens
vedtatte utbygging på Espern og Strandsona.

Figur 5-13: Oversiktsbilde av alternativ Vest sett mot stasjonsområdet.
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Figur 5-14: Oversiktsbilde av alternativ Vest over Hamarbukta. I illustrasjonen vises også kommunens vedtatte utbygging
på Espern og Strandsona. Illustrasjonen viser en mulig terrengutforming av jernbanekulverten og en mulig utforming av
Hamarbukta.

Figur 5-15 Oversiktsbilde av alternativ Vest over Hamarbukta. Illustrasjonen viser en mulig terrengutforming av
jernbanekulverten og en strammere utforming av Hamarbukta.
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Figur 5-16: Oversiktsbilde av alternativ Vest sett mot Koigen og Hamarbukta. Illustrasjonen viser hovedalternativet.

Figur 5-17: Oversiktsbilde av alternativ Vest sett mot Hamar sentrum og Hamarbukta. Illustrasjonen viser
hovedalternativet med atkomst til Tjuvholmen i forlengelsen av Vangsvegen over jernbanekulverten og mulig utforming
av Hamarbukta.
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Figur 5-18: Oversiktsbilde av alternativ Vest sett mot Hamar sentrum. Illustrasjonen viser varianten med kort kulvert.
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Figur 5-19: Alternativ Vest med adkomstveg til Tjuvholmen på fylling over kulvert sett fra Strandgata x Håkonsgate.

Figur 5-20: Alternativ Vest sett fra Torggata x Håkonsgate. Illustrasjonen viser mulig utforming av amfi mot Hamarbukta.
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Alternativ Øst (Øst C)
Alternativ Øst C foreslås som hovedalternativ for stasjon og jernbanetrasé i øst. Alternativ Øst C
foreslås lagt frem til annengangsbehandling, mens alternativ Øst A foreslås tatt ut på bakgrunn av
høring og offentlig ettersyn. Omtalen av alternativ Øst A er likevel beholdt i dette dokumentet, da
alternativet har ligget til grunn for utredningene og har vært ute til offentlig ettersyn. Der det kun
står omtalt alternativ Øst menes med dette alternativ Øst C.
5.4.1 Beskrivelse av alternativet
Det følgende er en beskrivelse av alternativ Øst slik det ligger til grunn for i utredningene.
Illustrasjonene viser hovedgrepene etterfulgt av en tekstlig beskrivelse. For mer detaljert og teknisk
informasjon vises det til vedlegget Teknisk hovedplan. Hovedplanen beskriver hvordan tiltaket er
teknisk gjennomførbart og inneholder beskrivelser av løsninger for blant annet signalanlegg,
normalprofiler, overbygning, strømforsyning og drenering. Videre teknisk optimalisering av blant
annet løsninger for vegsystem, konstruksjoner, terrengutforming vil vurderes nærmere i
reguleringsplanfasen

Figur 5-21: Illustrasjonen viser en oversikt over sportiltaket i alternativ Øst C. De grønne linjene i illustrasjonen fremstiller
Ramsar-grensen. I hovedalternativet opprettholdes driftsbasen som i dag.
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Figur 5-22: Illustrasjonen viser en oversikt over tiltaket i alternativ Øst slik det er foreslått. Optimalisering av løsninger for
vegsystem, utforming av terreng omkring kulvert o.l. vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
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Figur 5-23: Illustrasjonen viser stasjonsområdet for alternativ Øst.

Trasé

Alternativ Øst tar av fra eksisterende bane (dobbeltspor Sørli – Åkersvika
i Stange kommune) sør for dagens jernbanebru. Banen vil ligge på
vestsiden av dagens jernbanefylling i Åkersvika og føres på bru over til
området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbane.
Her etableres ny stasjon med spor, plattformer og reisetorg, se nærmere
omtale under. Videre legges banen over riksveg. 25 Vangsvegen, mellom
boligområdet på Disen og Åkersvika naturreservat, og gjennom
kulturlandskapet ved gårdene Børstad og Tommelstad. Banen går inn i
kulvert i området ved forlengelsen av Oluf Melvolds gate og videre inn i
fjelltunnel.
Rørosbanen utvides fra ett til to spor på Midtstranda og det bygges en ny
jernbanebru for Rørosbanen fra stasjonen og over Flagstadelva.
Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med en enkeltsporet
tilsving mot nord som vil gå på bru over Vangsvegen og Flagstadelva.
Det må etableres et vente-/forbikjøringsspor, noe som medfører en
strekning med tre spor gjennom Børstad.

Plattform og
tilkomst

Det etableres 3 midtplattformer og 7 spor gjennom stasjonen. Plattformen
som skal ta reisende i retning Røros er 150 meter lang, mens
plattformene til Dovrebanen er 350 meter lange. Sporene blir liggende på
fylling noe høyere enn eksisterende terreng.
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Atkomst til plattformer skjer fra undergang i søndre del av plattformene.
Undergangen vil måtte senkes ned under eksisterende terreng for å få
tilstrekkelig høyde under sporene.
Reisetorg

Reisetorget plasseres i tilknytning til undergangen, på vestsiden av
sporene. Her etableres det også et bygg for funksjoner som venterom,
toalett og billettsalg. Det etableres grøntanlegg som del av reisetorget.

Trafikalt
knutepunkt

Innfartsparkering med 200 plasser, kiss&ride, taxi og HC-parkering
etableres i tilknytning til reisetorget. Sykkelparkering etableres også på
reisetorget og på østsiden av sporene i tilknytning til undergangen.

Opprydding og
istandsetting

Spor på Rørosbanen, fra Midtstranda til dagens jernbanestasjon,
inkludert hensettingsanlegget ved Hamar stasjon, fjernes. Etterbruk av
jernbanetrasèen avklares ikke i denne kommunedelplanen. Områdene
kan bli liggende som midlertidig grønnstruktur/gangveg fram til
planavklaring for byutvikling rundt knutepunktet på et senere tidspunkt.
Dagens jernbanebru over Flagstadelva fjernes, men brukar beholdes for
å sikre samme vanngjennomstrømning som i dagens situasjon. Spor på
dagens stasjon, inkludert plattformer, kulverter og gangbru over spor
fjernes. Nødvendige spor for tilgang til driftsbase og spor på freda arealer
beholdes. Spor videre nordover fra dagens stasjon til avgreining til
jernbanemuseet fjernes og fyllingen senkes ned til «bytilpasset» nivå fra
dagens stasjon til Bryggerirundkjøringen
Deler av parkeringsplassen sør for Vikingskipet beslaglegges av tiltaket
og vil erstattes på arealer nord for Vikingskipet.
Videre vil prosjektet omfatte generell opprydning og istandsetting av
områder innenfor anleggsbeltet som blir berørt av anleggsarbeidene.
Disse vil tilbakeføres til samme standard som før anleggsperioden.

Landskap

Prosjektet innebærer ingen større endringer i terrenget rundt
stasjonsområdet. Disse arealene vil være tilgjengelig for fremtidig
byutvikling.

Jernbaneverksted

Jernbaneverkstedet skal flyttes fra Hamar stasjon uavhengig av hvilket
alternativ som velges. Arealene som i dag benyttes til verksted kan
benyttes til andre formål, i tråd med gjeldende områderegulering for
Strandsonen (vedtatt 2011). Eventuell ny lokalisering av
jernbaneverksted avklares ikke i denne kommunedelplanen.

Driftsbase

Hovedalternativet innebærer at driftsbasen på Espern beholdes. Det må
etableres en ny kobling mellom eksisterende spor på driftsbasen og
eksisterende spor på fylling i Åkersvika. Tilkoblingen medfører noe mer
arealbeslag i Åkersvika som følge av ytterligere fylling vest for
eksisterende fylling.

Jernbanemuseet

I hovedalternativet legges det opp til en løsning uten sportilknytning for
jernbanemuseet.
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Stangevegen – Vegen heves og legges på bru over banen. Det etableres
gang- og sykkelveg på nordsiden som i dag. Rundkjøringen i krysset
mellom Åkersvikvegen og Stangevegen flyttes til nytt kryss med
rundkjøring nord for Ringstallen.
Åkersvikvegen – Vegen legges om fra krysset med Vangsvegen i nord til
ny rundkjøring med Stangevegen i sør. Dagens bru på Åkersvikvegen inn
mot Vangsvegen rives, og Åkersvikvegen legges på terreng. Vegen vil
videre krysse banen i kulvert nord for Vikingskipet før den føres videre
sørover langs banen, via planlagt reisetorg til ny rundkjøring med
Stangevegen. Vegen vil ha tosidig fortau.
Disenstrandvegen – Vegen fjernes og samordnes med Åkersvikvegen til
en felles ny hovedveg gjennom området.
Adkomstveg til brannstasjonen og Vikingskipet – Det etableres ny
adkomst fra den omlagte Åkersvikvegen, øst for kulverten hvor vegen går
under sporene.
Deler av Sagvegen vil berøres i anleggsperioden og må fjernes/legges
om. Sagvegens funksjon som gang- og sykkelforbindelse mellom
Brugata og Åkersvikvegen opprettholdes.
Espern-området – Eksisterende veg til trekanttomta hvor driftsbasen og
fjernvarmeanlegg ligger utbedres og knyttes til ny rundkjøring i krysset
mellom Stangevegen og Åkersvikvegen. Gangforbindelsen mellom
Espern og Disenstranda opprettholdes.
Andreas Sæhlies gate – Fra Andreas Sæhlies gate etableres det en
gangforbindelse, på tvers av nye Åkersvikvegen til reisetorget og
stasjonen.
Gårdsveg i forlengelse av Oluf Melvolds gate – Må legges over
kulvertinngangen for ny bane.

Støytiltak

For å oppfylle krav i retningslinje T-1442 er det foreslått støytiltak på til
sammen ca. 1400 meter lengde. Dette inkluderer støytiltak på både veg
og bane. Foreslåtte strekninger for støyskjerming langs banen er over
Åkersvika, samt mot bebyggelsen fra rett sør for vandrerhjemmet til ca.
100 meter forbi bebyggelsen på Disen. I tillegg er det foreslått
støyskjerming på Vangsvegen fra rundkjøring mot nye Åkersvikvegen og
ca. 200 meter vestover. Støyskjerming av ny Åkersvikveg må også
vurderes fra kulverten under sporene i nord til rundkjøring mot
Stangevegen i sør.

Flomsikring

Banen og stasjonen ligger på flomsikker høyde for 200-års flom, kote
127,14. Det samme gjelder Åkersvikvegen og reisetorg. Krysningen av
Åkersvikvegen under spor, samt kulvert ved reisetorg flomsikres.

Fjelltunnel og
rømningsveger

Alle alternativer har en ca. fire km lang fjelltunnel fra Hamar til Jessnes.
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Det er krav til rømningsveg til det fri eller annet sikkert sted for minimum
hver 1000 meter i tunnelen. For å redusere inngrep og arealbeslag i
områdene i og rundt Hamar er rømningstunneler basert på konseptet
med parallell service/rømningstunnel med tverrslagtunnel ut til
terrengnivå. For nærmere omtale av rømningstunneler vises det til
vedlagt Teknisk hovedplan.
Ved tunnelportal/tunnelåpning for både jernbanetunnel og
rømningstunneler er det krav til beredskapsveg fram til portal og
beredskapsplass i nærheten av portal. Beredskapsvegen og
beredskapsplassen skal dimensjoneres for utrykningskjøretøy.
5.4.2 Berørte arealer
Vedlagte plankart for alternativ Øst viser strekningen hvor ny jernbane i øst er planlagt. Deler av
den valgte strekningen vil bli lagt i tunnel, og enkelte områder på bakkenivå vil derfor ikke bli berørt
av tiltaket. Dette er områdene som ligger innenfor sone H710_3 i plankartet og gjelder strekningen
mellom Børstad/Tommelstad og grensen til Ringsaker kommune.
I all hovedsak vil arealer fra og med nytt stasjonsområde i øst, frem mot tunnelåpningen på
Børstad og Tommelstad, bli direkte berørt. Disse utgjør sone H710_1 i plankartet. H710_1 er
området hvor jernbanetiltaket planlegges i dagløsning, og H710_2 er overgangssone mellom
dagløsninger og overbygde- og /eller fjelltunnelløsninger. Områdene som berøres og vil endres
permanent i øst, er følgende:
- Næringsområder ved Vikingskipet og Midtstranda
- Boligområder på Disen og området mellom Briskebyvegen og Rørosbanen
- Landbruksområder på Børstad og Tommelstad
- Åkersvika naturreservat
I tillegg ligger Furuberget kalkverk innenfor sone H710_1. Dette kalkverket er tenkt som mulig
deponiområde.
For mer detaljer se vedlagt Plankart og Planbestemmelser og retningslinjer, og kapittel 11. For
ytterligere informasjon om virkninger av planen med tanke på eiendomsforhold og grunnerverv, se
kapittel 12.
5.4.3 Forbedringer fra KDP 2016
I dette planarbeidet er det gjort en rekke forbedringer sammenliknet med kommunedelplanen fra
2016. Hovedutfordringen for Østalternativene har vært inngrep i og beslag av landbruksområdet og
det tilhørende kulturlandskapet på Børstad, samt inngrep i Ramsar-området i Åkersvika. Tiltaket i
alternativ Øst er i denne omgangen optimalisert og utredet mer detaljert for å redusere tiltakets
påvirkning på de nasjonale verdiene. Et viktig grep er at linjen for alternativ Øst er blitt plassert
lenger inn på land, for å redusere inngrepet i Ramsar-området. Nytt spor er også lagt på utsiden av
dagens fylling i stedet for inn mot de viktigste delene av reservatet
Et annet grep som er gjort for å forbedre alternativet er utredningen av en ny linje over Børstad, i
planarbeidet kalt alternativ Øst C, for å minimere beslag av dyrka mark. Etter høring og offentlig
ettersyn er det alternativ Øst C som er hovedalternativet i Øst.
I tillegg har optimaliseringen ført til at hastigheten for gjennomgående trafikk er økt fra 80 til 90
km/t. I likhet med alternativ Vest, har det blitt innarbeidet en løsning for tilsving for gods mot
Rørosbanen. Optimaliseringen av stasjonsområdet har gjort at stasjonsområdet nå vil ta mindre
plass enn forutsatt i KDP 2016.
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Illustrasjoner av alternativ Øst med varianter
Dette kapittelet viser en rekke illustrasjoner av alternativ Øst med tilhørende varianter.
Det er ikke illustrert ny byutvikling i områdene rundt jernbanen og stasjonen. I overordnede planer
er områdene avsatt til byutvikling. En eventuell utvikling av disse områdene må planlegges og
vedtas av Hamar kommune, og kan bygges ut etter at dobbeltsporet er ferdig bygget. Unntaket er
den illustrerte bebyggelsen på Espern og første del av Strandsonen, som kan bygges før
dobbeltsporet og som ligger i nullalternativet i utredningene. 3D-modell av prosjektert jernbane
ligger til grunn for illustrasjonene og det er tatt utgangspunkt i høyeste regulerte vannstand. For
ytterligere illustrasjoner vises det til vedlegget Illustrasjonshefte.

Figur 5-24: Oversiktsbilde av alternativ Øst over Åkersvika sett mot Hamar. I illustrasjonen vises også kommunens
vedtatte utbygging på Espern og Strandsona.
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Figur 5-25: Oversiktsbilde av alternativ Øst sett mot et stasjonsområde ved Vikingskipet. Utforming av stasjonsområdet
er ikke detaljert ut i denne kommunedelplanen.

Figur 5-26: Oversiktsbilde av alternativ Øst over området ved Vikingskipet.
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Figur 5-27: Oversiktsbilde av alternativ Øst over området ved Vikingskipet sett fra bakkenivå mot Vikingskipet. Mulig
plassering av stasjonsbygg er markert med en brun boks. Utforming av stasjonsbygg er ikke detaljert ut i denne
kommunedelplanen.

