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FORORD
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av
InterCity-strekningen Åkersvika-Brumunddal gjennom Hamar kommune. InterCity-triangelet er en
helhetlig jernbaneutbygging på østlandsområdet, med sitt nav i Oslo og armer som strekker seg i
tre retninger; til Halden, Skien og Lillehammer.
I 2016 fremmet Jernbaneverket kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal i kommunene
Stange, Hamar og Ringsaker. En forutsetning for realisering av InterCity-strekningen SørliBrumunddal er at det bygges dobbeltspor gjennom Hamar kommune. Som følge av innsigelser
på delparsellen gjennom Hamar i 2016, ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet[1] og
Samferdselsdepartementet[2] i 2017 om en ny kommunedelplanprosess for strekningen gjennom
Hamar.
Delparsellen Åkersvika-Brumunddal gjennom Hamar kommune skal ifølge gjeldende Nasjonal
transportplan være ferdigstilt innen 2034.
Kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet av planprosjektet InterCity-prosjektet
Dovrebanen, dobbeltspor gjennom Hamar, med Lars Eide som Prosjektsjef. Bane NOR er
tiltakshaver. 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.
Harald K. Hanssen har vært Rambøll-Sweco ANS’ oppdragsleder og Morgan Hagen har vært
assisterende oppdragsleder. Hamar kommune er planmyndighet, og skal vedta
kommunedelplanen.
Kommunedelplanen er utarbeidet i tett dialog mellom Bane NOR, Hamar kommune og andre
berørte myndigheter. Det har vært gjennomført medvirkning med politikere, grunneiere og
gårdeiere/landbruksinteresser, foreninger, barn og unge og andre enkeltaktører. Det er
gjennomført Bylab, dialogmøter, særmøter og åpne kontordager.
Fagansvarlig

[1] Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 01.09.2017
[2] Brev fra Samferdselsdepartementet, datert 03.08.2017 og 14.09.2017
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SAMMENDRAG
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.
Denne rapporten sammenstiller den samfunnsøkonomiske analysen for prosjektet Dobbeltspor
gjennom Hamar. Rapporten bygger på delrapporter for henholdsvis prissatte og ikke prissatte
konsekvenser. Den samfunnsøkonomiske analysen er en del av beslutningsgrunnlaget, sammen
med andre samfunnsmessige virkninger, ROS-analyse og vurdering av måloppnåelse.
De prissatte konsekvensene omfatter det som kan verdsettes i kroner og øre gjennom allment
anerkjent verdsettingsmetodikk. Dette gjelder i hovedsak investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader, operatørnytte, trafikantnytte og nytte for tredjepart som sammenstilles
gjennom en nytte-kostnadsanalyse.
De ikke-prissatte konsekvensene er de konsekvensene som ikke lar seg kvantifisere eller
prissette. Det omfatter landskap, by- og friluftsliv, kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Prissatte konsekvenser
Det er beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de to alternativene. Alternativene gir
følgende resultater
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 Nytte / netto nåverdi (NNV)

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

Endring for det offentlige

Netto nytte/ Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

Alle alternativene har negativ nettonytte og negativ nettonytte pr budsjettkrone.
Forskjellen mellom alternativ Vest og alternativ Øst C utgjør ca. 600 millioner kroner. Forskjellen
mellom alternativene Øst C og Øst A er ca. 150 millioner og anses i denne sammenheng så liten
at forskjellen ikke er beslutningsrelevant.
Selv om usikkerheten i kostnadsoverslaget foreløpig ligger på hovedplannivå, anses 600 millioner
kroner å være relevant for rangeringen. Av dette utgjør forskjellen i trafikantnytte ca. 200 millioner
og forskjellen i anleggskostnad ca. 400 millioner.
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Med basis i prissatte konsekvenser rangeres derfor alternativ Vest som minst negativ for
samfunnet. Alternativ Øst A og Øst B vurderes å være tilnærmet likeverdig når det gjelder
prissatte konsekvenser.
Det er viktig å presisere at strekningen Åkersvika – Brumunddal er en delparsell i et samlet
InterCity-system på Østlandet. Denne delparsellen isolert utløser ikke nye togtilbud og får derfor
begrenset trafikantnytte. Men parsellen er en nødvendig etappe for å realisere ytre InterCity til
Lillehammer som gir grunnlag for økt frekvens og passasjertall.
Ikke-prissatte konsekvenser
Vurderingen av de ikke prissatte konsekvensene er sammenstilt i tabellen under.
Fagtema

Konsekvens alternativ vest

Konsekvens alternativ
øst A

Konsekvens
alternativ øst C

Liten positiv ubetydelig

Liten positiv

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.

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

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

Landskapsbilde Stor – middels negativ
Alternativ vest påvirker verdier av
nasjonal og regional verdi ved å
påvirke den overordnede
sammenhengen mellom
bebyggelsesstrukturen,
landformen og Mjøsa.
Fjerning av spor nord for
stasjonen bidrar til å redusere den
negative virkningen.

Friluftsliv og
byliv

Kommentar

Det er en vesentlig
forskjell mellom vest og
Alternativet medfører øst på grunn av virkningen
Alternativet medfører ny ny infrastruktur langs av tiltaket som
infrastruktur langs
Åkersvika og i deler
henholdsvis svekker eller
Åkersvika og i
av Børstadområdet,
forsterker samspillet
Børstadområdet, noe
noe som bidrar til
mellom byens bebyggelse
som bidrar til stor
negativ virkning i
og Mjøsa.
negativ virkning omkring deler av Børstad.
Øst C er mer positiv enn
Børstad.
Fjerning av store
øst A fordi den negative
Fjerning av store deler
deler av jernbanen
landskapsvirkningen i
av jernbanen vest i
vest i Hamar bidrar til kulturlandskapet på
Hamar bidrar til at
at overordnede
Børstad er betydelig
overordnede
sammenhenger
mindre i dette alternativet.
sammenhenger mellom mellom byen og
byen og Mjøsa
Mjøsa synliggjøres.
synliggjøres.
Den positive
Den positive virkningen virkningen ved
utlikner den negative
fjerning av jernbane i
virkningen på Børstad i
vest er omfattende,
en samlet vurdering.
samtidig som den
negative virkningen
på Børstad er
moderat. Dermed
vurderes den
samlede
konsekvensen noe
positiv.

Dermed bidrar endringer Alternativet gir
her i stor grad til positive negative virkninger
virkninger, til tross for at på Børstad.
inngrepene er store.
Samtidig bidrar
Alternativet gir store
fjerning av dagens
negative virkninger på
spor til store positive
virkninger for
Samtidig bidrar fjerning av dagens Børstad.
delområdene i vest
spor til positive virkninger for
Samtidig bidrar fjerning og nordvest i Hamar.
delområdene i vest og nordvest i
av dagens spor til store I sum anses dette å
Hamar. I sum anses dette å gi
positive virkninger for
gi liten positiv
ubetydelig konsekvens for tiltaket. delområdene i vest og
konsekvens for
nordvest i Hamar. I sum tiltaket.
anses dette å gi liten

Øst C er bedre enn øst A,
fordi denne gir vesentlig
mindre konsekvenser for
friluftsliv over
Børstadjordet.
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positiv konsekvens for
tiltaket.

Kulturmiljø

Naturmangfold

Middels negativ

Middels – stor negativ

Middels negativ

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.

Alternativet fører til
inngrep i det
nasjonalt viktige
kulturlandskapet på
Børstad, men
berører en mindre
del av 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
ut for temaet pga. minst negative
konsekvenser for Åkersvika.

Naturressurser

Samlet
vurdering

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

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

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

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.

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

Liten negativ –
ubetydelig

Fjerning av eksisterende bane
fører stedvis til positiv virkning
som begrenser den negative
virkningen noe. Dette gjør særlig
utslag for friluftsliv og byliv.

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

Alternativet gir
negative virkninger i
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.

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.

Tiltaket berører arealer
med regional til nasjonal
verdi for jordbruket, og
øst-alternativene utfordrer
dermed det nasjonale
jordvernmålet.

Alternativene i øst og vest
skiller seg fra hverandre
henholdsvis ved inngrep i
Børstad og Hamarbukta,
og fjerning av dagens
jernbane i vest eller ikke.
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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

Oppsummeringen viser at alle alternativene gir negative konsekvenser for de ikke-prissatte
temaene. Alternativ Øst C er noe mindre negativ enn Øst A og Vest. For alle fagtema er det
redegjort for mulige avbøtende tiltak.
Varianter
Det er gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av en rekke varianter knyttet til alternativene. Ingen
av disse er vurdert å gi bedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet for alternativene med ett unntak.
Ved alternativ øst vil ulempene ved å beholde dagens driftsbase i Hamar være store for enkelte
av de ikke-prissatte temaene, og det kan vurderes som samfunnsøkonomisk gunstig å flytte den.
Flytting av driftsbase har en kostnad på anslagsvis 100 - 300 millioner, men åpner for ytterligere
frigjøring av sporarealer.
Oppsummering
Drøftingene viser at det er liten forskjell på alternativ øst og vest når man ser prissatte og ikkeprissatte konsekvenser samlet. Prissatte konsekvenser drar rangeringen mot alternativ Vest og
ikke-prissatte konsekvenser drar den mot alternativ Øst. 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
Den samfunnsøkonomiske analysen er bare er en del av beslutningsgrunnlaget. I hvilken grad
alternativene bygger opp om samordnet areal- og transportplanlegging lokalt og legger til rette for
kompakt arealbruk og miljøvennlig transport behandles ikke i den samfunnsøkonomiske
analysen. Dette blir behandlet i andre samfunnsmessige virkninger.
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1 INNLEDNING
Denne rapporten omfatter samfunnsøkonomisk analyse for prosjektet Åkersvika – Brumunddal.
Den bygger på underlagsrapporter for henholdsvis prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

1.1

Bakgrunn

Etter et omfattende planarbeid og 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, men i Hamar ble behandlingen stoppet som
følge av flere innsigelser, fra Bane NOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.
Etter mekling hos Fylkesmannen uten resultat, ble planen oversendt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for stadfesting. Departementet ønsket ytterligere utredninger før de
kunne gi en endelig avklaring og sendte en bestilling på ny planprosess for strekningen gjennom
Hamar.
Som følge av de uavklarte innsigelsene til kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar
kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i brev datert 01.09.2017, frem til at det
skulle kreves ytterligere utredninger av både alternativ K3 Øst og K1 Vest, før det kan treffes et
endelig planvedtak.
Brev fra KMD og fra Samferdselsdepartementet (SD) ligger til grunn som bestilling 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.