Figur 5-28: Oversiktsbilde av alternativ Øst over området ved Vikingskipet. Illustrasjonen viser en mulig plassering av
stasjonens 200 parkeringsplasser. Mulig plassering av stasjonsbygg er markert med en brun boks. Utforming av
stasjonsbygg er ikke detaljert ut i denne kommunedelplanen.
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Figur 5-29 Oversiktsbilde av alternativ Øst C over området med Flakstadelva. Illustrasjonen viser en mulig plassering av
Vikingskipets parkeringsplasser.

Figur 5-30: Oversiktsbilde av alternativ Øst C over Børstad og Tommelstad.
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Figur 5-31: Oversiktsbilde av alternativ Øst C over Børstad sett mot Vikingskipet.
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Alternativ Øst A – Legges ikke frem til annengangsbehandling
Dette alternativet foreslås ikke tatt med videre etter høring og offentlig ettersyn ettersom alternativ
Øst C vurderes som bedre. Alternativet omtales her likevel, siden det er gjennomført en full
konsekvensutredning av alternativet. Alternativ Øst A tilsvarer alternativ Øst C frem til overgangen
mellom Disen og Børstad/Tommelstad. Alternativ Øst A går her lenger øst med lenger dagsone og
berører andre deler av Børstad- og Tommelstad-området, inkludert gårdsvegen i forlengelse av
Oluf Melvolds gate og Børstadalleen.
5.6.1 Beskrivelse av alternativet
Dette kapittelet gir en beskrivelse av alternativ Øst A, slik det ligger til grunn for i utredningene.
Figur 5-32 og Figur 5-33 viser hovedgrepene, mens den tekstlige beskrivelsen av alternativet
følger av kapittel 5.5, ettersom alternativ Øst A og Øst C er tilnærmet like. For mer detaljert og
teknisk informasjon vises det til vedlegget Teknisk hovedplan. Teknisk hovedplan beskriver
hvordan tiltaket er teknisk gjennomførbart og inneholder beskrivelser av løsninger for blant annet
signalanlegg, normalprofiler, overbygning, strømforsyning og drenering.

Figur 5-32: Illustrasjonen viser en oversikt av sportiltaket i alternativ Øst A, slik det er foreslått. De grønne linjene i
illustrasjonen fremstiller Ramsar-grensen. Driftsbasen opprettholdes som i dag.
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Figur 5-33: Illustrasjonen viser en oversikt over tiltaket i alternativ Øst A, slik det er foreslått.
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Varianter for alternativ Øst
Det er utredet i alt 5 ulike varianter til alternativ Øst. Det henvises til vedlegget Teknisk hovedplan
for ytterligere tekniske detaljer rundt disse.
5.7.1 Fleksibel stasjonsløsning
Det er utredet en fleksibel stasjonsløsning på
Hamar som muliggjør vending av tog og en
potensiell fremtidig forlengelse av Oslo-Hamarpendelen til Elverum.
For å oppnå den nødvendige fleksibiliteten må
stasjonen bli noe lenger enn i hovedalternativet.
Dette fører til økt arealbeslag i Ramsar-området
ved at de to første sporvekslene sør for stasjonen
må flyttes ut i Åkersvika, og brua over Flagstadelva
nord for stasjonen må ha fire spor.

Figur 5-34: Variant Fleksibel stasjonsløsning.

5.7.2 Flytting av driftsbase
Det er utredet en mulighet for å flytte
driftsbasen bort fra dagens Hamar stasjon, slik
at det ikke er nødvendig å etablere sportilgang.
Pilen i Figur 5-35 viser dagens plassering av
driftsbasen.
I denne varianten kan tilkomstspor fra fyllingen
i Åkersvika fjernes og man vil dermed kunne
minimere inngrepet i Åkersvika naturreservat.
Det er derimot ikke utredet en ny plassering for
driftsbasen, men ved en eventuell flytting av
denne vil disse arealene frigjøres til andre
formål. Samtidig må det tas høyde for at
eksisterende spor som er fredet vil bli liggende,
og vil på sin side ikke frigjøres. Eventuell ny
plassering av driftsbase avklares ikke i denne
kommunedelplanen.

Figur 5-35: Variant flytting av driftsbase.
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5.7.3 Sportilgang til jernbanemuseet
Variant Sportilgang fra sør
Denne varianten innebærer at dagens
spor fra dagens Hamar stasjon til
Jernbanemuseet beholdes og
eksisterende spor mellom Jessnes og
påkoblingen til museet fjernes. Dagens
spor må også kobles til ny stasjon.

Figur 5-36 Variant Sportilgang til jernbanemuseet fra sør.

Variant Sportilgang fra nord
Denne varianten innebærer at jernbanemuseets sportilgang fra nord videreføres ved tilkobling
på nytt dobbeltspor på Jessnes.

5.7.4 Stangevegen under banen
Varianten innebærer at Stangevegen
senkes 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 meter høyere enn i
hovedalternativet. Denne varianten vil
også øke arealbeslaget i Åkersvika
naturreservat. Varianter med kryssing
av banen både over og under
hovedvegene Stangevegen og
Vangsvegen er av Hamar kommune
foreslått tatt med videre til vurdering i
reguleringsplanfasen, jf. forslag til
retningslinjer til planen.

Figur 5-37: Variant Stangevegen under banen.
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Illustrasjoner av alternativ Øst A – Legges ikke frem til
annengangsbehandling
I dette delkapittelet vil det presenteres illustrasjoner av alternativ Øst A. 3D-modell av prosjektert
jernbane ligger til grunn for illustrasjonene og det er tatt utgangspunkt i høyeste regulerte
vannstand. For flere illustrasjoner vises det til vedlegget Illustrasjonshefte.

Figur 5-38: Oversiktsbilde av alternativ Øst A over området ved Flagstadelva. Illustrasjonen viser en mulig plassering av
Vikingskipets parkeringsplasser.

Figur 5-39: Oversiktsbilde av alternativ Øst A over områdene Børstad og Tommelstad.
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Figur 5-40: Oversiktsbilde av alternativ Øst A sett mot tunnelåpning og Furnesvegen. Furnesvegen går over kulverten.

Figur 5-41: Oversiktsbilde av alternativ Øst A over Børstad sett mot Vikingskipet.
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Anleggsfasen
I dette delkapittelet følger en kort redegjørelse for hvordan anleggsarbeidene for de tre
alternativene Vest, Øst A og Øst C er tenkt gjennomført. Det er også utarbeidet en film om
anleggsfasen som kan sees på prosjektets nettside
65

Det er gjennomført noen grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet og det vil i neste
planfase gjennomføres ytterligere undersøkelser. Håndtering av masser, inkludert forurenset
grunn, vil vurderes og angis i en tiltaksplan i reguleringsplanfasen. Se kapittel 12.4 for mer
informasjon. For utdypende informasjon om anleggsfasen vises det til vedlegget Fagrapport
anleggsgjennomføring.
5.9.1 Kort om anleggsfase
På kommunedelplannivå er formålet med utredningen å fastslå at tiltaket er gjennomførbart
innenfor gitte tids- og økonomiske rammer. Det er også identifisert og tatt hensyn til de viktigste
lokale tilpasningene, slik som tilgjengelighet og nødvendige midlertidige forbindelser i
anleggsfasen. Etter hvert som tiltaket optimaliseres og detaljeres mer, vil også anleggsfasen kunne
detaljeres mer. Anleggsfasen for alle tre alternativer kan grovt deles inn i tre hoveddeler:
Den første fasen er forarbeider, som består av mindre tiltak slik at byen kan fungere tilnærmet
normalt i hovedfasen. Typisk er omlegging av vann- og avløp og oppføring av midlertidige veger og
forbindelser. Denne fasen er forventet å vare i 1-2 år.
Hovedfasen omhandler grunnarbeider og konstruksjon og varer i 4-5 år. Dette er den fasen som
merkes mest. Her bygges bruer, kulverter, nye landområder m.m. Når denne fasen er over vil
tiltaket se nærmest ferdig ut og jernbanetrafikk og vegtrafikk skal gradvis fases over på nye veger
og nye skinner.
Den avsluttende fasen består hovedsakelig av jernbaneteknikk og avsluttende terrengarbeid, og
varer i 1-2 år. Her vil det jernbanetekniske sluttføres ved testing av anlegget. Denne fasen er
krevende jernbaneteknisk, men medfører ikke anleggsarbeid i byen. Unntaket er at dagens
jernbanefylling skal fjernes, uavhengig av alternativ. Når denne fasen er over vil det ferdige tiltaket,
inkludert alt opprydningsarbeid, være gjennomført.
5.9.2 Alternativ Vest
Anleggsfasen i alternativ Vest er planlagt å ta drøyt 8 år. Arbeidet vil i hovedsak foregå på utsiden
av åttemetersplanet og sør for jernbanefyllingen, og det forventes derfor at bysentrum i stor grad vil
fungere som i dag i anleggsfasen.
I den første fasen stenges Bryggavegen, noe vann- og avløpsnett over Koigen og
Bryggerirundkjøringen skal bygges om og det skal etableres ny Skibladnerbrygge. Lokalisering av
Skibladnerbrygga avklares i neste planfase og Skibladner vil kunne gå som normalt fra den nye
eller midlertidige brygga gjennom hele anleggsperioden.
I hovedfasen etableres det byggegrop for kulverten fra stasjonen og ut i Mjøsa. Byggegropen
treffer ved flomsteinen og går under bakken ved Bryggerirundkjøringen. Etableringen av
byggegropen vil medføre tunge og omfattende anleggsarbeider i forbindelse med mudring i
Hamarbukta, etablering og avstivning av geotekniske støttekonstruksjoner, betongarbeider, og
terrengarbeider. Trafikken til og fra anleggsområdet på Hamar stasjon og over Hamarbukta
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forutsetter at Espern brua er operativ. Dette medfører at trafikken til anleggsområdet i Hamarbukta
kan gå over denne og nord-vestover på sjøsiden av jernbanestasjonen. Når kulverten er ferdig
bygget vil den tildekkes og det nye landområdet ferdigstilles.
Videre vestover skal tunnel drives mellom Bryggerirundkjøringen og Jessnes. Tunnelen foreslås
drevet via tverrslag i Vikerkollvegen nord-vest i Furuberget. Anleggstrafikken herfra vil følge
Vikerkollvegen – Vikervegen og ut på Jessnesvegen. I starten må noe tas ut i sør på grunn av et
parti med dårlig berg og liten bergoverdekning under rundkjøringen. Hovedsakelig er masser
planlagt tatt ut i nord gjennom Furuberget kalkverk.
Anleggsarbeidene i Åkersvika innebærer etablering av ny jernbanefylling på vestsiden av den
eksisterende fyllingen. Denne skal også benyttes som tilkomst for å etablere den nye
jernbanebrua, og bygging av ny jernbanebru over djupålen.
Det vil være naturlig å etablere riggområde der det er hensettingsområde i dag. I tillegg må det
etableres riggområder for tunneldrivingen.
5.9.2.1 Omlegginger og stengte veger i anleggsfasen
Figurforklaring:
Grønn heltrukken linje:
Gang- og sykkelveg

Blå stiplet linje:
Anleggsveg

Grønn stiplet linje:
Gang- og sykkelbru over
byggegropen

Rød stiplet linje:
Midlertidig jernabnebru over
byggegropen

Grønne piler:
Gang- og sykkeltrafikk

Røde piler:
Anleggstrafikk
Røde kryss:
Stengt gang- og sykkelkryssing
under dagens jernbane

Figur 5-42: Illustrasjonen viser trafikksituasjonen i Hamarbukta og Koigen i anleggsfasen.

Gater som trolig må stenges er angitt med innkjøring forbudt-skilt i figuren over (Figur 5-42).
Bryggavegen stenges mellom småbåthavna og Koigen og mellom Tjuvholmen og Victoriaundergangen. Trafikken til Tjuvholmen må dermed kjøre via Espern bru.
Gang- og sykkeltrafikken mellom Koigen og sentrum vil kunne bruke de tre undergangene fra
Victoriaundergangen og vestover, og krysse byggegropen på bru. Behov og mulighet for kryssing
av jernbanen for gående og syklende på strekningen mellom Victoriaundergangen og Espern bru
bør vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. Undergangene ved melkefabrikken og i forlengelsen
av Høyensalgata stenges i anleggsperioden. Det legges ikke opp til at anleggstrafikken skal krysse
gang- og sykkeltrafikken eller belaste vegnettet på Koigen.
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Strandgata og Strandgateparken vil ikke berøres i anleggsfasen og vil være åpen gjennom hele
perioden. Mot slutten av anleggsfasen vil det bli perioder med redusert fremkommelighet når
vegsystemet rundt stasjonen skal etableres.
5.9.2.2 Påvirkning på togtrafikken
I alternativ Vest legges det opp til tre hovedfaser. Første fase benyttes til å frigjøre plass på
eksisterende stasjon til å bygge deler av den nye stasjonen. Neste fase vil benytte seg av ny
langsgående del av stasjonen. I den siste fasen bygges siste del av stasjonen mot
stasjonsbygningen. Når deler av eksisterende stasjon må brukes under bygging av ny stasjon vil
dette medføre at det i lengre perioder kun vil være mulig å benytte to eller fire spor. Med basis i
Ruteplan 2027, som innebærer en økning av togtrafikken til Hamar, vil det ikke være mulig å ha
tog stående på Hamar stasjon for å vende i anleggsperioden. Andre løsninger, utenfor
stasjonsområdet, for vending av tog må tas i bruk hvis Ruteplan 2027 skal opprettholdes.
Alternative løsninger kan være vending på Stange med alternativ transport videre, eller en mulig
vending og venting for tog nord for Hamar. Slike løsninger vil måtte innføres i flere perioder.
5.9.2.3 Koigen
Koigen vil i liten grad berøres direkte av anleggsområdene med unntak av omlegging av VAledninger. Anleggstrafikken skjer gjennom Hakabekkvegen, Bryggerirundkjøringen og
Storhamargata til den nord-vestre delen av byggegropen. Videre vil trafikken til den delen av
byggegropen som ligger sør for Dovrebanen skje langs anleggsvegene fra Hamar stasjon. Dette
betyr at Koigen ikke belastes med tung anleggstrafikk i anleggsperioden.
Gang- og sykkeltrafikken mellom Koigen og Hamar sentrum vil følge Bryggavegen i noenlunde
samme trasé som i dag og krysse over byggegropen på bru, se grønn linje i Figur 5-42.
Parkeringene på Brygga og på Koigen stenges i anleggsperioden. Parkeringen vest på Koigen
berøres ikke av anleggsarbeidene og trafikkeres via undergangen ved Bryggerirundkjøringen og
Nordvikvegen.
Sandstranda på Koigen ligger inntil anleggsvegen som bygges langs byggegropen for kulverten.
Dette medfører at den innerste delen av stranda vil bli fysisk berørt ved at den blir
avgrenset. Aktivitetene som skjer på anleggsvegen vil oppleves som sjenerende siden resten av
sandstranda grenser opp til denne.
5.9.2.4 Åttemetersplanet, småbåthavna og Skibladnerbrygga
Mye av Åttemetersplanet vil være åpent for normal trafikk og aktivitet i anleggsperioden og kan
trafikkeres via Victoriaundergangen og kryssingen under Dovrebanen, ved enden av båthavna i
Hamarbukta. Deler av området kan bli brukt til riggplass for kontor og parkeringsplasser. Mot
slutten av anleggsperioden er det mulig hele plassen stenges, dette er avhengig av endelig tiltak i
området.
Skibladnerbrygga og båtplassene i Hamarbukta må flyttes. Lokalisering av Skibladnerbrygga
avklares i neste planfase og Skibladner vil kunne gå som normalt fra midlertidig eller ny brygge
gjennom hele anleggsperioden. Båtplassene er aktuelt å flytte til småbåthavna på Tjuvholmen.
Klokketårnet i Hamarbukta må også flyttes i anleggsfasen. Ny plassering er ikke avklart i denne
planen, men er en del av prosjektet.
5.9.3 Alternativ Øst C
Anleggsfasen i alternativ Øst C er planlagt til å ta syv år. Arbeidet vil foregå i området fra dagens
jernbanefylling fra Espern og til rett før alleen over Børstad. I tillegg vil det gjennomføres tiltak ved
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dagens stasjon i vest i forbindelse med flytting av jernbanen. Sentrum vil i stor grad være uberørt
av anleggsfasen.
I forarbeidsfasen skal områdene ved Vikingskipet og oppover mot Disen klargjøres ved at flere
næringsbygg og boliger rives. I tillegg skal det etableres midlertidige løsninger for de vegene som
berøres.
I hovedfasen vil hovedsakelig arbeidet med jernbanebruer i området ved Vangsvegen og
Stangevegen være krevende. Når denne fasen er over vil det nye vegnettet være ferdig. Videre vil
det, for å kunne etablere jernbanebrua over djupålen i Åkersvika, være behov for at
jernbanetrafikken ledes forbi landkarene på midlertidige spor i byggetiden. Dette innebærer
ytterligere fylling i vannet på vestsiden av den planlagte fyllingen. I hovedalternativet er det
forutsatt at Stangevegen legges på bru over både djupålen og det nye dobbeltsporet.
På stasjonen forutsettes det to kryssinger under banen, den ene for Åkersvikvegen og den andre
for gangkryssing og tilkomst til plattformene. Nord på stasjonen bygges det bruer over
Flagstadelva for tilsvingen og Rørosbanen, og videre en jernbanebru over Vangsvegen.
Jernbanebrua over Flagstadelva krever riving av eksisterende bru og senkning av Åkersvikvegen.
Tunnelpåhugget og portalen etableres i en åpen byggegrop. Dette medfører omfattende og tunge
arbeider i forbindelse med støttekonstruksjonene. Det må også påregnes tunneldriving herfra, som
en følge av behovet for steinmasser for oppfylling av stasjonsområdet. Tunnelen drives sørover fra
tverrslag ved Jessnes og nordover fra påhugget ved Børstad. I tunnelen planlegges det rømningsog serviceløp parallelt med sporet. Der det er aktuelt utvides dette for å fungere som tverrslag,
anleggstunnel i utgravingen av tunnelen. Dette vil gi god fleksibilitet for tunnelarbeidene. Fra
tverrslaget ved Jessnes ledes trafikken ut på Jessnesvegen og videre til hovedvegnettet. Fra
påhugget/tunnelåpningen i sør kjøres steinen som skal til stasjonen i allerede utgravd trasé, og
masser som skal ut av området kan enten ledes ut på fylkesveg 222 eller sørover til Vangsvegen.
I sluttfasen av anleggsperioden skal dagens spor og jernbanefylling gjennom Hamar fjernes.
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5.9.3.1 Omlegginger og stengte veger i anleggsfasen
Figurforklaring:
Grønn stiplet linje:
Midlertidig gang- og
sykkelveg.
Grønne piler:
Gang- og sykkeltrafikk
Rød stiplet linje:
Anleggsveg
Røde piler:
Anleggstrafikk
Sort stiplet linje:
Offentlig vegforbindelse
Sorte piler:
Trafikk
Røde kryss:
Stengt gang- og sykkelforbindelse
Rød dobbelstrek:
Midlertidig planfri kryssing med
Rørosbanen.
Blå heltrukne linjer:
Bruer
Blå heltrukne dobbeltlinjer:
Kulverter

Figur: 5-43: Illustrasjonen viser trafikksituasjonen for alternativ Øst i anleggsfasen.

Hovedtrekk i trafikksituasjonen for alternativ Øst i anleggsfasen vises i Figur: 5-43. På grunn av at
det er store restriksjoner på arbeider og arealbeslag i Åkersvika naturreservat må Stangevegen
stenges for gjennomkjøring mens den nye brua bygges, det antas at dette vil ta ca. 2,5 år. I tillegg
til å være sterkt trafikkert er Stangevegen også hovedåre for gang- og sykkeltrafikken mellom
Sandvika og Hamar. For gang- og sykkeltrafikken finnes det ikke egnet omkjøringsveg og det
foreslås derfor at jernbanefyllingen utvides vestover, for å kunne bygge nytt gang- og sykkeltilbud
vest for det nye dobbeltsporet. Dette innebærer ekstra midlertidig fylling og arealbeslag i Åkersvika
og en ny bru over djupålen.
Åkersvikvegen må stenges ved Vikingskipet. For å redusere ulempene av dette foreslås det å
bygge en midlertidig kryssing av Rørosbanen like nord for dagens kryssing. Midlertidig bru må
være så bred at anleggstrafikken kan bruke denne etter at jernbanebrua er bygget. Utover i
anleggsarbeidene vil vegen ha noe varierende trasé, og etter at kulverten under stasjonen er
etablert må det påregnes at trafikken ledes gjennom denne og vestover mot Stangevegen.
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Oluf Melvolds gate krysser dobbeltsporet over kulvert og må stenges i ca. 2 år til tunnelportalen er
bygget. I motsetning til i alternativ Øst A påvirkes ikke Børstadalleen i alternativ Øst C.
Vangsvegen vil være åpen i anleggsperioden, men det må påregnes perioder med redusert
trafikkavvikling og stengning inntil ett døgn ved støping av jernbanebrua. Ved stengning av
Vangsvegen forutsettes det at Stangevegen er åpen for ferdsel.
5.9.3.2 Påvirkning på togtrafikken
I alternativ Øst kan man bygge nesten hele den nye stasjonen i tre faser, uten å måtte forstyrre
trafikken på den eksisterende banen utover koblingsbrudd. Den nye stasjonen tas i bruk etappevis
for å kunne opprettholde trafikken på Rørosbanen. Det vil være en lengre periode hvor
Rørosbanen stopper på den nye stasjonen og da må det etableres alternativ transport mellom
stasjonene for overgang. I tillegg må Hamar stasjon benyttes som midlertidig hensetting for togene
fra Dovrebanen i en kort periode, dette fordi forbindelsen fra Rørosbanen til Hamar stasjon kuttes
for å fullføre anlegget.
Forbindelsen for godstog mellom Elverum og Lillehammer opprettholdes i direkteforbindelsen
mellom den nye og gamle stasjonen det meste av byggetiden, men helt i slutten må denne kuttes
for å bygge de nye sporene. Når dette skjer må godstrafikken mellom Elverum og Lillehammer
rutes om.
5.9.4 Alternativ Øst A – Legges ikke frem til annengangsbehandling
Anleggsarbeidene for alternativ Øst A blir i hovedsak lik som for alternativ Øst C. I alternativet er
traséen trukket lengre mot øst etter stasjonen, slik at tunnelpåhugg med portal ikke kommer før
ved Furnesvegen. Tunnelpåhugget og portalen etableres i en åpen byggegrop. Dette medfører
omfattende og tunge arbeider i forbindelse med støttekonstruksjonene. Sammenlignet med
alternativ Øst C er gropa vanskeligere å utføre ettersom det krever større omlegginger av veger.
5.9.4.1 Omlegginger og stengte veger i anleggsfasen
Omfanget av omlegginger og stengte veger er i all hovedsak lik som i alternativ Øst C. I tillegg må
Vektbakken og Smedbakkvegen stenges i ca. 1,5 år. Furnesvegen legges på bru over
byggegropen på jordet like sør for dagens trasé. På denne brua etableres det også gang- og
sykkelveg. I forbindelse med arbeidene må det påregnes redusert trafikkavvikling og kortere
perioder med stopp.
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KONSEKVENSUTREDNING

Store samferdselstiltak som bygging av jernbane omfattes av konsekvensutredningsforskriften og
krever derfor en særskilt vurdering av planens 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. Dette fremkommer i
fastsatt planprogram og fremstilles i Figur 6-1. Den samfunnsøkonomiske analysen og ROSanalysen følger metoden gitt av Statens vegvesens håndbok V712, Konsekvensanalyser.
66

Figur 6-1: Figuren viser prinsipp for sammenstilling og anbefaling i utredningsprosessen.

I dette kapitlet presenteres først nullalternativet, som fungerer som sammenligningsgrunnlag i
vurderingene av tiltakets konsekvenser. Videre vil den samfunnsøkonomiske analysen, som består
av vurderinger av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser gjennomgås. Hva som inngår i disse
beskrives i hvert enkelt delkapittel. Avslutningsvis foreligger en sammenstilling av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser, se kapittel 6.2.
Deretter følger en vurdering av andre samfunnsmessige virkninger, som tar for seg virkninger for
byutvikling samt tilgjengelighet og mobilitet, se kapittel 6.3.
Det er også gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, som
oppsummeres i kapittel 7. Hvordan prosjektet vurderes i forhold til de målene som er satt i
planprogrammet og i kapittel 2 i denne kommunedelplanen, kan sees i kapittel 10.
På bakgrunn av overnevnt utredningsarbeid har Bane NOR tatt en beslutning på hvilket alternativ
de vil anbefale for videre planlegging. Denne vurderingen kan leses i kapittel 10 og mer utfyllende i
vedlegget Måloppnåelse og Bane NOR sin anbefaling.
Etter høring og offentlig ettersyn er det vurdert at alternativ Øst A ikke lenger er aktuelt da
alternativ Øst C vurderes som bedre. Alternativet blir likevel omtalt i dette kapitlet, da det har vært
en del av vurderingsgrunnlaget.
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Nullalternativet
For å vurdere virkningene av et tiltak sammenlignes forventet tilstand etter gjennomføringen av
tiltaket med forventet tilstand uten at det gjennomføres. Dette kalles nullalternativet eller
referansealternativet. Nullalternativet er likt for alle de tre alternativene.
For beskrivelsen av nullalternativet er åpningsåret 2034 satt som analyseår. Dette er analyseåret i
de samfunnsøkonomiske analysene til Nasjonal transportplan og det er derfor naturlig å legge det
til grunn i dette planarbeidet.
Nullalternativet omfatter dagens situasjon, samt utvikling i perioden frem til sammenligningsåret gitt
av vedtatte og finansierte planer (Figur 6-2). Presisert inngår følgende momenter:
- Utbygging av dobbeltspor Sørli-Åkersvika
- Virksomhet i jernbaneverksted og lagring av museumsmateriell flyttes ut
- Etablering av Espern bru
- Utbygging i deler av strandsonen
- Utbygging på Espern
- Videreføring av hensetting og driftsbase på Espern/Hamar stasjon

Figur 6-2: Oversikt over referansesituasjonen i Hamar by: Dagens situasjon, samt etablering av Espern bru, utbygging på
Espern og i strandsonen.
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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.
Følgende tema inngår i analysen (Tabell 6-1):
Tabell 6-1: Tabellen viser oversikt over temaer for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

Prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser

Trafikantnytte
Nytte for operatører
Nytte for det offentlige
Nytte for samfunnet for øvrig (herunder ulykker,
støy og utslipp)
Restverdi av tiltak
Endring i skattefinansiering

Landskapsbilde
Friluftsliv og byliv
Kulturarv
Naturmangfold
Naturressurser

Analyseresultatet er gitt av en sammenstilling av de ulike fagutrederenes vurderinger og
diskusjoner. I det følgende presenteres en oppsummering av de samlede vurderingene for
prissatte og ikke-prissatte temaer.
6.2.1 Prissatte konsekvenser
De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Dette er en beregning av
den nytte og de kostnader, målt i kroner, som et tiltak gir opphav til. Dette er hovedsakelig
kostnader knyttet til drift og vedlikehold, investeringskostnader, samt kostnader og besparelser for
operatører, trafikanter eller samfunnet for øvrig. Vurderingen av prissatte konsekvensers plass i
utredningsprosessen fremkommer av Figur 6-3. Det følgende er en oppsummering av utredningen
av prissatte konsekvenser. For mer informasjon om de enkelte tema, kostnader og metodikk vises
det til vedlegget Fagrapport for prissatte konsekvenser.

Figur 6-3: Figuren viser vurderingen av prissatte konsekvensers plass i utredningsprosessen.
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6.2.1.1 Støy
Vurdering av støy i henhold til støyretningslinjen T-1442 utgjør tilleggsinformasjon til
beslutningsprosessen og er utredet som en prissatt konsekvens under samlebegrepet «nytte for
samfunnet forøvrig». Det er utført støyanalyser for kommunedelplanen, se vedleggene Fagrapport
støy og Fagrapport strukturstøy og vibrasjoner. Vurderingene er utført på et overordnet nivå,
tilpasset kommunedelplan. Analysene er ment som et grunnlag for å beregne hvilke
støyskjermingstiltak som kan bli nødvendige og representerer derfor ikke nødvendigvis
støysituasjonen etter gjennomført tiltak.
6.2.1.2 Vurdering av alternativene
Dobbeltspor Åkersvika – Brumunddal
I utredningen av de prissatte konsekvensene er tiltaket definert som dobbeltspor gjennom Hamar
på strekningen Åkersvika – Brumunddal, på samme måte som i de tekniske dokumentene.
Alternativ Vest går i dagens trasé via dagens stasjon, og går ned i kulvert ved Hamarbukta og
videre i tunnel nordover. Alternativ Øst går over Disenstranda med stasjon på Vikingskipet og
videre nordover i tunnel. Tiltaket er likt for alle alternativ på strekningen gjennom Ringsaker
(vedtatt kommunedelplan 2016).
Tiltaket vil gi ca. 7 minutter kjøretidsreduksjon for reisende på strekningen nord for Hamar
sammenlignet med nullalternativet. Tiltaket gir ingen endring av antall togavganger, og heller ingen
kjøretidsreduksjon sør for Åkersvika.
Analyse av endring fra nullalternativ til alternativene viser at tiltaket gir moderat økning av
passasjertallene. På Hamar stasjon viser analysen en økning på ca. 36 000 passasjerer i året
hvilket tilsvarer en 2 % økning mens det oppnås ca. 6-8 % trafikkøkning nord for Hamar.
Investeringskostnader
Det er forventningsverdien for investeringskostnaden som skal legges til grunn i den
samfunnsøkonomiske analysen. Kostnadene er beregnet som et basisestimat for hvert alternativ.
Deretter er det gjennomført en usikkerhetsanalyse som analyserer usikkerhetsfaktorer og legger
på et tillegg slik at vi får en forventet totalkostnad for hvert alternativ. Usikkerhetsanalyse er
gjennomført 09.09.2019 og 13.09.2019. Usikkerhetsbildet for kostnadene er ulikt for alternativ Vest
og alternativene i Øst. Mens alternativ Vest forventes å ha noe høyere kostnadsusikkerhet knyttet
til tekniske forhold og anleggsgjennomføring, har Øst-alternativene betydelig høyere
kostnadsusikkerhet knyttet til planprosessen med regulering og interessenthåndtering, samt
grunnerverv.
Kostnadsoverslaget gir en forventet kostnad for alternativ Vest på 12,0 mrd. kr, alternativ Øst A på
12,6 mrd. kr og alternativ Øst C på 12,4 mrd. kr.
Tabell 6-2: Tabellen viser en oversikt over kostnadsoverslaget

Alternativ
Vest
Øst A
Øst C

Kostnad (Mill. 2018-kr)
12 000
12 600
12 400

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Kommunedelplan med
konsekvensutredning for
dobbeltspor gjennom Hamar.
Planbeskrivelse