1.2

Styrende dokumenter for konsekvensutredningen

Oppdragsbrev fra KMD
Brev fra KMD datert 1. september 2017 [3] gir føringer for det reviderte planarbeidet for Åkersvika
– Brumunddal. I brevet er det presisert:
Departementet forutsetter at det ut fra reviderte forslag skal gjennomføres en
samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene før sluttbehandling i kommunen.
Planprogrammet
Planprogrammet [4] følger opp bestillingen og redegjør for utredningsbehov knyttet til
kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar.
Utredningsinstruksen
Utredningsinstruksen (Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i
instruksjonsmyndigheten) [1] gjelder for utarbeiding av beslutningsgrunnlag for statlige tiltak som
utføres i, eller på oppdrag for, statlige forvaltningsorganer. Utredningsinstruksen forvaltes av
Staten gjennom Direktoratet for Økonomistyring.
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Instruksen har til hensikt å sikre godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for
eksempel reformer, regelendringer og investeringer. Formålet er å identifisere alternative tiltak,
utrede og vurdere virkninger av aktuelle tiltak, involvere dem som er berørt av tiltaket tidlig i
prosessen og samordne berørte myndigheter.
Når det skal utredes tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger,
herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i
samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser. I slike analyser skal det
være et nullalternativ som tiltaket sammenlignes mot.
Forskrift om konsekvensutredninger
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å 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.

1.3

Metode

En samfunnsøkonomisk analyse består av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. De prissatte
konsekvensene omfatter det som kan verdsettes i kroner og øre gjennom allment anerkjent
verdsettingsmetodikk og sammenstilles som en netto nåverdi for samfunnet. Dette gjelder i
hovedsak investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, operatørnytte, trafikantnytte og
nytte for tredjepart.
Ikke-prissatte konsekvenser omfatter de konsekvenser som ikke kan kvantifiseres eller verdsettes
i kroner. Slike konsekvenser er fordelt på naturmiljø, kulturarv, nærmiljø og byliv, naturressurser
og landskap.
En samfunnsøkonomisk beregning har til hensikt å beskrive prosjektets eller alternativenes
lønnsomhet for samfunnet og omfatter bare prissatte konsekvenser, mens en
samfunnsøkonomisk analyse også tar hensyn til ikke-prissatte konsekvenser som kan tenkes å
påvirke lønnsomheten.
Denne rapporten omfatter en sammenstilling av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene for
InterCity-prosjektet Dobbeltspor gjennom Hamar. Det vises også til egne underlagsrapporter for
henholdsvis prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser.
Det presiseres at kommunedelplanen omfatter dobbeltspor gjennom Hamar og de ikke-prissatte
konsekvensene er avgrenset til Hamar kommune. For de prissatte konsekvensene er imidlertid
hele prosjektstrekningen Åkersvika – Brumunddal beregnet, da nytte og kostnader for tiltaket
også forutsetter realisering av delstrekningen gjennom Ringsaker.
Den samfunnsøkonomiske analysen er basert på metodikk beskrevet i Jernbanedirektoratets
veileder for samfunnsøkonomiske analyser [6]og Statens vegvesens håndbok V712 [7]. Det er
benyttet forrige versjon av Håndbok V712 (den samme som ble benyttet i
konsekvensutredningen fra 2016) For fagtema friluftsliv, by- og bygdeliv er utredningen supplert
med ny versjon av håndboken (2018).
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Begge disse er basert på Finansdepartementets rundskriv R109 [2] og Direktoratet for
økonomistyring sin veileder for samfunnsøkonomiske analyser [5].

1.4

Samfunnsøkonomisk analyse – en del av beslutningsgrunnlaget

Figur 1 Sammenstilling av beslutningsgrunnlaget

Som figuren viser er den samfunnsøkonomiske analysen en del av et samlet beslutningsgrunnlag
for sammenstilling og anbefaling. Den samfunnsøkonomiske analysen omfatter kun de direkte
konsekvensene av tiltaket fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Den gjensidige
sammenhengen mellom samferdselstiltaket og framtidig byutvikling og andre lokale og regionale
virkninger inngår ikke i den samfunnsøkonomiske analysen. Andre samfunnsmessige virkninger
redegjør for slike muligheter og ringvirkninger. I tillegg vil risiko- og sårbarhetsanalysen og en
vurdering av teknisk funksjonalitet inngå i den samlede måloppnåelsen og sammenstillingen.

1.5

Begrensninger og usikkerhet i den samfunnsøkonomiske analysen

Den samfunnsøkonomiske analysen for prosjektet viser at netto nytte er lav samtidig som alle
alternativer gir større eller mindre negative effekter for natur og miljø. Det er viktig å presisere
noen forhold som er årsak til dette og at den samfunnsøkonomiske analysen har sine svakheter
og begrensninger i et samferdselsprosjekt som dette.

Et byggetrinn i InterCity-utbyggingen
Den samfunnsøkonomiske analysen har som formål å vurdere et enkelttiltaks lønnsomhet for
samfunnet, hvor nytte, kostnad, fordeler og ulemper vurderes. I et helhetlig system som InterCityutbyggingen vil den samfunnsøkonomiske analysen ha sine store svakheter. Hvert enkelt prosjekt
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i dette systemet vil inngå som en del av en helhet, og full nytte av enkeltprosjektene vil først
oppnås når helheten er etablert.
De samfunnsøkonomiske beregningene viser at trafikantnytten for Åkersvika – Brumunddal
isolert er lav. Dette skyldes blant annet at dette prosjektet isolert sett ikke utløser nye togtilbud
som bedrer nytten nevneverdig før man har bygd videre nordover. Samtidig er prosjektet relativt
kostbart, alle alternativene har høy tunnelandel og kompliserte stasjonsløsninger i Hamar.
Transportmodellberegningene er konservative
De samfunnsøkonomiske analysene er basert på at man vurderer tiltaket ut fra dagens situasjon
og framskrivninger av dagens situasjon. De tar i liten grad hensyn til usikkerhet knyttet til mulige
samfunnsendringer som kan gi endringer i transportetterspørsel og transportmiddelfordeling.
Hensikten med InterCity-utbyggingen er å legge til rette for en ny og miljøvennlig transport for
framtiden. Utbyggingen er delvis begrunnet i at store deler av befolkningen i framtiden må reise
på en annen måte enn i dag for å nå våre klimaforpliktelser. Den er også basert på at
arealplanleggingen må skje mer målrettet enn i dag. Nullvekstmålet og byvekstavtalene for de
største byene tilsier et skifte i hvordan vi ser på etterspørsel etter transport i framtiden. Dette kan
gi helt andre forutsetninger for transportmiddelfordeling.
Transportberegningene legger til grunn at reisevaner, bilhold, trafikkregulerende tiltak på vei,
arealbruk, framkommelighet i byområdene m.m. er den samme som i dag. Framskrivning av
etterspørsel er således konservativ og tar ikke med seg denne utviklingen. Det vil trolig bety en
underestimering av etterspørsel etter togreiser i InterCity-området, noe som også vil
underestimere trafikantnytten.
Transportmodellberegningene takler lokale effekter dårlig
Transportberegningene har også sine mangler i forhold til å vurdere stasjonsplasseringer mot
hverandre, Etterspørselen etter togtrafikk er ikke bare avhengig av egenskaper ved togtilbudet,
men også gangtilgjengelighet, lokal kollektivtrafikk, parkeringstilgjengelighet, restriksjoner på
biltrafikk både lokalt og regionalt (f.eks. i Oslo). Modellberegningene takler disse forutsetningene
dårlig, noe som kan bety en feilestimering av antall togreisende i de to alternativene.
Modellberegningene kan modellere reisemiddelvalg på hovedtransportmiddelet, men er ikke i
stand til å kunne modellere reisemiddelvalget på tilbringertransporten i en sammensatt reise.
Dette betyr at beregningene i liten grad kan vise hvilke alternativ som gir best grunnlag for å
oppnå mål knyttet til miljøvennlige reiser lokalt.
Samspillet mellom byutvikling og transporttilbudet håndteres ikke i modellene
En moderne jernbane gir grunnlag for en ny arealbruk. InterCity-utbyggingen bidrar til en
regionforstørring på Østlandet som gjør det mulig å utvide arbeidsmarkeder, utvide
rekrutteringsbasen for bedrifter og gi større fleksibilitet i valg av lokalisering av arbeidsplasser og
boliger. Dette kan påvirke både folketall, arbeidsplasser og etterspørsel etter togreiser i
stasjonsbyene.
Lokalt vil jernbanestasjonene over tid påvirke arealbruken, og arealbruken vil påvirke markedet
og etterspørselen etter jernbanereiser. Det finnes ingen god metodikk for å håndtere dette
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gjensidige samvirket i den samfunnsøkonomiske analysen. Dette behandles derfor under andre
samfunnsmessige virkninger.
Flere nyttekomponenter er vanskelig å kvantifisere og prissette
En ny og moderne jernbane vil bidra til økt punktlighet og pålitelighet, noe som bidrar positivt for
de reisende. Samtidig vil ny jernbane øke reisekomforten, gjør det enklere å jobbe underveis
m.m. Slike nytteeffekter blir ikke regnet med i de prissatte konsekvensene.
Usikkerhet i anleggskostnader
På dette plannivået (kommunedelplan) er mange anleggsmessige og jernbanetekniske elementer
lite detaljert. Kostnadene er beregnet med en usikkerhet på +/-20 %.
De ikke-prissatte konsekvensene viser bare de direkte konsekvensene av anlegget i
dagens situasjon
Hensikten med de ikke-prissatte konsekvensene er å redegjøre for hvordan tiltaket påvirker
verdier knyttet til landskap, friluftsliv og byliv, kulturarv, naturressurser og naturmiljø i dagens
situasjon. Et hvert større infrastrukturtiltak vil i større eller mindre grad endre på de kvalitetene
man har i dag. Det medfører at resultatet av inngrepet oppfattes negative for samfunnet som i de
fleste andre samferdselsprosjekt.
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter ikke hvordan jernbanetiltaket forholder seg til en
framtidig situasjon hvor byen har utviklet seg, både som følge av, og uavhengig av
samferdselstiltaket. Konsekvensene omfatter heller ikke hvordan jernbanetiltaket kan legge til
rette for en samfunnsutvikling som kan gi nye kvaliteter til området. Slike problemstillinger er
behandlet under andre samfunnsmessige virkninger.
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2 TILTAKET OG NULLALTERNATIVET
Strekningen Åkersvika – Brumunddal