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

87 av 127
ICD-05-A-20051
06A
20.05.2020

Stasjonsplassering på Hamar
Reisetid på tog er den samme for både Øst og Vest. Det medfører at det i
trafikkmodellberegningene ikke er vesentlige forskjeller i antall togreisende som følge av
stasjonsplassering. Tilbringertid til og fra stasjonen er derimot forskjellig og har størst betydning for
gåturer. Alternativ Vest opprettholder dagens situasjon. Ved valg av alternativ Øst vil 19 % av
bosatte få 540 meter (6-7 min gange) lengre avstand til stasjonen mens 8 % vil få 330 meter (ca. 4
min gange) kortere avstand. Samtidig vil 59 % av ansatte i virksomheter på Hamar få 600 meter
(ca. 7 min gange) lengre avstand mens 6 % får 80 meter (ca. 1 min gange) kortere avstand. Dette
gir til sammen et nyttetap tilsvarende 11,4 mill. kr per år. For tilbringertransport med bil eller sykkel
anses det å være ubetydelige forskjeller i tidsbruk til og fra stasjonen for de to alternativene.
Frigitt areal
Vurdering av frigitt areal skal synliggjøre verdien av areal som blir benyttet til jernbane og som i
fremtiden kan frigis til andre formål. Verdivurderingene er basert på innspill og diskusjon med et
utvalg av meglere og utbyggere på Hamar i august 2019. Den generelle markedsmessige
situasjonen på Hamar med hensyn til tilbud (arealreserver) og etterspørsel (befolkning og
næringsaktivitet) på tidspunktet når arealene kan frigjøres har vært grunnleggende faktorer.
Egenskaper som beliggenhet og tomtestørrelse har også vært viktig parametere for vurdering av
potensiell verdi for arealene. Risikoelementer som forurenset grunn, reguleringsformål og
tidshorisont har vært vanskelige å kvantifisere og bidrar til usikkerhet i verdivurderingen.
Analysen gir at arealene som kan frigis ved vestlig stasjonsplassering kan representere en verdi på
ca. 70 mill. kr mens arealene som kan frigis ved valg av østlig stasjonsplassering kan representere
en verdi på ca. 180 mill. kr. Verdiene inngår som fratrekk i investeringskostnaden.
6.2.1.3 Resultat nyttekostnadsanalyse
En sammenstilling av nytte og kostnader gir at netto nåverdi (NNV) for alternativ Vest er på -8,4
mrd. kr, alternativ Øst A gir -9,2 mrd. kr. mens alternativ Øst C gir en netto nåverdi på -9,0 mrd.
kr. Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) blir på -0,98 for alternativ Vest og -1,02 for alternativ Øst
A og C.
Tabell 6-3: Tabellen viser en oversikt over de prissatte konsekvensene av tiltaket.
Prissatte konsekvenser oversikt

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

Endring for trafikanter

1 140

943

943

Endring for operatører

0

0

0

-8 575

-8 958

-8 839

Endring for samfunnet for øvrig

150

150

150

Restverdi av tiltak

533

470

470

Endring i skattefinansiering

-1 680

-1 756

-1 733

Netto nåverdi (NNV)

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

Endring for det offentlige

Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

6.2.1.4 Konklusjon og rangering
Den samfunnsøkonomiske beregningen viser at netto nåverdi er negativ i alle alternativer. Dette
skyldes at investeringskostnaden for denne parsellen er høy sammenlignet med den
trafikantnytten man får av tiltaket.
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Trafikantnytten er beregnet 200 mill. høyere i alternativ Vest, enn i alternativ Øst, fordi stasjonen
gir kortere gangtid til de viktigste start- og målpunktene i Hamar. Forskjellene mellom alternativene
er imidlertid beskjedne, sett i forhold til investeringskostnaden.
Dette gir en situasjon hvor alle alternativene har negativ netto nåverdi (NNV) og negativ netto
nåverdi per budsjettkrone (NNB). Resultatene viser at alternativ Vest har minst negativ netto
nåverdi (NNV) og minst negativ netto nåverdi pr. budsjettkrone (NNB).
Forskjellen mellom alternativene er små, spesielt gitt usikkerheten i kostnadsoverslaget, men er
store nok til å rangere alternativ Vest foran alternativ Øst A og Øst C for prissatte konsekvenser.
6.2.2 Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter det som ikke kan verdsettes i kroner og øre. Dette
gjelder fagtemaene landskapsbilde, byliv og friluftsliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. I
utredningen drøftes mulige virkninger av både anleggsfase og ferdig dobbeltspor i drift.
Vurderingen av ikke-prissatte konsekvensers plass i utredningsprosessen fremkommer av Figur
6-4.
Det følgende er en oversikt over resultatet av utredningen. For mer informasjon om hvert enkelt
fagtema med metodikk, detaljert verdi- og konsekvensvurdering, samt forslag til avbøtende tiltak,
vises det til vedlegget Fagrapport ikke-prissatte konsekvenser.

Figur 6-4: Figuren viser vurderingen av ikke-prissatte konsekvensers plass i utredningsprosessen.

6.2.2.1 Bakgrunn for vurderingene
Utredningen av de ikke-prissatte fagtemaene avdekker store verdier av svært ulik karakter.
Alternativene som utredes går i traséer i øst eller vest gjennom Hamar og berører verdiene på
forskjellige måter. De identifiserte verdiene baseres på kvantitative registreringer og kvalitative
vurderinger.
Verdier i kultur-, natur- og produksjonslandskapet
Naturreservatet i Åkersvika har internasjonale verdier som Ramsarområde, samtidig som det har
stor landskapelig og visuell verdi. Åkersvika er ett av landets viktigste rasteområder for
våtmarksfugl under trekket vår og høst. Kulturlandskapet på Børstad har nasjonal verdi og
inneholder både kulturminner og visuelle verdier. Det samme kulturlandskapet rommer også
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slåttemark (utvalgt naturtype) med forekomst av en prioritert art (dragehode). Åkerholmene i dette
området er verdifulle for naturmangfoldet på grunn av at nesten alt annet areal i området er utnyttet
til jordbruksdrift, bebyggelse eller infrastruktur.
På Børstad er det også fulldyrka jordbruksmark av nasjonal verdi. Stortinget har fastsatt mål for
omdisponering av dyrka jord til maksimalt 4000 dekar per år. En forutsetning for å nå den politiske
målsetningen om økt matproduksjon er riktig bruk og vern om arealressursene. Det er derfor viktig
å ta vare på gode jordbruksarealer og matjord gjennom å holde omdisponeringen av dyrket jord på
et lavest mulig nivå, samt sikre best mulig arrondering med hensyn på jordbruksdrift.
Det er store tverrfaglige kvaliteter i kulturlandskapet omkring Børstad, utover områdets status som
nasjonalt verdsatt kulturlandskap. Området omkring Børstad gård har store visuelle og romlige
kvaliteter. Det er også et viktig område for rekreasjon, med dokumenterte bruksmuligheter.
Verdier i bylandskapet
I utredningen av dobbeltspor gjennom Hamar er problemstillinger knyttet til bylandskapet sentrale.
I byområdene er naturverdiene og naturresursenes aktualitet begrenset, men det finnes viktige
kulturhistoriske verdier på stasjonsområdet med bygninger og jernbanerelatert virksomhet. I
sentrum er kvartalsstrukturen dokumentert som nasjonal interesse i Riksantikvarens NB-register.
Denne kvartalsstrukturen har verdi både som uttrykk for de historiske byplanene og som
bystrukturer som underbygger landskapskarakteren. Hamars by- og strandområder tillegges verdi
både for rekreasjon og som visuelt landskap. I Hamar er sammenhengen mellom byen og Mjøsa
av særlig stor betydning fordi strandlinjen er lang og møtet mellom land og vann preger store deler
av byen. Dette samspillet tilfører store verdier til Hamar by, som «byen ved Mjøsa», som knytter
Hamar til Norges største innsjø på en tydeligere måte enn for de øvrige mjøsbyene som for
eksempel Lillehammer.
Det går klart frem av brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (datert 01.09.2017) at
de nye utredningene skal vektlegge forholdet til byutvikling. Utredning av de ikke-prissatte
fagtemaene, og da fortrinnsvis landskapsbilde, friluftsliv og byliv samt kulturarv, bidrar til å belyse
de direkte og overordnede virkningene knyttet til byutvikling. Utredningen omfatter ikke muligheter
eller ringvirkninger som tiltaket åpner opp for, dette håndteres i utredningen av Andre
samfunnsmessige virkninger.
6.2.2.2 Oppsummering av konsekvenser
Tabell 6-4: Tabellen viser en oppsummering av konsekvensgrader og samlet vurdering av alternativene.
Fagtema

Konsekvens alternativ Vest

Landskapsbilde Stor – middels negativ

Konsekvens
alternativ Øst A

Konsekvens
alternativ Øst C

Kommentar

Liten positiv ubetydelig

Liten positiv

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

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

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

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

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

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

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

mellom byen og
Mjøsa synliggjøres.

Ubetydelig

Liten positiv

Middels positiv

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

Det er få kvaliteter
knyttet til byliv og
friluftsliv i sørøstre
deler av byen.
Dermed bidrar
endringer her i stor
grad til positive
virkninger, til tross for
at inngrepene er
store.

Det er få kvaliteter
knyttet til byliv og
friluftsliv i sørøstre
deler av byen.

Middels negativ

Middels – stor
negativ

Alternativet gir store
negative virkninger
på Børstad.
Samtidig bidrar
fjerning av dagens
spor til store positive
virkninger for
delområdene i vest
og nordvest i Hamar.
I sum anses dette å
gi liten positiv
konsekvens for
tiltaket.

Alternativet gir store fysiske
endringer og gir negative
konsekvenser for Hamar sentrum
Samtidig opprettholdes bruks- og
opplevelsesverdien knyttet til
Hamar stasjon og Espern –
Jernbanetomta.

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

Middels negativ

Stor negativ

Alternativet gir middels negative
konsekvenser for Åkersvika
naturreservat.

Alternativet gir store
negative
konsekvenser for
Åkersvika
naturreservat.

To hule eiker (utvalgt naturtype)
på Høyensalodden går tapt, men
alternativet kommer allikevel best
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Den positive
virkningen ved
fjerning av
jernbane i vest er
omfattende,
samtidig som den
negative virkningen
på Børstad er
moderat. Dermed
vurderes den
samlede
konsekvensen noe
positiv.
Øst C er bedre enn øst A, fordi
denne gir vesentlig mindre
konsekvenser for friluftsliv over
Børstadjordet.

Alternativet gir
negative virkninger
på Børstad.
Samtidig bidrar
fjerning av dagens
spor til store
positive virkninger
for delområdene i
vest og nordvest i
Hamar. I sum
anses dette å gi
middels positiv
konsekvens for
tiltaket.

Middels negativ
Alternativet fører til
inngrep i det
nasjonalt viktige
kulturlandskapet
på Børstad, men
berører en mindre
del av Børstad.

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

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

Alternativet medfører
også inngrep i
åkerholmer med
slåttemark og
dragehode ved
Børstad/Tommelstad.

Liten negativ

Stor negativ

Middels negativ

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

Alternativet gir størst
negativ konsekvens
for naturressurser
pga. beslag av
fulldyrka
jordbruksareal over
Børstadjordet og ved
Tommelstad av
regional til nasjonal
verdi.

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

Middels negativ

Middels - liten
negativ

Liten negativ
ubetydelig

Vest gir negative virkninger for
alle fagtema. Særlig for
landskapsbilde fører traséen
forbi Hamarbukta til store
negative konsekvenser. For de
øvrige fagtemaene er
virkningene relativt moderate.
Fjerning av eksisterende bane
fører stedvis til positiv virkning
som begrenser den negative
virkningen noe. Dette gjør
særlig utslag for friluftsliv og
byliv.
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Tiltaket berører arealer med
regional til nasjonal verdi for
jordbruket, og øst-alternativene
utfordrer dermed det nasjonale
jordvernmålet.

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

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

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

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

Strider mot
nasjonale mål

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

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

Berører nasjonale
verdier:
Naturvernområde
(Ramsar),
produktiv
jordbruksmark og
nasjonalt verdifullt
kulturlandskap.

Rangering

3

2

1

6.2.2.3 Begrunnelse for vurderingen og rangering
Avveiinger mellom alternativene
Alternativ Vest fjerner store deler av dagens jernbane, samtidig som traséen legges delvis
nedsenket i Hamarbukta. Mange forbindelser mot vannet styrkes, men den overordnede
sammenhengen mellom byen og Mjøsa vurderes som svekket med inngrepet i Hamarbukta.
Hovedbegrunnelsen er tiltakets lokalisering og skalaen i området.
Samtidig bevarer alternativ Vest i større grad naturkvaliteter og innebærer 1,5 dekar mindre
arealbeslag i Åkersvika naturreservat, og beslag av arealer som er av noe lavere kvalitet, enn

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Kommunedelplan med
konsekvensutredning for
dobbeltspor gjennom Hamar.
Planbeskrivelse

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

92 av 127
ICD-05-A-20051
06A
20.05.2020

alternativ Øst A og Øst C. Alternativ Vest gjør heller ingen inngrep i dyrket mark. For kulturmiljø gis
alternativ Vest og øst C lik konsekvensgrad. Alternativ Vest rangeres imidlertid som best for dette
fagtemaet, fordi bruksverdien opprettholdes ved videreføring av driften tilknyttet dagens stasjon.
Alternativene med trasé i øst vurderes som betydelig bedre for byområdene enn alternativet som
knyttes til dagens stasjon. Flytting av jernbanen til en trasé øst i byen vil få frem igjen overordnede
visuelle og funksjonelle sammenhenger som er av stor landskapelig og historisk verdi, og som
gjennom dette styrker byens identitet knyttet til Mjøsa. En forsterket fysisk forbindelse mellom byen
og Mjøsa vil samtidig virke positivt for byområdene som rekreasjonsarena.
Alternativ Vest berører to eiker ved Høyensalodden som oppfyller kriteriene til utvalgt naturtype.
Det er få gamle og grove eiker så langt nord på Østlandet, og disse trærne er derfor viktige
naturelementer.
For de ikke-prissatte fagtemaene er det i utgangspunktet en fordel å gjenbruke eksisterende
jernbaneareal til videre drift, fremfor å ta i bruk nye arealer. På grunn av eksisterende jernbanes
plassering sentralt i Hamar, byens skala, samt tiltakets dimensjoner og trasé gjennom
Hamarbukta, har fordelen med gjenbruk av eksisterende jernbaneareal blitt vurdert opp imot
fordelen med å frigi eksisterende jernbaneareal til andre formål. I denne sammenhengen har
Hamarbuktas og sentrums karakter og skala vært sentral, samt områdene omkring Børstad og
Vikingskipets grad av egnethet for etablering nytt dobbeltspor.
Børstad har store tverrfaglige verdier som rammes som følge av tre spor gjennom området for
alternativ Øst A. Dette rammer alle de ikke-prissatte fagtemaene og gir store negative virkninger.
Konsekvensen av inngrepene som berører både utvalgte naturtyper, prioriterte arter og
Ramsarområdet, samt arealbeslag av dyrket mark kommer til tydelig uttrykk i fagvurderingene i
form av stor negativ konsekvens. Dette tillegges vekt i den samlede vurderingen. Fordi
konsekvensene er så store, og det ikke utløses positive virkninger av at jernbanen flyttes for
fagtemaene naturmangfold og naturresurser, konkluderer disse svært negativt. Børstadområdet
påvirkes også betydelig negativt som visuelt-, rekreasjons- og kulturlandskap. Samtidig vurderes
fjerning av eksisterende jernbane å gi positive virkninger for byrelaterte problemstillinger vest for
Hamarbukta og frem til påkoblingen til Jernbanemuseet.
Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom øst A og øst C. Dette er fordi jernbaneanleggets
dagsone er betydelig kortere og fjelltunnel etableres raskt, og dermed ødelegger tiltaket i alternativ
Øst C viktige tverrfaglige kvaliteter i Børstadområdet i mye mindre grad. Både dyrket mark,
åkerholmer og andre vegetasjonselementer som har både kulturhistorisk, biologisk og estetisk,
ivaretas i større grad. I tillegg opprettholdes mange ferdsels- og rekreasjonsmuligheter. Inngrepet
og den negative virkningen på Disen er omtrent det samme. Alternativ Øst A innebærer beslag av
omtrent 76 dekar landbruksjord, i motsetning til alternativ Øst C som innebærer et arealbeslag på
omkring 24 dekar. Alternativ Øst C gir dermed et betraktelig redusert permanent arealbeslag av
dyrket mark sammenliknet med alternativ Øst A, men samtidig mer beslag enn alternativ Vest som
ikke berører jordbruksområder. Beslag i Ramsarområdet er det samme for begge østalternativene, men inngrep i utvalgte naturtyper med en prioritert art unngås ved alternativ Øst C.
Fordi det permanente inngrepet på Børstad er betydelig mindre, er den negative konsekvensen
også tilsvarende begrenset sammenliknet med alternativ Øst A for alle de ikke-prissatte
fagtemaene.
Anleggsfase
Alle alternativer vil gi omfattende virkninger i anleggsfasen som vil strekke seg over flere år.
Konsekvenser av varig karakter er vurdert som mer utslagsgivende enn konsekvenser av
midlertidig karakter. Dette innebærer at negative virkninger i anleggsfasen er tillagt mindre
betydning enn virkninger i driftsfasen i vurderingen og rangeringen av alternativene.
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Videre utvikling av alternativer gjennom avbøtende tiltak
Det ligger et potensial i å forbedre alle alternativene ved å iverksette foreslåtte avbøtende tiltak og
kompensasjonsprosjekter som skal følges opp i videre planfaser. Ingen avbøtende tiltak vil endre
rangeringen av alternativene.
Det anses at potensialet for å forbedre tiltaket gjennom avbøtende tiltak er noe større for
østalternativene enn for alternativ Vest. Dette henger sammen med verdien og potensialet i
områdene som berøres. I vest er det mange byrelaterte verdier, men lite potensial til å endre den
overordnede negative virkningen av kulvertløsningen i Hamarbukta. I øst er det noen muligheter
for å begrense fjernvirkningen av tiltaket på Børstad. Ved Vikingskipet er de byrelaterte verdiene
små, men flere muligheter for å forbedre den store sammenhengen tiltaket inngår i.
Verdier for naturmangfold i Åkersvika naturreservat vil bli forringet uansett hvilket alternativ som
velges, men mest for østalternativene. Fordi den negative virkningen er størst i øst, er det også
flere muligheter for avbøtende tiltak for disse alternativene. Avbøtende tiltak er av restaurerende
og kompenserende art, og eventuelt nye våtmarksarealer andre steder. Det finnes også tiltak som
kan iverksettes i anleggsfasen for å begrense omfanget og den negative påvirkningen.
Rangering av hovedalternativer
Basert på en samlet vurdering blir alternativene rangert på følgende måte for ikke-prissatte
konsekvenser, fra best til dårligst:
1: Alternativ Øst C
2: Alternativ Øst A
3: Alternativ Vest
Enkelte varianter kan endre den samlede vurderingen for enkelte fagtemaer, men det er ingen
varianter som bidrar til å endre rangeringen til hovedalternativene.
Rangering med varianter
Alternativ Vest
For alternativ Vest er det ingen av variantene som vurderes å gjøre alternativet bedre i et
tverrfaglig perspektiv. Variantene «Jernbanemuseet uten sportilknytning» og «Flytte driftsbase» gir
noe positiv virkning for landskapsbilde, men øvrige fagtemaer vurderer disse å gi negativ eller
ubetydelig virkning som trekker den samlede vurderingen ned.
Alternativ Vest vurderes å være best uten varianter.
Etter høring og offentlig ettersyn er jernbanemuseet uten sportilknytning tatt inn i hovedalternativet
for alternativ Vest.
Alternativ Øst A og Øst C
For alternativ Øst A og øst C er det utredet varianter som både gir negativ og positiv virkning.
Varianten «Flytte driftsbase» vurderes som positiv for landskapsbilde og noe positiv for friluftsliv og
byliv og naturmangfold. Det vurderes imidlertid negativt for kulturarv. Samlet vurderes varianten å
gi positiv virkning. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til ny lokalisering av driftsbase dersom denne
flyttes. Det bør derfor gjøres mer detaljerte vurderinger før varianten eventuelt besluttes.
Varianten «Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør» vurderes til ubetydelig til noe positivt for
kulturarv, men svært negativt for landskapsbilde. For landskapsbilde vil den positive konsekvensen
i delområdet Sentrum – Hamarbukta reduseres som følge av varianten, men den påvirker ikke
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rangering for verken fagtemaet eller den tverrfaglige sammenstillingen. Samlet vurderes varianten
å gi svært negativ virkning. «Jernbanemuseet uten sportilknytning» vurderes noe positivt for
landskapsbilde og noe negativt for friluftsliv og byliv og naturmangfold. Samlet vurderes varianten
å gi noe negativ virkning. Ettersom variantene er ulike løsninger på samme situasjon er de ikke
kompatible, og «Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør» vurderes som dårligst av disse to
variantene.
Varianten «Fleksibel stasjonsløsning» vurderes som negativ for samtlige fagtema med unntak av
kulturarv. Mest negativ er virkningen for naturmangfold fordi varianten vil endre den samlede
konsekvensgraden for fagtemaet negativt. Varianten vil gjennom dette kunne endre samlet
konsekvensgrad for alternativ Øst A og øst C i mer negativ retning, men ikke endre rangeringen.
Samlet vurderes varianten å gi svært negativ virkning.
Varianten «Stangevegen under jernbanen» vurderes som negativ for samtlige fagtema med unntak
av kulturarv, og mest negativ for naturmangfold. Samlet vurderes varianten å gi negativ virkning.
Alternativ Øst A og Øst C vurderes å være best med variant «Flytte driftsbase».
Alternativ Øst A og Øst C vurderes å være dårligst med variant «Fleksibel stasjonsløsning»,
«Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør» og «Stangevegen under jernbanen».
Etter høring og offentlig ettersyn er jernbanemuseet uten sportilknytning tatt inn i hovedalternativet
for alternativ Øst C.
6.2.2.4 Avbøtende tiltak – hovedtema
Alternativ Vest
- Stort vannspeil med historisk forankret utforming
- Unngå utvikling med bebyggelsesvolumer mellom Strandgata og jernbanelinje
- Endring av vegføring og forbedring av forbindelser
- Utforming og programmering av grøntområder
- Arealbeslag i Ramsarområdet
Alternativ Øst A og Øst C
- Utvikling av Rørosbanens trasé
- Forberede forbindelser
- Føringer for bebyggelse og knutepunkt
- Grønnstruktur
- Åkersvika og Flagstadelva – arealbeslag
- Børstad-Tommelstad – arealbeslag og forbindelser
- Opparbeidelse av områdene rundt Hamarbukta
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6.2.3 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
Samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der
fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg (Figur 6-5).
Sammenstillingen gir bilde på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.
Analysen er kvalitativ, den bygger på faglig skjønn og gir ikke noen absolutte svar. Delkapittelet er
hentet fra sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene i vedlegget
Samfunnsøkonomiske analyse.

Figur 6-5: Figuren viser den samlede samfunnsøkonomiske analysens plass i utredningsprosessen.

Drøftingene viser at det er liten forskjell på alternativ Vest og Øst C når man ser prissatte og ikkeprissatte konsekvenser samlet. Prissatte konsekvenser drar rangeringen mot alternativ Vest og
ikke-prissatte konsekvenser drar den mot alternativ Øst C. Det er redegjort for usikkerhet i
grunnlaget som kan tyde på en viss usikkerhetsskjevhet i favør av alternativ Vest. Alternativene
berører nasjonale verdier i noe ulik grad og inngrep i naturreservat og dyrka mark er større i østalternativene, Selv om det er forskjell på konsekvensgraden for ikke-prissatte konsekvenser
samlet, er det ingen av alternativene som anses å gi kritisk negative eller uakseptable
konsekvenser for noen av fagtemaene. Oppsummert vurderes det derfor ikke som
regningssvarende å forverre de prissatte konsekvensene ytterligere med 600 millioner kroner ved
å gå fra alternativ Vest til Øst C.
Basert på dette settes følgende rangering basert på den samfunnsøkonomiske analysen:
1. Alternativ Vest
2. Alternativ Øst C
3. Alternativ Øst A
I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen vil rapporten «Andre samfunnsmessige virkninger»
være en viktig del av det samlede beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ. I rapporten utredes
hvilke muligheter og ringvirkninger de ulike alternativene kan gi for utvikling av Hamar. Rapporten
vurderer blant annet i hvilken grad alternativene bygger opp om samordnet areal- og
transportplanlegging lokalt og legger til rette for kompakt arealbruk og miljøvennlig transport. ROSanalyse og vurdering av måloppnåelse inngår også i grunnlaget for anbefaling av alternativ.
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Andre samfunnsmessige virkninger
Utredning av andre samfunnsmessige virkninger er gjort i henhold til fastsatte mål i
planprogrammet, og bestilling fra KMD som har lagt føringer for det reviderte planarbeidet for
Åkersvika-Brumunddal. Det er viktig å se stasjonsplasseringen i forhold til Hamar sentrum, Hamar
by, og tettbebyggelse rundt Hamar som funksjonelt sett er en del av Hamar by. Utredningen skal få
frem hvilke ringvirkninger alternativene kan gi for byutviklingen i Hamar, og spesielt vektlegge
utvikling over tid. Mobilitet for gående, syklende, kollektivreisende og for andre kjøretøy er en del
av dette bildet, og et viktig tema. Vurderingen av andre samfunnsmessige virkningers plass i
utredningsprosessen fremgår av Figur 6-6.

Figur 6-6: Figuren viser vurderingen av andre samfunnsmessige virkningers plass i utredningsprosessen.

Videre følger en oppsummering av utredningene. For mer informasjon om hvert enkelt tema,
metodikk og grunnlag vises det til vedlegget Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger.
6.3.1 Sammendrag
Utredning av andre samfunnsmessige virkninger er utført på kommunedelplannivå i henhold til
planprogrammet fastsatt av Hamar kommunestyre 27.2.19, og bestilling fra KMD datert 1.9.17. Det
er stilt krav om utredninger med direkte fokus på byutvikling: «Kommunal - og
moderniseringsdepartementet mener byutviklingen er et viktig tema som må vurderes av
kommunen før nytt planvedtak. De statlige planretningslinjene for samordnet bolig -, areal – og
transportplanlegging er viktig for byutvikling.»
I kommunedelplanen er det utredet tre hovedalternativer: alternativ Vest med stasjonsplassering
som i dag og alternativ Øst A og Øst C med stasjon ved Vikingskipet. Alle tre alternativ inneholder
dobbeltspor og stasjon med plattformer, samt nødvendig jernbaneteknisk infrastruktur.
Utgangspunktet for utredningen av Andre samfunnsmessige virkninger er situasjonen fra 2034,
med ferdig bygget dobbeltspor gjennom Hamar. Alternativ Øst A og Øst C er behandlet under ett,
betegnet alternativ Øst, i denne utredningen da alternativene har lik utforming fra Åkersvika og
gjennom stasjonsområdene.
Utredningen ser på virkningen av plasseringen av jernbanestasjonen på kort og lang sikt,
henholdsvis i 2034 og 2074, og det utredes hvordan tiltaket kan ha både regional og lokal
betydning. I det regionale perspektivet er det mulighetene for et tettere felles bolig- og
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arbeidsmarked innenfor området med intercity-tilbud på Østlandet og hensynet til de øvrige
Mjøsbyene som studeres. I det lokale perspektivet ses det på hva som skal til for å utvikle området
rundt ny stasjon og hvor store ringvirkninger jernbanetiltaket vil kunne gi.
Utredningen bygger på data fra kjente kilder som SSB, nasjonale reisevaneundersøkelser og
tidligere planer, studier, analyser og mulighetsstudier gjennomført for Hamar. Disse kildene er
også grunnlaget for stedsanalyse som er utarbeidet som supplerende kunnskapsgrunnlag for
utredningen av andre samfunnsmessige virkninger. Stedsanalysen beskriver og illustrerer dagens
Hamar og Hamar i en fremskrevet situasjon – i 2034. I beskrivelsen av Hamar 2034 ligger til grunn
SSBs fremskriving av befolkning og befolkningsveksten er plassert i tråd med Hamar kommunes
politikk og nasjonale føringer. SSB gjør ikke fremskriving av virksomhetsstatistikk, slik at utvikling
og fordeling av arbeidsplasser er ikke plassert på samme måte som nye bosatte. Det forventes en
utvikling i virksomheter i Hamar og lokalisering av nye arbeidsplasser vil bli påvirket av hvor ny
stasjon vedtas plassert. Likevel vil områdene som i dag har høy tetthet av arbeidsplasser, i
sentrum og langs Vangsvegen, fortsatt være det stedet på Hamar med høyest tetthet av
arbeidsplasser. Utredningen skiller mellom arbeidsplasser som avhenger av byliv og
arbeidsplasser som er bilbaserte.
Rapport om fremtidsscenarioer Hamar 2074 - Scenarioer for byutvikling ligger også til grunn for
utredningene. Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Hamar kommune, og omhandler ulike
scenarioer for byutvikling i et langsiktig perspektiv og gir beslutningstakerne et bredere bilde av
muligheter og usikkerheter for Hamar i et framtidsperspektiv. I rapporten er det vurdert hvordan
fremtidsperspektivene påvirkes av de to ulike stasjonsplasseringene. Arbeidet er ment å gi et bredt
bilde av mulige scenarioer som kan gi kommunen et grunnlag for å reflektere og gjøre valg som
bidrar til at kommunens byutviklingsstrategier blir mer robuste, uansett valg av stasjonsplassering,
og slik at Hamar er best mulig forberedt til å møte både utfordringer og muligheter i framtiden.
Utredning av andre samfunnsmessige virkninger tar utgangspunkt i Hamar kommunes rapport om
fremtidsscenarioer, og peker på risiko og usikkerheter knyttet til å realisere ringvirkningene.
I utredningen av Andre samfunnsmessige virkninger er det gjennom analyser, diagrammer og
illustrasjoner sett på muligheten stasjonslokaliseringen gir for synergi med kommunens mål for
byutvikling i Hamar. Jernbaneprosjektet sees i forhold til byens form, byens liv, tettheten av
funksjoner, mobilitet, og kvalitet på nettverket av eksisterende og nye gater og byrom. Analysene
har hovedvekt på den funksjonelle og dels kommersielle delen av bylivet, og omhandler hvordan
by og mobilitet påvirkes av tiltaket.
6.3.1.1 Byen som funksjon
Det er sett spesielt på hvordan stasjonsalternativene samhandler med den omkringliggende
bystrukturen - og hva som gir best ringvirkninger for byen. Oppgaven har vært like mye å studere
byveven på Hamar som selve tiltaket, for dermed å se hvordan inngrepet påvirker byens funksjon.
Dette får både fram hvilken ny retning tiltaket gir for byens utvikling, og hvor jernbaneinvesteringen
får størst effekt.
De faglige vurderingene bygger på en forståelse av bylandskapet som funksjon av bygg og
forbindelser der strukturen de ligger i gir et rammeverk for dem som skal bruke byen. Dette
rammeverket omhandler mange aspekter:



Et praktisk aspekt som rammeverk for mobilitet, et grep for god tilgjengelighet og et system
for håndtering av overvann.
Et sosialt aspekt gjennom at møteplassene fungerer som et rammeverk for sosial
inkludering, forebygger ensomhet og stimulerer til innovasjon og kreativitet.
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Et estetisk aspekt, i form av kvaliteten og utformingen av de romlige sammenhengene,
samt opparbeidingen av landskapet og hvordan man opplever byen.
Og til slutt er den et forhold som griper oss som mennesker – i at den tilfører betydning, og
lar oss oppfatte de rent kulturelle og historiske forankringene for stedet.