2.1

Strekningen omhandler dobbeltspor gjennom Hamar fra Åkersvika mot Brumunddal. Tre
hovedalternativer for trasévalg er utredet. Alternativ Vest går gjennom dagens stasjon, mens
stasjonen i alternativ Øst A og Øst C plasseres ved Vikingskipet. Alle alternativene inneholder
tilsvinger som gjør muliggjør direkte forbindelser mot Rørosbanen både nordfra og sørfra.

Figur 2 Oversikt over de tre alternativene som vurderes for dobbeltspor gjennom Hamar.

De prissatte konsekvensene (nytte og kostnader) omfatter også strekningen gjennom Ringsaker
kommune nordover til Brumunddal.

2.2

Nullalternativet

For å vurdere virkningene av et prosjekt (tiltak) sammenligner man forventet tilstand etter
gjennomføring av tiltaket med forventet tilstand uten at tiltaket er gjennomført.
Referansesituasjonen (nullalternativet) er det samme for alle alternativer.
Nullalternativet omfatter dagens situasjon, samt utvikling i perioden frem til sammenlikningsåret
(2034) gitt av vedtatte og finansierte planer. Dette omfatter:
•
•
•
•

Utbygd dobbeltspor fra Oslo og fram til Åkersvika.
Virksomhet i jernbaneverksted og lagring av museumsmateriell er flyttet fra Hamar
stasjon.
Ny Espern bru er bygget
Boligutbygging på Espern og deler av strandsonen i Hamar
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I nullalternativet opprettholdes dagens løsning for hensetting og driftsbase på Espern og tilkobling
til jernbanemuseet.

Figur 3 Illustrasjonen viser eksisterende spor som vil bli liggende, ny bebyggelse i strandsonen og

på Espern, samt ny bru.

2.3

Definisjon av tiltaket

Tiltaket omfatter det som hører inn under tiltakshavers ansvarsområde og er kostnadsberegnet
som del av dette. Alle virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen er således direkte knyttet
til situasjonen som følge av tiltaket sammenlignet med situasjonen uten at tiltaket gjennomføres
(nullalternativet). Den samfunnsøkonomiske analysen omfatter ikke ringvirkninger eller muligheter
som følge av andre aktørers innsats, og heller ikke virkninger som ville oppstått uavhengig av
tiltaket.
Tiltaket i begge alternativer omfatter stasjon og dobbeltspor med tilsvinger. I tillegg omfatter
tiltaket nødvendige støytiltak, fjerning og opprydding etter spor som ikke lenger er i bruk.
Stasjonen ivaretar krav til parkeringstilbud, arealer til buss, taxi, HC-parkering, samt nødvendig
adkomst til offentlig veg. For nærmere beskrivelse av tiltaket, se planbeskrivelsen. For den
samfunnsøkonomiske beregningen omfatter tiltaket også det togtilbudet (frekvens og rutetider)
som er planlagt etter utbygging av banen.

2.4

Alternativ Vest

Alternativ Vest innebærer at Hamar stasjon blir lokalisert omtrent som i dag med senket kulvert i
Hamarbukta. Alternativ Vest følger eksisterende bane på vestsiden av dagens fylling i Åkersvika,
med en kort bru i nordenden av Åkersvika, og videre forbi Hamar stasjon. Stasjonen lokaliseres i
samme område som dagens stasjon. Hamar stasjon får 7 spor i bredden.
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Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og Dovrebanen kobles
også sammen med dobbeltspor i tilsving (direkte forbindelse) mellom Åkersvika og Disenstranda.
Tilsvingen koples til eksisterende Rørosbanespor langs traséen, fram til Flagstadelva.

Figur 4 Alternativ Vest

2.5

Alternativ Øst A

Alternativ Øst A innebærer en trase hvor en ny Hamar stasjon blir lokalisert ved Vikingskipet.
Alternativ Øst tar av fra eksisterende bane (dobbeltspor Sørli – Åkersvika) sør for dagens
jernbanebru og ligger på vestsiden av jernbanefyllingen i Åkersvika. Banen føres på bru over til
området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbane. Her etableres ny stasjon med spor,
plattformer og reisetorg. Videre legges banen over riksveg 25 Vangsvegen, mellom boligområdet
på Disen og Åkersvika naturreservat, og gjennom kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad.
Banen går inn i kulvert under fv 222 Furnesvegen og videre inn i fjelltunnel ca. 150 m lenger
nord.
Rørosbanen utvides fra ett til to spor på Midtstranda. Det bygges en ny jernbanebru for
Rørosbanen fra stasjonen og over Flagstadelva. Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen
med en enkeltsporet tilsving mot nord. Tilsvingen går på bru over Vangsvegen og Flagstadelva
mellom Disen og Midtstranda. Etablering av et vente-/forbikjøringsspor innebærer en trasé med
tre spor gjennom Børstad.
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Alternativ Øst C

Alternativ Øst C er tilsvarende alternativ Øst A frem til overgangen mellom Børstad/Tommelstad
og Disen, hvor traséen deles i to. Alternativ Øst C går lenger vest og har kort dagsone. Traséen
krysser Oluf Melvolds gate i løsmassekulvert og Børstadalléen i fjelltunnel.

Figur 6 Alternativ Øst C
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Varianter

For hvert alternativ er det definert varianter av hovedløsningene.
Tabell 1 Oversikt over varianter som er utredet i den samfunnsøkonomiske analysen

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

VARIANTER:

VARIANTER:

VARIANTER:

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av
Enggata)
Kort lokk (til forlengelsen av Håkons gt og
med mulig bru i forlengelsen av
Vangsvegen)
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Flytte driftsbase

Fleksibel stasjonsløsning
Flytte driftsbase
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør

Fleksibel stasjonsløsning
Flytte driftsbase
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør

Jernbanemuseet uten sportilknytning

Jernbanemuseet uten sportilknytning

Stangevegen under jernbanen

Stangevegen under jernbanen
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3 PRISSATTE KONSEKVENSER
3.1

Innledning

De prissatte konsekvensene omfatter det som kan verdsettes i kroner og øre gjennom allment
anerkjent verdsettingsmetodikk. Dette gjelder i hovedsak investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader, operatørnytte, trafikantnytte og nytte for tredjepart. Kapitlet er basert på
rapport Prissatte konsekvenser
En samfunnsøkonomisk beregning har til hensikt å beskrive prosjektets eller alternativenes
lønnsomhet for samfunnet og omfatter bare prissatte konsekvenser, mens en
samfunnsøkonomisk analyse også tar hensyn til ikke-prissatte konsekvenser som kan tenkes å
påvirke lønnsomheten.

3.2

Metode

Saga er Jernbanedirektoratets beregningsverktøy for gjennomføring av nytte-kostnadsanalyser
for jernbanetiltak. Verktøyet er basert på Jernbanedirektoratets veileder for samfunnsøkonomisk
analyser [6].
Det tas utgangspunkt i nyttekostnadsberegningsverkøyet Saga både til å sammenstille resultater
og til å finne aktuelle enhetspriser og forutsetninger.

3.3

Anleggskostnader

Anleggskostnadene er beregnet for alle alternativene som en grunnkalkyle. I tillegg er det
gjennomført en usikkerhetsanalyse. Forventet kostnad for de tre alternativene er vist i tabellen
under.
Det er forventningsverdien for investeringskostnaden som skal legges til grunn i den
samfunnsøkonomiske analysen. Forventet kostnad består av en basiskostnad og et
usikkerhetstillegg. Usikkerhetstillegget skal være tilpasset plannivået, i tillegg kan prosjekter langt
fram i tid gi større usikkerhet.
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 2 Investeringskostnader
Alternativ

Kostnad (Mill. 2018-kr)

Vest

12 000

Øst A

12 600

Øst C

12 400

Usikkerheten for alternativ Vest er i stor grad relatert til tekniske forhold og
anleggsgjennomføring. Usikkerheten for alternativ Øst A/C er i større grad knyttet til at det er flere
aktører og forhold som ligger utenfor Bane NORs ansvarsområde.
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Alternativ Øst A har et høyere usikkerhet enn alternativ Øst C. Dette har sammenheng med
boliger lokalisert nært tunnelpåhugg og bruk av landbruksjord.

Frigitt areal
Som følge av at jernbanespor blir overflødig som følge av tiltaket, er det gjort en egen analyse av
samfunnsøkonomiske gevinster som følge av frigitt areal, som har alternativ verdi til byutvikling. I
tillegg vil det oppstå restarealer som følge av grunnerverv ved Disenstrandvegen.
Tabell 2 Oversikt over frigitt areal som følge av jernbanetiltaket
Område

Alternativ Vest

Alternativ Øst A/C

40 daa

75 daa

0 daa

70 daa

Totalt areal

40 daa

145 daa

Nåverdi for gevinst av frigjorte arealer

70 mill

180 mill

Dagens sporområde, sør for Strandgata og Stangeveien
Øst for Briskebyen, ved Disenstrandvegen

Verdivurderingen er basert på innspill og diskusjon med et utvalg av meglere og utbyggere på
Hamar i august 2019. Det er vurdert at det kan være riktig å legge seg på ca. 5 000 kr pr m2 for
de beste tomtene (dagens sporområde, sør for Strandgata og Stangeveien) og 2 000 kr pr m2 for
areal øst for Briskebyen ved Disenstrandvegen. Gevinstene er diskontert til nåverdi.
Det er tatt utgangspunkt i at 50 % av frigitt areal vil kunne bli regulert til boligformål. Dette
medfører at differansen i potensielle tomteverdier mellom alternativ Vest og Øst A og Øst C
medfører ca. 110 mill. kr i favør av alternativ Øst. Beløpet kommer til fratrekk i
investeringskostnaden i den samfunnsøkonomiske beregningen.

3.4

Transportberegninger

Dobbeltspor Åkersvika - Brumunddal vil innebære en kjøre- og oppholdstidsreduksjon på
strekningen. Tiltaket gir ingen endring av antall togavganger, og heller ingen kjøretidsreduksjon
sør for Åkersvika.
Det er små kjøretidsforskjeller mellom alternativene (Alternativ Vest er ca. 30 sekunder raskere
enn de østlige alternativene), men det er ikke tatt hensyn til dette i beregningene. I
transportanalysen er det lagt til grunn at rutetabellen viser en kjøretid mellom Hamar og
Brumunddal på 7 min og viser ingen forskjell mellom alternativ Vest, Øst A og Øst C.
Endret nytte for de som allerede reiser med tog inngår med en viktig andel i trafikantnytten, men
tiltaket kan føre til at tilbringertiden endres for reisende til/fra Hamar. Med vestlig
stasjonsplassering vil stasjonen bli liggende på samme sted som i dag, mens med østlig
stasjonsplassering vil tilbringertid til/fra Hamar stasjon endres.
Ved valg av alternativ øst vil 19 % av bosatte få 540 m (6-7 min) lengre avstand til stasjonen
mens 8 % vil få 330 m (ca. 4 min) kortere avstand. Samtidig vil 59 % av ansatte i virksomheter
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på Hamar få 600 m (ca. 7 min) lengre avstand til stasjonen når 6 % av virksomheter får 80 m (ca.
1 min) kortere avstand. Dette gir til sammen et nyttetap tilsvarende 11,4 millioner kroner per år.
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Lillehammer
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Figur 5 Beregnet antall passasjerer på stasjoner

3.5

Nytte-kostnadsanalyse

En sammenstilling av nytte og kostnader er vist i tabellen under
Tabell 3 Sammenstilling nytte-kostnadsberegning
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 Nytte / netto nåverdi (NNV)

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

Endring for det offentlige

Netto nytte/ Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

Endring for trafikanter
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Trafikantnytte for trafikanter består av endringer i nytteeffekter for en rekke ulike kategorier av
trafikanter:
•
•
•
•
•
•

endret nytte for de som allerede reiser med tog, disse får redusert reisetid og ventetid
endret nytte for nye trafikanter (nyskapt trafikk)
nytte for trafikk som overføres fra andre transportmidler
nytte for trafikanter som benytter andre transportmidler
nytte for godskunder
helsevirkninger for gående og syklende, overført fra bil

Samlet sett gir vestlig stasjonsplassering en trafikantnytte på 1 140 millioner 2018-kroner
gjennom hele analyseperioden. For østlig stasjonsplassering gir tiltaket en samlet trafikantnytte
på 940 millioner kroner. Positiv verdi betyr at det er en nytte for samfunnet. Nytten er
hovedsakelig knyttet til redusert tid for referansetrafikken med et lite tillegg for nytte for nye
reisende som følge av kortere reisetid.
Forskjellen mellom alternativ Vest og alternativ Øst skyldes nytte av tidsbruk til og fra stasjonen
for passasjerene. Alternativ Øst fører til at gjennomsnittlig avstand fra tyngdepunktet av bosatte
og arbeidsplasser øker, noe som fører til økt tidsbruk.
Ved valg av alternativ øst vil 19% av bosatte få 540 m (6 - 7 min) lengre avstand til stasjonen
mens 8 % vil få 330 m (ca. 4 min) kortere avstand. Samtidig vil 59% av ansatte i virksomheter på
Hamar få 600 m (ca. 7 min) lengre avstand til stasjonen når 6 % av virksomheter får 80 m (ca. 1
min) kortere avstand. Dette gir til sammen et nyttetap tilsvarende 11,4 millioner kroner per år.
Endring for operatører
Som følge av at offentlige overføringer blir justert vil tiltaket ikke gi noen endring netto
operatørnytte.
Som følge av økning i antall passasjerer er det estimert at markedsinntekten (billettinntekt +
andre inntekter) vil øke for operatørene med 561 millioner kroner i nåverdi gjennom
analyseperioden. Det er estimert en redusert inntekt for operatørene på 547 millioner kroner som
følge av offentlige kjøp blir mindre. Det er estimert at driftskostnadene vil øke med 14 millioner
kroner over analyseperioden. Det er ingen forskjell mellom vestlig og østlig stasjonsplassering.
Endring for det offentlige
Tiltaket vil gi en kostnad til det offentlige på 8 575 mill.kr. ved alternativ Vest, 8958 mill.kr ved
alternativ Øst A og 8 839 mill.kr ved alternativ Øst C. Det viktigste bidraget er nåverdien av
investeringskostnadene.
Det er beregnet en reduksjon i statlig inntekt fra bil og buss på 93 millioner kroner. Endrede
kostnader for vedlikehold av infrastruktur er på 265 mill. kr for alternativ Vest, 283 mill. kr for
alternativ Øst A og 275 mill. kr for alternativ Øst C.
Som følge av at offentlige kjøp blir mindre vil kostnader for det offentlige reduseres med 560
millioner kroner. Det er ingen forskjell mellom vestlig og østlig stasjonsplassering.

Nytte for samfunnet for øvrig
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Tiltaket vil gi en nytte til samfunnet for øvrig på 150 millioner kroner. Det gjelder både vestlig og
østlig stasjonsplassering.
Som følge av redusert trafikk på veg (overført biltrafikk) vil tiltaket gi en reduksjon i ulykker på 55
millioner kroner, reduksjon i støy på 4 millioner, reduksjon i lokale utslipp på 61 millioner og
reduksjon av globale utslipp på 25 millioner gjennom hele analyseperioden.

3.6

Oppsummering og rangering basert på prissatte konsekvenser

Den samfunnsøkonomiske beregningen viser at netto nytte er negativ i alle alternativer. Dette
skyldes at anleggskostnaden for denne parsellen er høy sammenlignet med den trafikantnytten
man får av dette tiltaket isolert. Det er viktig å presisere at strekningen Åkersvika – Brumunddal
er en delparsell i et samlet InterCity-system på Østlandet. Denne delparsellen isolert utløser ikke
nye togtilbud og får derfor begrenset nytte. Men parsellen er en nødvendig etappe for å realisere
ytre InterCity til Lillehammer som gir grunnlag for økt frekvens og passasjertall.
De to stasjonsplasseringene i Hamar vil gi samme rutetilbud (frekvens og kjøretid for toget).
Trafikantnytten knyttet til selve togreisen blir derfor lik i alle alternativer. Men en togreise består
både av tid i toget og den tiden man bruker på å reise til og fra stasjonen. Når reisende med toget
bruker gjennomsnittlig mer tid til og fra stasjonen i det ene alternativet enn det andre, vil det
påvirke trafikantnytten.
Trafikantnytten er beregnet ca. 200 millioner høyere i alternativ Vest, enn i øst-alternativene, fordi
stasjonen gir raskere gang- og sykkelforbindelser til de viktigste start og målpunktene i Hamar.
Siden anleggskostnaden er beregnet lavere i alternativ Vest enn i alternativene i øst, vil dette
også påvirke rangeringen.
Nyttekostnadsanalysen gir følgende resultat:
•
•
•