6.3.1.2 Hamars rolle i et regionalt perspektiv
En ringvirkning av
jernbanetiltaket er muligheten
for å knytte Mjøsbyregionen
tettere sammen, og også å
knytte den flerkjernede
Mjøsbyen og Osloregionen
sammen (Figur 6-7). I dette
ligger mulighet til å være en del
av et større bo- og
arbeidsmarked der også andre
byer i nettverket har
arbeidsplasser nært på
stasjonen. Økt tilflytting av
innbyggere gjennom flere
arbeidsplasser og et mer
sammensatt næringsliv er også
en mulig ringvirkning av
Figur 6-7: Pendlerstrømmer til og fra Hamar. De sterkeste pendlerjernbanetiltaket.
strømmene går mellom byer hvor togtilbudet forbedres.

En stasjon i øst blir liggende utenfor byens attraktive kjerne av tilbud og byrom, slik at det som i
dag oppleves som en kvalitet svekkes. Mulighet til synergi mellom områdene forsvinner, og det blir
vanskeligere å etablere et attraktivt knutepunkt som både er et målpunkt på reisen og i byen.
Stasjonsplasseringen i øst gir også større avstand til dagens arbeidsplasser, og den økte
avstanden gir en opplevelse av tidstap på reisen, noe som kan svekke stasjonens rolle for
arbeidsreisende til Hamar. Arbeidsreisende utgjør i dag en stor andel av de gående, som i dag er
vant med en sentral stasjonsplassering, og de bidrar i dag til aktivitet i sin bruk av byen. Sett i
forhold til boligmarkedet blir også avstanden større – særlig til byens vestre bydeler. Hamar er en
av byene i regionen med høyest andel kultur- og servicenæring. Med en stasjon i øst reduseres
tilgjengeligheten og kundegrunnlaget til dette tilbudet.
En stasjon i vest vil i større grad bidra til regionforstørring. Stasjonen blir oppgradert og
opprettholder et knutepunkt med effektiv og direkte overgang til busser i alle retninger og andre
transportmidler. Med ny Skibladnerbrygge og mulighet for hurtigbåtkai tett på stasjonen ligger det
også til rette for effektiv overgang til båt i knutepunktet. Stasjonen forblir lett tilgjengelig for mange
og forsterker utviklingen av et kompakt knutepunkt omkranset av et godt tilbud – av attraktive
byrom, nær arbeidsplasser og boliger og med relativt god nærhet til regionale kulturtilbud. Dette gir
mulighet for pendlere å velge tog framfor bil.
6.3.1.3 Jernbanens betydning for byutvikling
Kompakte byer med nærhet til kollektivtransport er robuste og skaper et godt grunnlag for framtidig
utvikling. De reisende som tar toget benytter seg også i stor grad av sentrum og utredningen viser
at de har stor betydning for næringsliv og byliv. Gjennomførte analyser viser at stasjonen har
betydning for aktivitetsnivået og attraktiviteten både for Hamars kvartalsstruktur og for de nye
utviklingsområdene ved Mjøsa. Stasjonen er en viktig del av tyngdepunktet der det er byliv i dag.
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Det å skape byliv tar lang tid og avhenger av at mange funksjoner er samlet; som attraktive byrom
og møteplasser, butikker, serveringssteder, næringsliv, funksjoner og kollektivtilbud.
Byen skapes i samspill mellom mange ulike aktører, og store investeringer gir anledning for at
mange aktører kan samarbeide, både grunneiere på tvers av eiendomsgrenser og samarbeid med
og mellom offentlige etater. Større prosjekter som jernbanestasjoner og ny infrastruktur gir derfor
ofte anledning til å løse problemstillinger som er viktige for byen. Dette kan være opprustning og
fornyelse av bydeler gjennom fortetting eller større strukturelle endringer. Vesentlig er ofte fjerning
eller reduksjon av barrierer, og i et miljøperspektiv handler dette om muligheter til økt
tilgjengelighet, og som bidrag til gjenbruk av allerede etablert by.
Jernbanestasjon i seg selv kan ikke generere by, og utviklingen av et fullverdig, godt knutepunkt er
i veldig stor grad avhengig av miljøet rundt. Utformingen og utviklingen av byen, knutepunktet rundt
jernbanen, med byrommene og bebyggelsen rundt vil styres gjennom kommunens prioriteringer.
Videre planarbeid, arbeid med sentrumsplan, og senere detaljreguleringer får stor betydning for
hvor vellykket byens utvikling på sikt vil bli.
Stasjonsplasseringen i vest er tilnærmet optimal med tanke på hvor det er aktivitet og byliv i dag,
og gir nærhet til arbeidsplasser, boliger og viktige målpunkt i sentrum. Kartlegging av byens
funksjoner viser at sentrale målpunkt ligger innenfor 5 minutter, og ytterlig flere sentrale målpunkt
er innenfor gangavstand fra en stasjon vest; Hamar rådhus, Hamar kulturhus, Innlandet sykehus,
Hedmark fylkeskommune, CC Martn, Høgskolen i Innlandet, og også parker, forretninger, hotell,
serveringssteder og kontor. Med stasjon i vest vil opprustingen av byrom og nye forbindelser til
Mjøsa gi mulighet for ringvirkninger og merverdi på tilliggende eksisterende arealer. Stasjonen
forblir sentralt plassert, tett opptil Hamar sentrum, og bidrar dermed direkte til å forsterke Hamar og
kvadraturen som tyngdepunkt i kommunen, og i regionen. En stasjon i vest vil bidra til økt fokus på
fortetting i sentrum og i Østbyen. Stasjonsbyen Hamar kan dermed styrkes, med ny attraktivitet for
lokalisering av flere sentrumsnære arbeidsplasser og næringsliv, som igjen forsterker grunnlaget
for mer byliv, mer lokal handel, mer kultur og kafévirksomhet. Jernbanetiltaket kan bidra til å
forbedre byens og sentrums funksjonalitet, og ved et godt planlagt knutepunkt kan bysentrum
trekkes nærmere Mjøsa.

Figur 6-8: Antall eiendommer med funksjoner på bakkeplan i fem minutters gangavstand fra en stasjon med alternativ
Vest. Kartet viser et sammensatt og bymessig sentrum som kjennetegnes av mangfold av ulike aktiviteter på gateplan
som gir grunnlag for byliv.
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I alternativ Øst flyttes stasjonen bort fra bystrukturens sentrale kjerneområde. Det innebærer at
Hamar i mindre grad vil kjennetegnes som en stasjonsby. En stasjon i øst vil kunne styrke
utviklingen på Espern på grunn av nærhet, men stasjon i øst vil ikke bidra til å fremme utvikling av
Hamar sentrum. I stedet må det bygges ny bydel fra start; bystruktur med bymessige gater og torg
må etableres med utgangspunkt i knutepunktet.
Naboskapet til en stasjon i øst er i dag preget av enkeltbygg eller boligbebyggelse med mindre
skala på små tomter. Dette gir liten støtte til utvikling av bystruktur. En bymessig utvikling rundt en
stasjon i øst er også uforutsigbar fordi Hamar har større arealreserver enn arealbehov, samtidig
som andre arealreserver kan være mer attraktive å utvikle.
Kartlegging av byens funksjoner viser at det kun er ett målpunkt innenfor fem minutters gange fra
en stasjon i øst; Vikingskipet. Stasjonen vil ikke være like tilgjengelig som dagens stasjon, spesielt
gjelder dette for gående.
Figur 6-9: Antall eiendommer med funksjoner på
bakkeplan i fem minutters gangavstand fra en
stasjon i alternativ Øst. Rundt en stasjon i Øst er det
en-dørsvirksomheter og fravær av mangfold uten
byrom som kan samle og blande aktiviteten til og fra
funksjonene. Dette gir et svakt grunnlag for byliv.

6.3.1.4 Jernbanens muligheter og rolle i transportsystemet
Med tanke på mulighet for å styrke jernbanens rolle i transportsystemet kan følgende forutsettinger
trekkes fram:


Sentral plassering i transportnettverket
Nærhet mellom stasjon og arbeidsplass gir mulighet for å flytte pendlerstrømmer over fra bil
til bane. Pendlerstrømmer til og fra Hamar utgjør i dag en stor del av passasjergrunnlaget
og en forutsetning for at jernbanens rolle skal styrkes er en videre utvikling der
knutepunktet gir overgang til andre reisemidler og samlokalisering av mange funksjoner.



Sømløse reiser
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Muligheten til overgang mellom mange transportformer styrker knutepunktets rolle i
transportstrukturen. Ved tidstap eller flere skifter av transportmidler velger mange heller å
bruke privatbil.


Samlokalisering av funksjoner
Mulighet for fortetting og utvikling av knutepunktet med arbeidsplasser, bolig og andre
tilbud. Fortetting rundt knutepunkt og sammensatte funksjoner i knutepunktet gir bedre
grunnlag for kollektivtrafikken og kortere avstand som gjør gange og sykkel mer attraktivt.

Lokalisering av stasjonen utenfor sentrum vil svekke koblingene i transportnettverket, mellom
byene på Østlandet, og mellom Mjøsbyene, noe som gjør det mindre attraktivt å pendle inn til
Hamar med tog.
6.3.1.5 Tilgjengelighet til stasjonen
Stasjonen i alternativ Vest har samme plassering som i dag, en urban stasjonsplassering.
Stasjonsplasseringen er tilnærmet optimal med tanke på hvor det er aktivitet og byliv i Hamar, og
gir nærhet til viktige målpunkt i sentrum, samt arbeidsplasser og mange boliger.
I knutepunktet med alternativ Vest vil det være mulighet for direkte overganger mellom tog, buss,
taxi og det er gode gangforbindelser til viktige målpunkt. Det kan også bli mulighet for overgang til
en eventuell hurtigbåt på Mjøsa. Lokaliseringen vil bidra til å opprettholde høy andel gående til
stasjonen. Løsningen innebærer færre parkeringsplasser nær stasjonen fordi noe areal som i dag
benyttes til parkering beslaglegges av tiltaket. Tiltaket vil likevel inneholde 200 parkeringsplasser,
uavhengig av stasjonslokalisering. En omdisponering av for eksempel Åttemetersplanet fra
parkering til annet formål er i henhold til kommunens planer, uavhengig av jernbanetiltaket. Dette
vil antageligvis gi økt belegg på andre parkeringsareal i sentrum. Dette er positivt sett i forhold til
nullvekstmålet fordi det gjør det enklere å velge kollektivtrafikk, sykkel eller gange for reiser til
stasjonen. Dersom kommunen skulle ønske en høyere parkeringstilgjengelighet ved stasjonen
finnes det muligheter som sambruk av parkering og å tillate parkering på ledig utviklingsareal fram
til utbygging.
Stasjonen i øst har en semiurban lokalisering, i sentrums randområde. Det må forventes at
gangandelen til stasjonen går ned sammenlignet med i dag, på både kort og lang sikt. Dette på
grunn av økt avstand til sentrum og andre viktige målpunkt. Det vil medføre at flere av de som i
dag går vil forsøke å finne andre måter å komme til stasjonen. God bussbetjening av stasjonen blir
dermed desto viktigere. Med en togstasjon ved Vikingskipet må det etableres et nytt busstilbud
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 ulike måter. Matebuss mellom stasjonen og skysstasjonen eller
sentrum 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 veg til og fra
sentrum. Det er mulig å legge om Stangevegen slik at bussholdeplass kommer nærmere
stasjonen. For Vangsvegen er ikke dette aktuelt og bussholdeplass nær stasjonen vil innebære
ekstra kjørelengde for bussene. Økt kjørelengde reduserer bybussens attraktivitet. Det innebærer
økte driftsutgifter samt gir økt reisetid for alle reisende på bussen som ikke skal til stasjonen.
Sykkeltilgjengeligheten er tilnærmet lik for en stasjon i øst som dagens stasjon, og overføring fra
gange og buss til sykkel kan være aktuelt for noen. Det ventes likevel at bilandelen vil øke til en
stasjon i øst, dersom det er høy tilgjengelighet på parkering. Nullvekst i personbiltrafikk er imidlertid
ikke forenelig med et område med betydelig andel gratis parkering, og dermed er regulering av
parkering nødvendig. Dersom parkering avgiftsbelegges, må det ventes at færre benytter toget,

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Kommunedelplan med
konsekvensutredning for
dobbeltspor gjennom Hamar.
Planbeskrivelse