Alternativ Vest gir netto nytte på – 8,4 mrd. kr
Alternativ Øst A gir netto nytte på – 9,2 mrd. kr
Alternativ Øst C gir netto nytte på – 9.0 mrd. kr

Alle alternativene gir negativ netto nytte og dermed negativ netto nytte per budsjettkrone.
Forskjellen mellom alternativ Vest og alternativ Øst C utgjør ca. 600 millioner kroner. Forskjellen
mellom alternativene Øst C og Øst A er ca. 150 millioner og anses så liten at det ikke er
beslutningsrelevant.
Selv om usikkerheten i kostnadsoverslaget foreløpig ligger på hovedplannivå, anses 600 millioner
kroner å være relevant for rangeringen. Av dette utgjør forskjellen i trafikantnytte ca. 200 millioner
og forskjellen i anleggskostnad ca. 400 millioner.
Med basis i prissatte konsekvenser rangeres derfor alternativ vest som minst negativ for
samfunnet og dermed først. Alternativ Øst A og Øst B vurderes å være tilnærmet likeverdig når
det gjelder prissatte konsekvenser.
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4 IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER
4.1

Innledning

De ikke-prissatte konsekvensene omfatter de konsekvensene for samfunnet som man ikke kan
verdsette I kroner. Dette gjelder fagtemaene landskapsbilde, byliv og friluftsliv, kulturarv,
naturmangfold og naturressurser. Kapitlet er basert på rapport ikke-prissatte konsekvenser
Metodevalg og grensesnitt
Innholdet i utredningen og krav til metode er definert i planprogrammet (fastsatt 27.02.2019). De
enkelte fagutredningene følger metoden gitt av Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser. Dette metodeverket er anerkjent og dekker de fem ikke-prissatte
fagtemaene. Samtidig definerer metoden et tydelig grensesnitt mellom de ulike fagfeltene, og på
denne måten unngås dobbelttelling. Metodikken er utviklet for samferdselsprosjekter som først og
fremst går utenom en kompakt bysituasjon, men kan også egne seg for byprosjekter på
kommunedelplannivå. I tillegg er det for de ulike fagtemaene brukt supplerende verdikriterier i
den grad dette har vært formålstjenlig.
I henhold til håndbok V712 konsekvensanalyser fokuserer de ikke-prissatte temaene på
«virkningen et tiltak har på omgivelsene eller landskapet, slik dette er definert i den europeiske
landskapskonvensjonen (ELK). I konvensjonen er landskapet definert som et område slik folk
oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra, og samspillet mellom, naturlige
og/eller menneskelige faktorer (ELK artikkel 1, def. a).
Trinnvis fremgangsmåte:
De ikke-prissatte fagtemaene vurderes i tre hovedtrinn:
• Verdi
Basert på tilgjengelig kunnskap defineres utredningsområdet og hvilke miljøer eller
delområder dette inneholder. Miljøene eller delområdene verdivurderes på en femdelt
skala fra liten til stor verdi.
• Påvirkning (tidligere omfang)
Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker de berørte delområdene. Omfanget skal
vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet).
• Konsekvens
Konsekvensen for delområdet fastslås ved å sammenstille resultatene av verdi- og
omfangsvurderingen.
Til slutt skal det redegjøres for den samlede konsekvensen av hvert alternativ, alternativene skal
rangeres, beslutningsrelevant usikkerhet skal kommenteres og eventuelle avbøtende tiltak skal
foreslås.
Ringvirkninger
Gjennomføringen av tiltaket vil kunne gi ringvirkninger for blant annet bosetning eller byutvikling.
Slike indirekte virkninger behandles som andre samfunnsmessige virkninger og er ikke en del av
den samfunnsøkonomiske analysen. Disse forholdene inngår således ikke i de problemstillingene
som behandles i denne rapporten.
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Usikkerhet
Usikkerheten i vurderingene er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået på de alternative
tiltakene som skal utredes. Jo mindre detaljert et tiltak er definert og jo mer komplekst det er,
dess større usikkerhet er knyttet til vurderingene av dette.
Det kan være mangler i datakildegrunnlaget. Ikke alle områder er registrert eller er heldekkende
kartlagt. Et område kan være kartlagt, men dataene er ikke lagt inn i en database. Det vil kunne
variere hva og hvor mye som har blitt kartlagt. Det er også viktig å være klar over at data kan ha
blitt vurdert/vektet etter ulike type skalaer.

4.2

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
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.
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I sentrum er kvartalsstrukturen dokumentert som nasjonal interesse i Riksantikvarens NBregister. 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.

4.3

Alle alternativer – Åkersvika

Det etableres to nye spor på fylling over Åkersvika, vest for dagens jernbanefylling, både i
alternativ i vest og øst. Den nye fyllingen gir noe visuell virkning og påvirker vannressursen noe,
men dette vurderes ikke som betydelig i denne sammenhengen. Det er konsekvensene for
Åkersvika naturreservat som er av betydning her. Isolert sett er disse ikke dramatiske, da det
særlig med alternativ vest er snakk om mindre verdifulle deler av deltanaturen som rammes. Men
det er desto mer alvorlig at dette internasjonalt viktige våtmarksområdet reduseres og
verdiforringes bit for bit, slik det har blitt gjort særlig de siste 50-60 årene. Fuglenes tilgjengelige
areal for næringssøk ved ulike vannstander i Mjøsa blir redusert ytterligere med dette tiltaket.
Samlet belastning, jf. naturmangfoldlovens § 10, er derfor vesentlig i vurderingen av konsekvens
for Åkersvika. Det er i praksis irreversible inngrep som blir foretatt, og med østalternativene
rammes også viktige mudderbanker med sjeldne og rødlistede vannplanter og kransalger.
Alternativ vest innebærer et arealbeslag i Ramsarområdet Åkersvika naturreservat på 26,8 dekar.
Dette er hovedsakelig områder av lav kvalitet. For alternativ øst A og øst C er permanent
arealbeslag i Åkersvika naturreservat beregnet til 28,3 dekar. Arealer med større naturkvaliteter
blir rammet øst for eksisterende trasé og i Flagstadelvdeltaet, samtidig som bygging av bru sør
for Vikingskipet vil gi langvarige skadevirkninger på mudderbanker under anleggsperioden.