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

102 av 127
ICD-05-A-20051
06A
20.05.2020

fordi mange da ikke har et alternativ til privatbil til jernbanestasjonen og i stedet velger bruke bil
helt fram til målet for reisen. I sentrum frigjøres en del arealer som i dag benyttes til jernbane og
parkering i nærhet av stasjonen. Flere arealer som i dag benyttes som parkeringsplass
omdisponeres til andre formål i henhold til kommunens planer uavhengig av jernbanetiltaket.
6.3.1.6 Konsekvenser og ringvirkninger for stedlige kvaliteter og identitet
Hamar er en stasjonsby med lang historie, og byen har mange elementer som gjør den attraktiv,
ikke minst nærheten til Mjøsa. Dette kan man se i «Bylivs- og byudviklingsanalyse» av Gehl
Arcitechts fra 2016 hvor det legges stor vekt på stasjonens forhold til Hamars herlighetsverdier. I
tiden mellom Røyems plan for byens utvikling i 1848 og da jernbanen ble ført videre nordover
Gudbrandsdalen i 1894, lå strandlinjen åpen. I begge alternativer for ny jernbane på Hamar fjernes
store deler av dagens jernbanespor som lenge har ligget som en barriere mellom byen og Mjøsa.
Det er gjort analyser for å se på hvordan jernbanetiltaket kan fungere lokalt – og det er sett på
muligheter for at det kan reetableres en god relasjon mellom byen og Mjøsa – uansett alternativ.
Jernbanetiltaket i alternativ Vest er vesentlig endret siden 2016, med fokus på stasjonens og
jernbanens forhold til herlighetsverdiene langs Mjøsa og Hamars attraktivitet. Største forbedring er
at jernbanetraseen ikke lenger er en fysisk barriere foran kvadraturen vest for Vangsvegen, og den
visuelle barrieren er begrenset med en lavere kulvert. Krav til utnyttelse og byutvikling i
Hamarbukta er også tatt ut, slik at det i stedet kan legges opp til utvidelse av Strandgateparken
som sømløst bindeledd mellom byen og Mjøsa. I tillegg er det lagt inn flere bymessige forbindelser
mellom byen og Mjøsa, blant annet ved Tjuvholmen. Grepene må sees på i detalj ved videre
planlegging av knutepunktet, men det justerte tiltaket i alternativ Vest vil redusere barriereeffekten
og knytte byen og stasjonen bedre til herlighetsverdiene langs Mjøsa.
Alternativ Øst fjerner jernbanen som barriere mellom bysentrum og Mjøsa. Jernbanespor må
likevel opprettholdes fram til Sverdrups gate for å sikre tilgang til driftsbasen. Dette begrenser
tilgjengelighet fra Østbyen til Mjøsa øst for Sverdrups gate. For øvrige deler av sentrum gir
alternativet et stort potensial for å knytte Hamar tettere sammen med vannet og styrke identiteten
som Mjøsby. Mulighetene for strandsonen er mange, men i dette alternativet må gjennomføringen
og investeringene skje i regi av kommunen selv og eventuelt aktuelle samarbeidsaktører.
På Disenstranda er jernbanetiltaket, stasjonen og reisetorget i alternativ Øst hevet til flomsikkert
nivå. Areal for fremtidig byutvikling ved stasjonen vil i utgangspunktet ligge lavere enn
jernbanetiltaket og reistorget, og området vil måtte heves til flomsikkert nivå ved utbygging.
Avstanden til sentrum er stor og gangvennligheten mellom stasjon og sentrum lav. Begge deler
gjør at folk spres utover større områder og at aktiviteten og attraktiviteten i byrommene svekkes.
Byutviklingsarealene vil ligge inneklemt bak jernbanen, noe som kan svekke tomteverdiene og
gjøre det vanskeligere å sikre eiendomsmarkedet forutsetningene for å bygge nye gode
bystrukturer og forbindelser i området. Hamar har arealreserver på over 1500 daa, men prognosert
vekst fram til 2074 tilsier behov for kun 293 daa. Med stor arealreserve både ved en stasjon i øst
og ellers i kommunen, vil tomtene ved en stasjon i øst også være i konkurranse mot alle de andre
tomtene som er under planlegging i Hamar. Svekket attraktivitet for tomtene rundt stasjonen
svekker sannsynlighetene for rask utvikling.
Alternativ Vest påvirker positivt og gir mest merverdi til sentrum og byutviklingsområdene ved
strandsonen. I tillegg gir herlighetsverdiene Gehl omtaler i sin rapport - kvadraturen,
byarkitekturen, byrommene og bylivet sammen med Mjøsa og friområdene langs vannet - en
merverdi til de sentrale utviklingsområdene og knutepunktet. For å lykkes med positiv påvirkning
mellom byen og stasjonen, må det legges forutsetninger som Hamar må være moden for å
håndtere gjennom langt og nitid arbeid med sentrum, og med utarbeiding av ny sentrumsplan.
Forutsetningene er et samarbeid mellom grunneiere, kommune og Bane NOR for å sikre at de nye
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forbindelsene mellom Mjøsa og byen er arkitektonisk og landskapsmessig godt utformet. Alternativ
Vest vil, under forutsetning av god utforming og samarbeid, være det tiltaket som klarer å koble
Hamars herlighetsverdier best sammen. Med stasjon i vest gis byen en tydelig utviklingsretning
mot Mjøsa – og jernbanen kan fortsette å være navet i en attraktiv og bærekraftig utvikling av
byen.
6.3.1.7 Konklusjon
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging skal legges til grunn
for planlegging i alle kommuner. Utbyggingsmønster og transportsystem bør planlegges slik at det
fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for
klima- og miljøvennlige reiser. Sentral stasjonslokalisering gir grunnlag for en forutsigbar areal- og
knutepunktutvikling rundt stasjonen, som både bygger opp under satsingen på InterCity og gir høy
måloppnåelse på nullvekstmål, og bidra til Hamars mål om å lede an i det grønne skiftet.
Utredningene for byutvikling og mobilitet er sammenfallende i flere av vurderingene av
stasjonsplassering. Ringvirkninger som er positive for byutvikling er også positive for mobilitet.
Dette fordi det er en direkte sammenheng mellom arealbruk og bevegelsene i byen. Arealbruk
påvirker transportbehovet og transporten påvirker igjen byens liv, attraktivitet og dermed utvikling.
For begge temaer gis denne rangeringen:
1: Alternativ Vest
2: Alternativ Øst
Alternativ Vest videreutvikler dagens knutepunkt, forsterker kvalitetene og gir mulighet for å
forbedre trafikale funksjoner. Tiltaket har potensial for å gi vesentlige positive ringvirkninger og
muligheter for klimavennlig byutvikling og for miljøvennlig transport. Sannsynlige ringvirkninger kan
være positive for eksisterende by, knutepunktutvikling og fremtidig byutvikling. Disse
ringvirkningene kan forsterkes ytterligere ved å legge til forbedrende tiltak.
I et regionalt perspektiv vil lokalisering av stasjonen som i alternativ Øst, utenfor sentrum, svekke
koblingene mellom Mjøsbyene og gjøre det mindre attraktivt å pendle inn til Hamar. En stasjon i
øst vil vanskelig kunne fungere som et godt fullverdig knutepunkt fordi det er usentralt plassert i
forhold til målpunktene de reisende bruker. Spesielt sårbart er dette for arbeidsreisende til Hamar
og de gående som er om lag 40% av brukerne, eller 1600 personer hver dag.
I et scenario med høyt aktivitetsnivå og vekst vil en stasjon i øst, ifølge Asplan Viaks
scenariostudie, likevel ikke gi et sted for en sammensatt og bymessig knutepunktutvikling med
byliv, bolig og næring med et aktivt bygulv. Funn i utredning av Andre samfunnsmessige virkninger
peker mot, og konkluderer med det samme. Den sikreste faktoren en by kan arbeide med selv for
vekst er attraktivitet, regional tilknytning for sentrale funksjoner og byliv. Dette er det krevende for
Hamar å oppnå med et alternativ Øst. Alternativ Øst kan forbedres ved kombinasjon av varianter
og forbedrende eller forsterkende tiltak. Dette vil likevel ikke kunne endre rangeringen av
alternativene.
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RISIKO OG SÅRBARHET (ROS)

Figur 7-1: Figuren viser ROS-analysens plass i utredningsprosessen.

I forbindelse med utarbeidelse av teknisk hovedplan og kommunedelplan for nytt dobbeltspor
gjennom Hamar kommune er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for
de tre utredningsalternativene Vest, Øst A og Øst C. ROS-analysens plass i utredningsprosessen
fremgår av Figur 7-1.
ROS-analysen er gjennomført iht. krav i plan- og bygningslovens § 4-3. Hensikten med analysen
er å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Risiko- og sårbarhet vurderes ut ifra uønskede hendelser som vil kunne medføre risiko for:
- liv og helse
- samfunnskritiske funksjoner (stabilitet)
- materielle verdier (eiendomskader)
ROS-analysen er gjennomført på kommunedelplannivå, og vurderer hvilke risikoreduserende tiltak
som kan være aktuelle i forhold til planlagt arealbruk og bestemmelser. Siden plankartet og
bestemmelsene tilhørende kommunedelplanen er svært overordnet og endelig arealbruk avklares i
etterfølgende reguleringsplan, vil de fleste av de foreslåtte tiltakene i ROS-analysen måtte følges
opp i senere planfaser.
Det er ikke identifisert noen store forskjeller i overordnet risiko mellom de tre alternativene. De
hendelsene som er vurdert vil kunne være aktuelle for alle alternativer, men stasjonsplassering og
omfang av trafikkomlegging medfører at det vil være nyanseforskjeller i beskrivelser av de
forskjellige risikoforholdene.
I ROS-analysen er følgende risikoforhold vurdert:
-

Flom i Mjøsa
Overvannsflom
Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
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Brannfare
Akutt forurensning
Skade på/svikt i kritisk infrastruktur
Trafikksikkerhet i anleggsfase
Trafikksikkerhet i driftsfase
Jernbaneulykker
Tilsiktede handlinger

Ett av disse risikoforholdene er vurdert som høy risiko. Dette gjelder tilsiktede handlinger der
uvedkommende tar seg inn på anleggsområder eller i tunneler.
Åtte (8) risikoforhold er vurdert som middels risiko. Dette gjelder følgende risikoforhold:
-

Flom i Mjøsa
Håndtering/forekomst av syredannende bergarter
Brannfare
Akutt forurensning
Skade på /svikt i kritiske samfunnsfunksjoner
Trafikksikkerhet i anleggsfase
Trafikksikkerhet i driftsfase
Jernbaneulykker

Ett risikoforhold er vurdert som lav risiko. Dette er overvannsflom som skal kunne håndteres
gjennom å sikre at kommunenes krav og bestemmelser for håndtering av overvann overholdes.
For mer informasjon om aktuelle risikoforhold og foreslåtte risikoreduserende tiltak, se vedlegget
Fagrapport ROS-analyse.
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RAMS-ANALYSE

RAMS står for Reliability, Availability, Maintainability and Safety, altså pålitelighet, tilgjengelighet,
vedlikeholdbarhet og sikkerhet. RAMS-analysen har som formål å vurdere og sammenligne de
ulike alternativene opp mot hverandre og å identifisere eventuelle løsninger som har store
utfordringer med hensyn til sikkerhet eller drift og vedlikehold. Vurderingen danner en del av
beslutningsgrunnlaget for hvilket alternativ som anbefales videreført til neste planfase.
RAMS-arbeidet i prosjektet følger krav i EN 50126, Bane NORs Håndbok for RAMS og krav i
Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering.
Som en del av arbeidet med teknisk hovedplan er det utført en kombinert RAM- og risikovurdering
for alternativene som var aktuelle og under vurdering i mars 2019, og en risikovurdering for
tunnelalternativene som var aktuelle i mai 2019.
Alle tunnelalternativene har særtrekk som fører til at risikonivået er noe høyere sammenlignet med
en standard tunnel. Dette begrunnes med at det er sporveksler i tunnelene og at det er en høy
andel godstrafikk. Forskjellene mellom alternativene er identifisert som små.
Det er ikke identifisert forhold som tilsier at alternativene har uakseptabel risiko og ikke bør
gjennomføres. For å ivareta den risikoen som er, anbefales det tiltak utover det som er krevd i
regelverket. RAMS-analysen i denne fasen er overordnet og det kreves nærmere vurderinger etter
at man har valgt alternativ.
For mer informasjon om RAMS-analysen og de konkrete vurderingene, vises det til vedlegget
Teknisk hovedplan.
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KLIMABUDSJETT

Klimabudsjett er et viktig verktøy og støtte for beslutning, oppfølging og styring i
utbyggingsprosjekter. Budsjettet bidrar til å identifisere, kvantifisere og dokumentere potensiell
miljøpåvirkning, og å finne de innsatsfaktorer og løsninger som gjør det mulig å oppnå
utslippsreduksjoner.
Klimabudsjettet for denne prosjektfasen har først og fremst vært en del av beslutningsgrunnlaget
for hvilket av de tre alternativene som skal anbefales til neste planfase. Klimabudsjettet har også
bidratt til å kommunisere valg av alternative materialer og løsninger med lavere klimapåvirkning og
hvordan dette vil påvirker prosjektets totale miljøpåvirkning over hele livsløpet.
InterCity-utbyggingen skal bidra til å redusere klimagassutslipp i tråd med Norges klimamål. Det
skal bygges med produkter og materialer med minst mulig miljøbelastning i et livsløpsperspektiv og
prosjektet skal bidra til at jernbanen vinner markedsandeler fra andre transportformer. For å nå
denne målsetningen skal prosjekterende identifisere innsatsfaktorene som i størst grad muliggjør
utslippsreduksjon, samt gjennomføre tiltak slik at prosjektet bidrar til reduserte utslipp.
Under følger en kort oppsummering av de beregnede klimagassutslippene for hvert alternativ i
denne planfasen.

Figur 9-1: Diagrammet viser en oversikt over de totale klimagassutslippene for hvert alternativ.
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Klimagassbudsjettet er delt inn etter beregnede utslipp fra materialproduksjon, utbygging, drift og
vedlikehold og arealbruksendring. Beregning av klimagassutslippene knyttet til materialproduksjon
er separert i utslipp som er beregnet basert på fysiske mengder (m2, m3, tonn, kg) og utslipp beregnet
basert på investeringskostnad (NOK). Klimagassutslippene basert på fysiske mengder har betydelig
høyere sikkerhet enn utslippene som er basert på økonomisk investering (rundsum). Dette skyldes
at det finnes konkrete utslippstall per mengdeenhet (VegLCA), mens utslippsfaktorer per krone
varierer mer. Poster med høyere usikkerhet basert på økonomiske input-data står for 24 %, 28 %
og 33 % av materialutslippene i for henholdsvis Øst A, Øst C og Vest.
Klimabudsjettet viser at alternativ Vest samlet har ca. 24 % høyere utslipp knyttet til materialbruk
enn alternativ Øst C. Dette skyldes først og fremst flere og større konstruksjoner. Totale utslipp
inkl. utbygging, drift og vedlikehold viser imidlertid at utslippene for Vest er kun 10 % høyere enn
alternativ Øst C grunnet noe lavere utslipp fra utbygging, drift/vedlikehold og arealbruksendring i
alternativ Vest.
For å redusere klimagassutslipp kan det iverksettes tiltak som vil bidra til reduksjon i senere faser.
Dette kan være å bruke et mindre utslippsintensivt materiale, som lavkarbonbetong og 100 %
resirkulert armeringsstål. Videre kan det brukes andre materialer med lavere utslipp, for eksempel
ved å erstatte betong/stål med trekonstruksjoner der det er mulig. Spesielt viktig er det å begrense
volumet på materialbruken. I tillegg vil tiltak i utbyggingsfasen kunne bidra til en reduksjon i
miljøpåvirkning. Eksempler er smartere logistikkmessige løsninger for masseforflytting, å redusere
tiden anleggsmaskiner står på tomgang og å benytte drivstoff med lavere klimagassutslipp. I driftog vedlikeholdsfasen kan utslippene reduseres betraktelig dersom materialer med høy
gjenvinningsgrad og/eller lang levetid velges.
For ytterligere informasjon om beregningene vises det til vedlegget Klimabudsjett.
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MÅLOPPNÅELSE OG BANE NOR SIN ANBEFALING

Vurdering av måloppnåelse er tiltakshavers vurdering av hvordan tiltaket og de enkelte
alternativene bidrar til å oppfylle overordnede mål for samfunnet. Nasjonale mål er formulert
gjennom f.eks. Nasjonal transportplan, konseptdokumentet for InterCity, bestillingen til
planarbeidet og planprogrammet. Vurdering av måloppnåelse skjer på bakgrunn av målene for ICprosjektet og Dovrebanen, som fremkommer i kapittel 2.1.1 og fastsatt planprogram.
Bane NOR anbefaler at alternativ Vest med dagens stasjonsplassering legges til grunn for videre
planlegging. Alternativ Vest vurderes i størst grad å oppnå samfunnsmålet for prosjektet: «ICkorridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen».
Bane NOR fraråder alternativ Øst A og Øst C med bakgrunn i alternativenes lavere måloppnåelse,
negative konsekvenser for jordvern og naturmangfold og med bakgrunn i retningslinjer om
samordnet areal- og transportplanlegging. Bane NOR fremmet innsigelse til Øst A og Øst C ved
høring av planforslaget.
Alternativ Vest vurderes som det beste alternativet på både kort og lang sikt og har høyest
måloppnåelse. De nasjonale verdiene som er knyttet til kulturmiljø, jordvern og naturmangfold blir
minst påvirket av alternativ Vest. Dobbeltsporet følger i stor grad eksisterende bane eller går under
bakken og unngår inngrep i dyrka mark. Alternativet gir minst påvirkning på naturreservatet i
Åkersvika med internasjonal vernestatus, og gir ingen negative virkninger på det nasjonalt
verdifulle kulturlandskapet på Børstad.
Alternativ Vest har muligheter for trinnvis utbygging av strekningen, som er en fordel hvis det blir
aktuelt å prioritere delstrekninger med størst samfunnsnytte først. Med alternativ Vest vil det også
være muligheter for lokale forbedringstiltak rundt Hamar stasjon på kort sikt, og alternativet bidrar
til oppgradering av stasjonsområdet, strandsonen og koblingen mellom disse. Stasjonens
lokalisering sentralt i Hamar bidrar til ny utbygging, utvikling og fortetting av eksisterende by,
samtidig som stasjonen fortsatt vil være en del av knutepunktet i byen.
Bane NOR anbefaler derfor å beholde dagens fungerende jernbanestasjon som en sentral del av
knutepunktet i byen. Dagens stasjonsplassering gir et bedre togtilbud som styrker bo- og
arbeidsplassregionen ytterligere, i stedet for å flytte stasjon ut av sentrum til et område med lav
tetthet og lavt passasjergrunnlag.
Vurderingen av måloppnåelse samt Bane NORs sammenstilling og anbefaling for valg av korridor
på strekningen Åkersvika-Brumunddal, fremgår i eget dokument. Se vedlegget Måloppnåelse og
Bane NOR sin anbefaling.
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PLANKART OG BESTEMMELSER

Dette kapittelet tar for seg plankartet og bestemmelsene tilhørende planforslaget for dobbeltsporet
gjennom Hamar kommune. Hensikten med plankartet og bestemmelsene er å fastsette det
området som er nødvendig å båndlegge for neste planfase, samt bestemmelsene knyttet til denne
båndleggingen. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, de er likeverdige og det skal derfor
ikke være motstrid mellom dem. Kartet fremstiller den geografiske utstrekningen av det båndlagte
området, mens bestemmelsene utdyper hva båndleggingen innebærer.