4.4

Alternativ Vest

Videreført stasjonsplassering og fjerning av dagens spor
Alternativet med stasjonsplassering i vest innebærer fortsatt bruk av dagens stasjon. Alternativ
vest omfatter ingen endringer på Børstad eller i området omkring Vikingskipet, foruten en
oppgradering av jernbaneanlegget i Rørosbanens trasé og en tilsving til denne traséen. Spor til
hensetting på Espern og eksisterende jernbanespor og fylling fjernes, med unntak av fyllingen
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over Åkersvika. For områdene vest og nordvest i Hamar, frem til påkoblingen til Jernbanemuseet,
gir tiltaket en positiv påvirkning. Her opphører bane i dagløsning, og dermed vil jernbanen som
funksjonell, visuell og opplevd barriere fjernes. Dette gir også rom for omdisponering og annen
bruk av arealer.
Endringer i Hamarbukta
Fjerning av dagens jernbaneanlegg og fylling forbi Hamarbukta legger til rette for en byreparasjon
og etablering av grøntområder ned mot vannet. Det etableres en park med enkel standard på 8metersplanet og en gangsti i dagens jernbanetrasé forbi Hamarbukta. Det vil derfor være mulig å
bevege seg fritt mellom Strandgata, Strandgateparken og dagens strandlinje, noe som vurderes
som positivt. Gangstien i dagens jernbanetrasé vil gjøre det mulig å fortsatt forstå den historiske
situasjonen ved at spor etter jernbanehistorien synliggjøres. Endringene av jernbanetraséen forbi
Hamarbukta forsterker samtidig den visuelle forbindelsen mellom sentrum og den resterende
delen av vannspeilet innenfor kulverten. Men denne virkningen er lokal i den forstand at
sammenhengen mellom kvartalsstrukturen og vannspeilet, via grøntområdet, avsluttes der buktas
vannspeil møter vollen som anlegges over kulverten. Terrengformen med kulvert vil danne en
terskel mot bukta og sammenhengen mot Mjøsa vil skje via en kort kanal gjennom det som i dag
er landområder ved Høyensalodden. Hamarbukta vil i sin helhet ikke lenger være åpen mot
Mjøsa, og utsynet fra sentrumsområdene mot dette store landskapsrommet endres.
Kulverten og terrengformen som delvis dekker denne, svekker det karakterdannende samspillet
mellom byens landform og den tilpassede bebyggelsesstrukturen, Mjøsas og Hamarbuktas
vannspeil og landskapsrom. Kulverten med fylling bryter også med Hamarbuktas romlige og
topografiske karakter og samspill med byplanens prinsipper. I utredningen vurderes dette å
svekke det som vurderes som Hamars mest betydningsfulle landskapelige karaktertrekk
betydelig.
Tiltaket tilfører et element med dimensjoner som bryter med skalaen i den eksisterende
bysituasjonen. Endringen er betydelig, og det resterende vannspeilet i Hamarbukta ikke vil
forklare de store sammenhengene på en tilstrekkelig god måte. Dermed forringes også
konteksten for det historiske landskapet mellom kvartalsstrukturen og Hamarbukta. Fordi denne
delen av tiltaket innebærer varige endringer av helt grunnleggende karakter, gir det en svært
negativ virkning for fagtemaene landskapsbilde, friluftsliv og byliv samt kulturmiljø.
De største verdiene for friluftsliv og byliv ligger sentralt og sørvest i Hamar og er i stor grad
knyttet til byliv sentrert rundt Hamarbukta. Hamar er mjøsby der forholdet mellom byen,
Hamarbukta og Mjøsa er sentral for opplevelse og aktiviteter knyttet til fagtemaet. Grunnlaget for
denne opplevelsen og bruken av byen vil bli negativt påvirket ved at traséen føres gjennom bukta
og det legges en stor, ny utfylling langs dagens strandsone.
Skibladnerbrygga er en viktig identitetsskaper i bukta og et viktig punkt i forløpet langs strandlinja
fra Hamarbukta og videre langs Mjøsstranda. Sammen med blant annet båthavna langs Brygga,
med kaianlegg, bidrar Skibladnerbrygga til variert aktivitet i området. Flyttingen av disse
elementene til en mindre sentral beliggenhet utenfor kulverten, vurderes som negativt for bylivet.
Forbindelse til Tjuvholmen på fylling fra Strandgata og over den planlagte kulverten innebærer at
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det skapes volumer utenfor Strandgatas gjennomgående fasadelinje. Fasaderekken er en tydelig
romdanner med urban karakter som underbygger Hamarbuktas form og møte med Mjøsa. Veien
på fylling vil forsterke bruddet med Hamarbuktas romlige og topografiske karakter.
Fyllingsvolumet vil også hindre visuell sammenheng mellom byrommene på hver side av
Vangsvegens forlengelse utenfor Strandgata. Arealet som ligger mot stasjonen, øst for
Vangsvegen, vil med dette være visuelt avskåret fra Hamarbukta landskapsrom.
Overordnet vurderes tiltaket i alternativ vest å gi størst fysiske inngrep i kulturmiljø. Videreføring
av driften ved Hamar stasjon innebærer samtidig at kulturmiljøets bruks- og opplevelsesverdi
opprettholdes. Det er potensial for nye funn av automatisk fredete kulturminner (eldre enn 100 år)
under vann i Hamarbukta. Eksempelvis kan det dukke opp kaifundamenter, båtvrak, ballaststein
og diverse last fra båter.
Forbindelser på tvers av sporområdet
Forlengelsen av Vangsvegen som en gate med fortau erstatter dagens ferdselsårer langs Brygga
og Enggata ut mot Tjuvholmen. Denne nye ferdselsåren får universell utforming, men avstanden
mellom Strandgata og Tjuvholmen blir større. En høydeforskjell fra Strandgata til kulverttopp
reduserer tilgjengeligheten noe. For å krysse det nye dobbeltsporet og stasjonsområdet anlegges
en ny kulvert vest for stasjonen. Denne vil gi primært tilkomst til plattformer, samtidig som den vil
gi forbindelse mellom Østbyen/Kvadraturen og Espern/Tjuvholmen. Ramper og undergang gjør at
forbindelsen i mindre grad blir egnet for syklister, men vil kunne gi et godt tilbud for gående.
Verdier for naturmangfold og naturresurser
I tillegg til arealbeslag i Ramsarområdet, fører tiltaket til tap av en forekomst av utvalgt naturtype i
form av to gamle eiker på Høyensalodden. Dette gir en negativ virkning for naturmangfold. I
tillegg er verdier knyttet til restareal langs eksisterende spor som fjernes truet på grunn av
sannsynlig gjengroing.
For alternativ vest er det få konflikter som angår fagtema naturressurser, og det medfører ikke
arealbeslag av dyrket mark. Tiltaket berører imidlertid vannforekomst i Åkersvika, i tillegg vil
tunnelen gjennom Hamar lokalt kunne endre grunnvannet og dermed kunne påvirke
grunnvannsbrønner. Det tas utgangspunkt i at brønner innen 100 meter fra tunnelen antageligvis
blir påvirket. I noen tilfeller er det sannsynlig at de påvirkes så mye at de ikke lenger vil fungere.
Tverrfaglig vurdering
Alternativ vest gir middels negativ konsekvens for både kulturarv og naturmangfold. For
naturresurser settes liten negativ konsekvens. For byliv og friluftsliv gir alternativet ubetydelig
konsekvens, og bak konklusjonen for dette fagtemaet ligger både positive og negative virkninger
av tiltaket. For landskapsbilde gir alternativet stor til middels negativ konsekvens.
Alternativet vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens for de ikke-prissatte fagtemaene.
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Alternativ Øst A

Nytt stasjonsområde ved Vikingskipet og inngrep i Åkersvika naturreservat
Alternativ øst A med stasjon ved Vikingskipet innebærer omfattende endringer på flaten mellom
Briskebyen og Åkersvika. Jernbanetiltaket har store dimensjoner, men anlegget bryter ikke med
skalaen og landskapskarakteren i området hvor stasjonen lokaliseres. Etablering av
stasjonsområde vurderes derimot å gi noen positive visuelle virkninger ved at reisetorg og nye
ferdselslinjer tilfører økte verdier og en struktur som rydder opp, tilpasser og knytter området til
omgivelsene på en tydeligere måte enn dagens situasjon.
Selv om den visuelle virkningen av tiltaket lokalt omkring Vikingskipet vurderes i noe positiv
retning, påvirker traséen viktige rekreasjonsarealer negativt og skaper betydelig barriere der det i
dag er ferdselsårer. Særlig kvaliteter knyttet til bomiljøet på Disen, strandsonen ved utløpet av
Flagstadelva og øst for Stangebrua påvirkes i så måte.
Åkersvikvegen krysser dobbeltsporet på nivå med omkringliggende terreng og gir både en
funksjonell og visuell forbindelse under sporet. Gangforbindelsen som etableres på tvers av
banen innebærer nivåforskjeller og ramper. Ramper og undergang gjør at forbindelsen i mindre
grad blir egnet for syklister, men vil kunne gi et godt tilbud for gående. Forbindelsen gir ikke fri
sikt på tvers av sporområdet og den visuelle sammenhengen blir derfor begrenset. På samme tid
er den overordnede visuelle barrierevirkningen av tiltaket også begrenset. Dette er fordi dagens
situasjon har lite visuelle sammenhenger på tvers i området på grunn av det store Vikingskipet og
kraftige kantvegetasjonen innenfor naturreservatet i Åkersvika, som skiller Åkersvika i øst fra
områdene ved Vikingskipet og Briskebyen i vest. Disse tydelige elementene i stor skala bidrar
også til at det nye jernbaneanlegget forankres i området. Samtidig bidrar vegetasjonsranden til å
begrense fjernvirkningen av det nye jernbaneanlegget sett fra sørøst, og stasjonsområdet vil
derfor ha begrenset synlighet fra Stangevegen som er en viktig innfartsåre.
For å forsere det nye dobbeltsporet forlenges og heves Stangebruas nordvestre del, og broa vil
bli mer visuelt fremtredende enn i dag. Verken fyllingen under spor- og stasjonsområdet eller den
hevede Stangebrua bidrar til at områdets karakter eller funksjon forringes i særlig grad. Det
vurderes også at Vikingskipet fremdeles vi fremstå som arkitektonisk landemerke.
Infrastrukturen og bebyggelsen på Midstranda og flaten ved Vikingskipet har en karakter som
skiller seg fra omgivelsene på Disen og Åkersvika. Ulikhetene i karakter vil forsterkes med
jernbanetriangelet Rørosbanen–tilsvingen–nytt dobbeltspor ved utløpet til Flagstadelva, som
danner en visuelt kompleks situasjon preget av ulike typer infrastruktur- og industrianlegg og som
gir negativ virkning.
Der traséen passerer Disen, i overgangen mot den dyrkede marken på Børstad, oppstår en
situasjon der tiltakets dimensjoner bryter med småhusbebyggelsens skala. I overgangen mellom
Disen og nordre del av Åkersvika ligger traséen på fylling og skaper en visuell barriere mellom
denne delen av Hamar tettsted og Åkersvika, og videre mot Ridabu. Alternativet vil også gi
visuelle virkninger på kulturmiljøet med villabebyggelse på Disen, Briskebyen og Vikingskipet.
Alternativet gir et permanent arealbeslag på 28,3 dekar i Åkersvika naturreservat
(Ramsarområde), inkludert nytt spor til driftsbasen på Espern. Deler av de beslaglagte områdene
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er av høy kvalitet på grunn av flommarkskog og mudderbanker. I tillegg innebærer østalternativet
beslag i områder uten vesentlige inngrep i dag, det vil si mellom dagens trasé og Stangevegen.

Store virkninger på Børstad
Av stor betydning for vurderingen av alle de ikke-prissatte fagtemaene er det betydelige inngrepet
som alternativet medfører i Børstadområdet. Traséen beslaglegger store arealer med dyrket mark
av regional til nasjonal verdi, det vil si at omkring 76 dekar blir permanent omdisponert, og gir
dermed en stor negativ påvirkning på jordbruksarealene her. En forventet stor midlertidig
påvirkning fra anleggsgjennomføring på grunn av behov for areal i forbindelse med tunneldriving
og riggområder forsterker den negative påvirkningen ut over det permanente beslaget. Midlertidig
arealbeslag på fulldyrka jord er beregnet til ca. 100 daa.
Valg av ny trasé over Børstad-Tommelstad representerer et arealinngrep som sammen med de
andre utbyggingsprosjektene rundt om i landet i sum er med på en ytterligere nedbygging av
jordbruksareal. Dette er med på å utfordre oppfyllelse av nasjonale mål knyttet til jordvern..
Føringen av linjen gjennom kulturlandskapet innebærer en oppdeling av landskapsrommet og
brudd med verdifulle visuelle strukturer i området som gårdsveier, åkerholmer og alléer. Dette
bryter ferdselsårer og forringer Børstad som rekreasjonsområde både sommer og vinter. Den
visuelle endringen svekker viktige landskapelige karaktertrekk, samtidig som den påvirker
kulturhistoriske verdier ved at det skapes en visuell barriere mellom de registrerte miljøene på
Tommelstad, Børstad og Disen. I tillegg vil det gi direkte fysiske virkninger på kulturmiljøer. Det er
allerede kjent en rekke fredete og ikke fredete kulturminner her. Blant annet fredet gravminne fra
jernalder på åkerholme. Det er også stort potensial for nye funn av automatisk fredete
kulturminner på Børstadjordet. Det er sannsynlighet for funn av gravminner som ikke lenger er
synlige over bakken, samt fossile dyrkingsspor og bosetningsspor.
Alternativet vil også gi middels til store negative konsekvenser for viktige naturtyper og
rødlistearter i området Disen-Børstad-Tommelstad. Av størst betydning er at tiltaket rammer to
lokaliteter av den utvalgte naturtypen slåttemark, som har godt restaureringspotensial til tross for
gjengroing. På disse åkerholmene vokser også den prioriterte arten dragehode, og artens
potensielle utbredelsesområde vil bli redusert. I tillegg vil alléen sør for Børstad og en
gjengroende hagemark med et par eldre almetrær i samme område gå tapt.
Flytting av jernbanevirksomheten
Alternativ øst A omfatter samtidig fjerning av store deler av dagens jernbaneanlegg gjennom
Hamar. På grunn av eksisterende jernbanes plassering sentralt i Hamar og byens skala gir dette
store positive virkninger for byrelaterte problemstillinger i utredningen av ikke-prissatte
konsekvenser. Fjerning av dagens bane vil få frem igjen og forsterke samspillet mellom byen og
Mjøsa i Hamar, som er av stor landskapelig og historisk verdi. Endringen er særlig virkningsfull
forbi Hamarbukta, fordi strandsonen uten langsgående spor og fylling synliggjør møtet mellom
land og vann, og underbygger den visuelle forbindelsen mot Mjøsa med ubrutte gateløp og utsyn.
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På denne måten forsterkes et betydningsfullt landskapelig karaktertrekk, som også er en viktig
kvalitet for Hamar som Mjøsby. ingen. At den tidligere traséen opphører som en gjennomgående
visuell, funksjonell og opplevd barriere vil også virke positivt for byområdene som
rekreasjonsarena.
Hamar er for en stor del anlagt omkring jernbanen, og for Hamar som jernbaneby har denne
virksomheten stor kulturhistorisk betydning. Opphør av jernbanevirksomheten ved dagens stasjon
i Hamar sentrum reduserer derfor bruksverdien for stasjonsområdet som kulturhistorisk anlegg.
Endringen underbygger samtidig verdier for kulturarv, etablert gjennom Røyem og Pedersens
byplaner som historiske dokumenter.
Tverrfaglig vurdering av både positive og negative virkninger
Det er med dette store negative følger av tiltaket i øst, og særlig knyttet til traséen forbi Disen,
Børstad og Tommelstad for alle de utredede fagtemaene. I Åkersvika og Flagstadelva er
virkningen av arealbeslag også veldig negativ for naturmangfold og til dels også noe negativ for
naturresurser. I tillegg er verdier knyttet til restareal langs eksisterende spor som fjernes truet på
grunn av sannsynlig gjengroing. På den utfylte flaten ved Vikingskipet er verdiene for alle fag i
utgangspunktet mindre. Derfor medfører at endringer i dette området gir noe positiv virkning.
Alternativ øst A gir stor negativ konsekvens for både naturmangfold og naturresurser. For
kulturarv settes middels til stor negativ konsekvens. Det er samtidig en betydelig positiv virkning
for byrelaterte problemstillinger ved fjerningen av dagens jernbane i Hamar. Både for
landskapsbilde og byliv og friluftsliv gir alternativet noe positiv konsekvens. Og disse
konklusjonene bidrar til at den samlede, tverrfaglige konsekvensen blir mindre negativ enn hva
de negative virkningene isolert sett skulle tilsi.
Alternativet vurderes samlet å gi middels - liten negativ konsekvens for de ikke-prissatte
fagtemaene.

4.6

Alternativ Øst C

Alternativ øst C vurderes tilsvarende som øst A i Åkersvika naturreservat, omkring Vikingskipet
og i områdene som henvender seg mot Mjøsa og søndre deler av Åkersvika. Dette er beskrevet i
avsnittet over. Over jordene på Børstad og Tommelstad skiller alternativ øst C seg imidlertid
vesentlig fra øst A på følgende måte:
Virkninger på Børstad
For alternativ øst C planlegges sporet i tunnel i store deler av Børstadområdet. Først i en kort
sekvens løsmassekulvert, siden i fjelltunnel. Når sporet legges under terrenget sør i området blir
bruddet i landoverflaten vesentlig mindre enn for alternativ øst A. Kort dagstrekning bidrar til at
flere elementer som både har kulturhistorisk, biologisk verdi, funksjonell og estetisk verdi ivaretas.
Blant annet bevares åkerholmene med den prioriterte arten dragehode i dette området.
Alternativet gir også mindre inngrep i den gjengroende hagemarka og alléen sør for Børstad. I
tillegg bevares Børstadalléen og andre vegetasjonselementer, samt en større sammenhengende
landoverflate, som har betydning for området som rekreasjonsarena og som visuelt landskap. Det
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vil også sikre de visuelle sammenhengene i kulturlandskapet, og innebærer mindre fysiske
påvirkninger på kulturmiljøene Tommelstad og Børstad. Det er noe potensial for funn av
automatisk fredete kulturminner på Børstadjordet, men potensialet er redusert sammenliknet med
alternativ øst A på grunn av lenger fjelltunnel.
Alternativ øst C medfører permanent omdisponering av omkring 24 dekar dyrket mark. Den
dyrkede marken ventes å bli ytterligere berørt på grunn av behov for anleggsområder til
tunneldriving og riggområder. Midlertidig arealbeslag på fulldyrka jord er beregnet til omkring 76
dekar.. Som beskrevet for alternativ øst A, representerer likevel inngrepet et på Børstad et
arealinngrep som sammen med de andre utbyggingsprosjektene rundt om i landet i sum er med
på en ytterligere nedbygging av jordbruksareal.
Utlikning av positive og negative virkninger
Alternativ øst C gir mange av de samme negative virkningene som øst A, men betydelig mindre
endringer og inngrep i Børstadområdet. Den samlede negative virkningen for alternativ øst C er
derfor vesentlig mindre enn for alternativ øst A. Samtidig er den positive virkningen for byrelaterte
problemstillinger ved fjerning av dagens jernbaneanlegg gjennom store deler av Hamar den
samme for begge østalternativene. Dette bidrar til å gjøre den samlede negative virkningen i stor
grad utliknes av positive virkninger.
Alternativet vurderes derfor samlet å gi liten negativ til ubetydelig konsekvens for de ikkeprissatte fagtemaene.

4.7

Samlet framstilling ikke-prissatte konsekvenser

Tabell 4 Sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser
Fagtema

Konsekvens alternativ vest

Landskapsbilde Stor – middels negativ

Konsekvens alternativ
øst A

Konsekvens alternativ øst
C

Kommentar

Liten positiv - ubetydelig Liten positiv

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.
Den positive virkningen
utlikner den negative
virkningen på Børstad i en
samlet vurdering.

Det er en vesentlig
forskjell mellom vest
Alternativet medfører ny
og øst på grunn av
infrastruktur langs Åkersvika virkningen av tiltaket
og i deler av
som henholdsvis
Børstadområdet, noe som
svekker eller
bidrar til negativ virkning i
forsterker samspillet
deler av Børstad.
mellom byens
bebyggelse og
Fjerning av store deler av
Mjøsa.
jernbanen vest i Hamar
bidrar til at overordnede
Øst C er mer positiv
sammenhenger mellom
enn øst A fordi den
byen og Mjøsa synliggjøres. negative
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.

landskapsvirkningen
i kulturlandskapet på
Børstad er betydelig
mindre i dette
alternativet.
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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.

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

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.

Alternativet gir negative
virkninger på Børstad.

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.

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.

Middels negativ

Middels – stor negativ

Middels negativ

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.

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

Middels negativ

Stor negativ

Alternativet gir middels negative
konsekvenser for Åkersvika
naturreservat.

Alternativet gir store
Alternativet gir store
negative konsekvenser for negative konsekvenser for
Åkersvika naturreservat.
Åkersvika naturreservat.

To hule eiker (utvalgt naturtype)
på Høyensalodden går tapt, men
alternativet kommer allikevel best
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

Alternativ vest gir ingen negative
konsekvenser for landbruk, men
alternativet gir noe negativ
påvirkning for vannforekomsten i
Åkersvika og Mjøsa, og noe

Alternativet gir størst
negativ konsekvens for
naturressurser pga.
beslag av fulldyrka
jordbruksareal over

Alternativet gir store
negative virkninger på
Børstad.

Øst C er bedre enn
øst A, fordi denne gir
vesentlig mindre
konsekvenser for
friluftsliv over
Børstadjordet.

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.

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.

Middels – stor negativ

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.

Tiltaket berører
arealer med regional
Tunnel fra Børstad i
til nasjonal verdi for
alternativ øst C fører til at de jordbruket, og østnegative konsekvensene blir alternativene
utfordrer dermed det
Middels negativ
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berøring av
Børstadjordet og ved
vesentlig mindre enn for øst
grunnvannsbrønner/energibrønner Tommelstad av regional til A.
nasjonal verdi.
Samlet
vurdering

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.