Plankart
Det har til sluttbehandling blitt utarbeidet to plankart, henholdsvis for alternativ Vest og Øst C.
Alternativ Øst A foreslås ikke lagt fram til sluttbehandling, jf. kapittel 1.4.3 Høring og offentlig
ettersyn. Plankartene, for de to alternativene, inneholder avgrensninger for båndlagt sone. Med
båndlagt sone menes det området som avsettes til fremtidig jernbaneutbygging i denne planfasen
og som vil legges til grunn for reguleringsplanfasen. Begge alternativer er båndlagt til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven § 11-7 pkt. 2 jf. § 11-8 pkt.
d (hensynssone H710).
I plankartene er kommuneplanens arealdel lagt til grunn. Dette betyr at de angitte arealformålene
innenfor planavgrensningene i plankartene er identiske med de i kommuneplanens arealdel.
Enkelte områder i kommuneplanens arealdel er uten farger. I disse områdene gjelder
reguleringsplaner foran kommuneplanens arealdel, men båndleggingen (H710) i denne
kommunedelplanen vil imidlertid også gjelde foran disse.
Det understrekes at arealformålene fra kommuneplanens arealdel, som er lagt til grunn i
plankartene, ikke vil ha rettskraft når kommunedelplanen for dobbeltsporet gjennom Hamar er
vedtatt. Arealformålene i kommuneplanens arealdel vil igjen bli juridisk bindende dersom det ikke
er vedtatt en etterfølgende reguleringsplan for jernbaneformål innen fire år (evt. åtte år ved
forlengelse) etter vedtak av kommunedelplanen, jf. pbl. § 11-8 pkt. d) annet ledd.
Framtidig arealbruk innenfor båndlagt areal (H710) vil avklares på reguleringsplannivå. Innenfor
båndlagt areal skal framtidig jernbanetiltak med tilhørende infrastrukturtiltak bygges. Nødvendige
rigg- og anleggsområder skal også som hovedregel ligge innenfor dette arealet. Arealer innenfor
båndlagt område (H710) som ikke omfattes av reguleringsplanen, faller tilbake til opprinnelig
formål etter vedtak av reguleringsplan.
Plankartene for Vest og Øst fremkommer i vedlegget Plankart. Justeringer som er gjort i plankartet
etter høringsperioden fremkommer i kapittel 11.3.
11.1.1 Båndleggingssone H710 og hensynssoner H720 og H730
Hele planområdet er som tidligere nevnt båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
H710.
Hensynssone H710 er videre inndelt i følgende 3 kategorier:




H710_1 – Viser hvor dobbeltspor planlegges i dagsløsning
H710_2 – Viser overgangssone mellom dagløsninger og overbygde- og /eller
fjelltunnelløsninger. Innenfor sonen kan det være dagløsning, portalområder, fjelltunnel,
tverrslag, rømningstunneler, overbygde løsninger som kulverter eller miljølokk mv
H710_3 – Viser hvor dobbeltspor planlegges i tunnel

I tillegg er enkelte områder innenfor H710 kombinert med følgende hensynssone:
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Areal båndlagt etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven – NML)
(hensynssone H720). I plankartene gjelder dette for Åkersvika naturreservat (H720_1) og
Furuberget naturreservat (H720_2).
Areal båndlagt etter Lov om Kulturminner (kulturminneloven – KULML) (hensynssone
H730). I plankartene gjelder dette areal for viktige kulturminner og kulturmiljøer som ligger
innenfor planavgrensningen. Avgrensningen for disse områdene er videreført fra
kommuneplanens arealdel

11.1.2 Oppfølging av båndlagt sone H710
Det vil i neste planfase kunne være behov for ytterligere justeringer av det båndlagte arealet,
H710, for å ta høyde for usikkerheten knyttet til detaljer av tiltaket slik som vegomlegginger, VAanlegg og rømningstunneler med tilhørende beredskapsplasser og beredskapsveger samt deponiområder og tilhørende adkomst. Det samme gjelder for midlertidig arealbeslag for
anleggsgjennomføringen.
Prinsipper for opptegning av planavgrensningen/båndlagt sone har vært anleggsgrensen i området
der banen går i dagen, H710_1, og i overgangssone mellom tunnel/kulvert og dagløsning H710_2.
I områdene hvor banen går i tunnel, H710_3, er det satt av en korridor med bredde på 200 meter.

Bestemmelser og retningslinjer
Kommunedelplanens bestemmelser er juridisk bindende og legger føringer for den videre bruken
av arealene som båndlegges frem til reguleringsplanfasen. Retningslinjene angir forhold som skal
vektlegges i den videre planleggingen, men er ikke juridisk bindende.
Det er laget ett samlet sett med bestemmelser og retningslinjer som tar for seg begge alternativene
til nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Bestemmelser og retningslinjer er i all hovedsak like for begge
alternativene, med unntak av enkelte punkter.
Det knytter seg spesifikke bestemmelser til de tre kategoriene av båndleggingssonen, H710, se
vedlagte plankart.
For områdene som ligger innenfor båndlagt sone H710_1, der dobbeltsporet planlegges i
dagløsning, må alle søknader om tiltak etter pbl. § 1-6 forelegges jernbanemyndigheten. Dette
med unntak av mindre tiltak etter pbl. § 20-4 punkt a, c, d og e og § 20-5. Energibrønner og andre
brønner tillates ikke uten at det foreligger godkjenning fra jernbanemyndighet. Det vil si at alle tiltak
som ønskes gjennomført innenfor denne båndlagte sonen, H710_1, må godkjennes av
jernbanemyndigheten for å sikre at tiltaket ikke havner i konflikt med planen for dobbeltsporet. Med
tiltak etter pbl § 1-6 menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og
andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og
endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil
være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.
I plankartet er de ulike sonene, H710_1, H710_2 og H710_3, markert med sort stiplet linje. For å
illustrere og gjøre soneinndelingen tydeligere, har soneavgrensningene i kartutsnittene under blitt
markert med tydelige, røde linjer.
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H710_1 (sone_1)
H710_1 (sone_1)

Figur 11-1: Viser områdene innenfor sone _1 (på bakken) i plankartet for de to alternativene. Fra venstre: Vest og Øst.

De samme restriksjonene gjelder innenfor båndlagt sone H710_2, som er overgangssone mellom
dagløsning og tunnel/kulvert-løsning. Innenfor denne sonen kan det være dagløsning,
portalområder, fjelltunnel, tverrslag, rømningstunneler, overbygde løsninger som kulverter eller
miljølokk mm. Med tverrslag menes tunnelløsninger for transportering av masser i
anleggsperioden. Ved tunnel/kulvertåpninger skal det utarbeides løsninger for rømmingsveger med
beredskapsplass og vegadkomst i tilfelle ulykker.

Figur 11-2: Viser områdene innenfor sone _2 (overgangssone) i plankartet for de to alternativene. Fra venstre: Vest og Øst.

For båndlagt sone H710_3, der dobbeltsporet planlegges i tunnel, er det ikke krav om at tiltak på
bakken skal forelegges jernbanemyndigheten. I disse områdene er det viktig at tiltak under bakken
ikke havner i konflikt med planen for dobbeltsporet. I denne sonen tillates ikke oppføring av
energibrønner og andre brønner uten at det foreligger godkjenning fra jernbanemyndighet.
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H710_3 (sone_3)
H710_3 (sone_3)

Figur 11-3: Viser områdene innenfor sone _3 (under bakken) i plankartet for de to alternativene. Fra venstre: Vest og Øst.

Ved sluttbehandling av denne kommunedelplanen vil bestemmelsene og retningslinjene for
alternativet som velges vedtas. Bestemmelsene og retningslinjene som spesifikt knytter seg til
alternativet som ikke velges, tas ut. Endelig løsning og plassering av jernbanetiltaket innenfor valgt
trasé vil ikke fastsettes i denne planen, men i neste planfase.
For øvrig er bestemmelsene og retningslinjene i stor grad de samme som ble vedtatt i Stange og
Ringsaker kommuner i tidligere kommunedelplan for InterCity-strekningen. Disse er samkjørt for å
sikre en helhetlig planlegging av hele strekningen.
Planbestemmelser og retningslinjer for kommunedelplanen for dobbeltsporet fremkommer i
vedlegget Plankart.
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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:
Tabell 11-1: 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
Alternativ Vest
Stasjonsparken
Stangevegen mellom Briskebyen
og Hamar stasjon
Dagens innfartsparkering
Briskebyen
Jernbaneverkstedet ved dagens
stasjon (H730)
Strandsonen
Øvrige innsnevringer
Kulturminne Furuberget

Alternativ Øst C
Briskebyen

Området langs Stangevegen ved
planlagt Espern Bru

Endring
Tatt ut av planforslaget. Ikke behov for å båndlegge
dette området.
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.
Tatt ut av planområdet for å hensynta annen
planlegging.
Området er snevret inn. Færre eiendommer vil
komme i konflikt med planlagt korridor for nytt
dobbeltspor.
Tatt ut av planforslaget. Ikke behov for å båndlegge
dette området.
Området er snevret inn for å hensynta fremtidige
utbyggingsplaner.
Mindre innsnevringer er gjort der det er mulig.
Planavgrensningen er lagt kant-i-kant med
anleggsgrensen.
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.
Området er snevret inn (mellom krysset Brugata x
Stangevegen og Vangsvegen). Færre eiendommer vil
komme i konflikt med planlagt korridor for nytt
dobbeltspor.
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.
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Planavgrensningen snevres noe inn slik at dette
fredede området blir liggende utenfor planområdet.
Byggene knyttet til brannstasjonen er tatt ut av
planforslaget. Planforslaget sikrer adkomst til
brannstasjonen.
Mindre innsnevringer er gjort der det er mulig.
Planavgrensningen er lagt kant-i-kant med
anleggsgrensen.
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.
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:
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.
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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 2012-11-271099 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.
- 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.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal


-

Kommunedelplan med
konsekvensutredning for
dobbeltspor gjennom Hamar.
Planbeskrivelse

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

117 av 127
ICD-05-A-20051
06A
20.05.2020

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.
 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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OPPFØLGING AV PLANFORSLAGET

Dette kapittelet tar for seg videre arbeid og prosess etter at kommunedelplanen for dobbeltsporet
gjennom Hamar er vedtatt. Spesifikt beskrives temaene eiendomsforhold og grunnerverv.

Reguleringsplanarbeidet
Etter at kommunedelplanen er vedtatt, for én korridor gjennom Hamar, vil det bli utarbeidet en
reguleringsplan for prosjektet. I reguleringsarbeidet vil plassering og utforming av dobbeltsporet
med tilhørende stasjonsområde bli optimalisert. Reguleringsplanen vil fastsette den endelige
løsningen. Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil det utføres prosjektering og videre
undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold.
Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare 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. Vedtatt
kommunedelplan med juridisk bindende plankart og bestemmelser, skal legges til grunn for
reguleringen samt legge føringer for dette arbeidet.

Eiendomsforhold og grunnerverv
For de to alternativene som legges fram til sluttbehandling berøres henholdsvis jordbruks-,
nærings- og boligeiendommer, i ulik grad. Båndleggingen legger føringer for disse arealene frem til
vedtatt reguleringsplan foreligger. Det knytter seg ulike restriksjoner til områdene som ligger
innenfor de ulike kategoriene av båndleggingssonen H710, angitt i avsnitt 11.2.
Vedtatt kommunedelplan gir ikke Bane NOR hjemmel til å kjøpe eiendom. Arealet som avsettes til
jernbane i kommunedelplanen båndlegges for fremtidig regulering, og grunneiere kan ikke kreve at
eiendommen blir innløst på bakgrunn av kommunedelplanen. For ubebygd tomt gjelder spesielle
regler (jf. pbl. § 15-1).
Etter plan- og bygningsloven er det vedtatt reguleringsplan som gir grunnlag for grunnerverv, og
som gir Bane NOR en rett til å kjøpe eiendom til jernbaneutbygging. Denne kommunedelplanen er
ikke detaljert nok for å kunne vurdere hvilke arealer som må erverves. Derfor kan arbeidet med
grunnerverv først starte når reguleringsplanen er vedtatt og man vet hvilke arealer som må
innløses. Utbygger bestemmer når grunnervervet skal starte, og Bane NOR vil da ta kontakt med
den enkelte grunneier og gi informasjon om grunnervervet og erstatning. Det er ikke bestemt når
arbeidet med reguleringsplanen vil starte.
12.2.1 Reguleringsplan gir grunnlag for grunnerverv
I påvente av reguleringsplanen kan grunneier fortsette dagens lovlige bruk og utnyttelse av
eiendommen samt gjøre vedlikehold. 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.
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 form av et
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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.
12.2.1.1
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.
12.2.1.2
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.
12.2.1.3
Grunnundersøkelser
Bane NOR må undersøke grunnforholdene i alle faser fra planleggingen starter og frem til
anleggsstart. Det undersøkes blant annet hva løsmassene består av, avstand til fast fjell,
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fjellkvalitet, sprekksoner og grunnvannsnivå. Over tunnelene blir det montert målere for å overvåke
grunnvannsstanden mm. Bane NOR kontakter aktuelle grunneiere for å informere 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.
12.2.1.4

Mer informasjon om grunnerverv

For mer informasjon om hvilke typer områder som berøres i de to alternativene se delkapittel 4,2,
5.1.2 og 5.4.2, samt vedleggene Plankart og Oversikt over berørte reguleringsplaner.
Bane NOR har mer informasjon om prosessen rundt grunnerverv i forbindelse med ny infrastruktur
for jernbane på sine nettsider .
67

Etterbruk av eksisterende jernbanetrasé
Det er i denne planfasen ikke tatt konkret stilling til fremtidig bruk av eksisterende jernbanetrasé,
stasjonsområder og arealer tilhørende Bane NOR. Inntil nytt dobbeltspor er etablert og operativt,
vil eksisterende jernbanetrasé være i drift. Etterbruken av eksisterende jernbane vil avklares i
neste planfase eller andre separate prosesser. Det er ikke gitt at alle delene av nedlagt jernbane vil
reguleres med nytt formål.

Oppfølging av grunnforhold og håndtering av forurenset grunn
Det er avdekket forurenset grunn innenfor planområdet i både Vest og Øst. Håndteringen av
forurensede masser vil utdypes i en egen tiltaksplan i neste planfase, og kommenteres ikke
ytterligere i denne kommunedelplanen. Den videre planleggingen og utbyggingen av dobbeltsporet
vil skje i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Krav til håndtering av masser skal
vurderes og angis i en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Tiltaksplanen må godkjennes
av gjeldende miljømyndighet (kommune eller Fylkesmann) før terrenginngrep kan starte. Krav til
innhold i en slik tiltaksplan er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 2 § 2-6, punkt 1-7 .
Tiltaksplanen skal inneholde følgende punkter:
68

1) Redegjørelse for de undersøkelser av forurensning i grunnen som er foretatt
2) Redegjørelse for eventuelle akseptkriterier
3) Vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av
terrenginngrepet
4) Redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres samt tidsplan for gjennomføring
5) Redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres
6) Redegjørelse for hva som vil bli iverksatt av kontroll og overvåking under og etter
terrenginngrepet, dersom det er behov for dette
7) Dokumentasjon for at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak

Bane NOR (2019). Grunneier møte Bane NOR ISBN - 978-82-7281-231-6. Nettside:
https://www.banenor.no/contentassets/8dada8d204954c8fbfa3016edf647e14/grunneier-moter-bane-nor.pdf
68
Forskrift 01. juni 20014 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
67
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