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

Alternativet gir negative
virkninger i 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.

Fjerning av eksisterende bane
fører stedvis til positiv virkning
som begrenser den negative
virkningen noe. Dette gjør særlig
utslag for friluftsliv og byliv.
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

4.8

nasjonale
jordvernmålet.

Alternativene i øst og
vest skiller seg fra
hverandre
henholdsvis ved
inngrep i Børstad og
Hamarbukta, og
fjerning av dagens
jernbane i vest eller
ikke.

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
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 lite gamle og grove eiker så langt nord på Østlandet, og disse trærne er derfor viktige
naturelementer.
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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 øst-alternativene, 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 ikkeprissatte fagtemaene.

Konsekvenser i anleggsperioden
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 ikke-prissatte konsekvenser
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.
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5 VARIANTER AV ALTERNATIVENE
For alle alternativene er det definert varianter som er å betrakte som justeringer av
hovedalternativet. Disse er utredet for å undersøke i hvilken grad de kan endre
konsekvensgraden eller gi høyere måloppnåelse enn hovedalternativet. Variantene kan påvirke
kostnader eller konsekvenser større eller mindre grad.
For variantene er det ikke gjort egne samfunnsøkonomisk beregninger, da ingen av dem gir nytte
som kan prissettes for trafikanter, operatører, det offentlig eller samfunnet for øvrig. Der de
estimerte kostnadene utgjør størrelser som vil ha betydning for den samfunnsøkonomiske
analysen er dette angitt. Kostnader for mindre tilpasninger som er estimert til mindre enn 20 mill
er ikke vektlagt spesielt.
Under er det oppsummert hvordan variantene vurderes å påvirke i forhold til hovedalternativet
(ikke i forhold til nullalternativet). Det er vurdert om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
(prissatte og ikke-prissatte konsekvenser) blir forbedret eller forringet som følge av varianten.

5.1

Varianter til alternativ Vest

Langt lokk over kulvert (til forlengelsen av Enggata)
En forlengelse av lokket over kulverten innebærer en omkring 5 meter høyere og tett
konstruksjon som vil forsterke bruddet med det karakterdannende samspillet mellom landform og
bebyggelsesstruktur. Det reduserer også visuelle forbindelser mot Mjøsas landskapsrom
ytterligere og barrierevirkningen i bylandskapet forringer sammenhengen mellom de registrerte
kulturmiljøene Hamar sentrum og jernbanestasjonen. Samtidig vil varianten gi noe større
mulighet for fri ferdsel over dobbeltsporet. Varianten vurderes å gi negativ virkning for ikkeprissatte fagtema.
Varianten er estimert til å øke basiskostnaden med 357 millioner kroner. Varianten bidrar
således til å forringe den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i forhold til hovedalternativet ved
at både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser går i feil retning.
Kort lokk over kulvert (til forlengelsen av Håkons gate og mulig bru i forlengelse av
Vangsvegen)
Varianten vurderes å gi noe negativ virkning for ikke-prissatte fagtema. En avkortning av
kulvertlokket innebærer en lavere konstruksjon som vil skape noe mindre visuell barriere mellom
Hamar sentrum og Mjøsa. Dette virker positivt for landskapsbilde og kulturarv. For disse
fagtemaene vil en brokonstruksjon virke negativt på grunn av utsynet fra Vangsvegen og fordi det
skaper en visuelt mer kompleks situasjon. Inngrepets utstrekning i Hamarbukta reduseres ikke
som følge av kort lokk. Varianten vil også gi noe mindre mulighet for fri ferdsel over dobbeltsporet
Kostnadsmessig anses varianten å ligge i samme størrelse som hovedalternativet. Samlet sett gir
ikke varianten et positivt bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
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Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør innebærer at stasjonsområdet kobles til eksisterende
jernbanelinje. Dagens linje gjennom Hamarbukta og videre nordvest mot koblingspunktet til
Jernbanemuseet opprettholdes. Dermed videreføres bruddet i landoverflaten og sporet på
jernbanefylling som både funksjonell og visuell barriere, noe som vurderes som negativt for både
landskapsbilde og friluftsliv og byliv. Særlig gjennom Hamarbukta er virkningen negativ for disse
fagtemaene. For fagtema kulturarv vurderes det som positivt å opprettholde sportilgangen mellom
Espern, stasjonen og jernbanemuseet.
Varianten er også negativ for fagtema naturmangfold fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding
langs linja ved nedleggelse av sporet i dette området.
For øvrige fagtema har varianten ingen vesentlige virkninger.
Samlet vurderes varianten å gi negativ virkning for ikke-prissatte fagtema. Kostnadsmessig har
ikke varianten stor påvirkning. Samlet sett vil varianten gi et negativt bidrag til
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Jernbanemuseet har sportilknytning til hovedsporet. Dette brukes ved ujevne mellomrom noe til
turisttrafikk og til utskifting av materiell men er relativt lite benyttet. Togmateriell som skal bringes
inn på området kan alternativt fraktes med spesialtransport på veg, men vil kreve tungt
spesialutstyr da lokomotiver kan veie opptil 100 tonn. Når ERTMS skal innføres på
jernbanesystemet i 2034, vil det oppstå noen utfordringer for eventuelle turisttog som skal
trafikkere hovedsporet, men kan løses ved ombord-utstyr på toget noe som medfører kostnader.
Fjerning av dagens spor fra Jessnes, forbi Furuberget og videre gjennom Hamar tettsted frem til
Jernbanemuseet anses som positivt for landskapsbilde og friluftsliv og byliv på grunn av redusert
brudd i landoverflaten og barrierevirkning. For landskapsbildet vil særlig fjerning av
kontaktledningsmastene forbi Furuberget skape en bedre visuell overgang mellom land og vann.
Samtidig vil fjerning av sportilgangen til Jernbanemuseet trolig gi noe redusert identitet til
området, som er negativt for fagtema friluftsliv og byliv.
For naturmangfold vurderes varianten som negativ fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding
langs linja ved nedleggelse av sporet i dette området. Samlet vurderes varianten å gi noe negativ
virkning for ikke-prissatte fagtema.
Investeringskostnadene er små og vil ikke påvirke i særlig grad, men drifts- og
vedlikeholdskostnadene for sportilknytningen kan reduseres ved å fjerne den. Det bør vurderes
videre i neste planfase hvorvidt kostnadene ved å opprettholde jernbanetilknytningen står i
forhold til nytten.
Flytting av driftsbasen
I alternativ Vest vil flytting av driftsbasen ikke forsterke den funksjonelle forbindelsen mellom
Østbyen og Mjøsa via Espern fordi nytt dobbeltspor opprettholder en barriere. Det gir imidlertid
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mindre brudd i landoverflaten, samt en noe forbedret visuell sammenheng mellom Østbyen og
Mjøsa. Samtidig vil flytting av driftsbasen medføre at konteksten til kulturmiljøet på Espern og
Jernbanetomta vil bli svært forringet. Miljøet med høy nasjonal kulturhistorisk verdi vil miste
bruksverdi og opplevelsesverdi. Flytting av driftsbase vil også ha negativ betydning for den
overordnede lesbarheten av bylandskapet og sammenhengen mellom kulturmiljøene
jernbanestasjonen, Espern og Jernbanetomta.
For øvrige fagtema har varianten ingen virkninger. Den positive virkningen for landskapsbilde og
den negative virkningen for kulturarv gir en samlet vurdering av varianten til å gi noe negativ
virkning for ikke-prissatte fagtema.
Eventuell lokalisering av ny driftsbase er ikke avklart. Dette gjør det vanskelig å vurdere om
varianten blir bedre eller dårligere for de ikke-prissatte fagtemaene i et større geografisk
perspektiv. Vurderingene begrenses til å angå virkningen utredningsområdet, og det er derfor
usikkerhet knyttet til variantens totale virkning. Kostnadene til flytting av driftsbasen er svært
usikre, men er foreløpig estimert til i størrelsesorden 100 - 300 millioner kroner.

Oppsummering av varianter til alternativ Vest
Tabell 5 Oppsummering av samfunnsøkonomiske virkninger for varianter i alternativ Vest
Variant

Langt lokk
over
kulvert
-

Kort lokk
over kulvert

Friluftsliv og byliv

0

0

-

-

0

Kulturarv

--

-

+

0

-

Naturmangfold

0

0

-

-

0

Naturresurser

0

0

0

0

0

Samlet vurdering
ikke prissatte

Negativ
virkning

Noe negativ
virkning

Negativ virkning

Noe negativ
virkning

Noe negativ
virkning

Tillegg kostnader
*)

360 mill

< 20 mill

<20 mill

< 20 mill

Ca. 100-300 mill

Fagtema
Landskapsbilde

5.2

0/-

Sportilgang til
Jernbanemuseet
Jernbanemuseet uten
fra sør
sportilknytning
-+

Flytte driftsbase

+

Varianter til alternativ Øst A og Øst C

Fleksibel stasjonsløsning
Hensikten med en fleksibel stasjonsløsning er å legge til rette for en eventuell framtidig mulighet
for en gjennomgående pendel fra Dovrebanen til Elverum, det vil si at IC-tog fortsetter til Elverum
i stedet for å snu på Hamar.
Dette forutsetter behov for elektrifisering til Elverum, og etablering av kryssingsspor. I tillegg
forutsettes at Rørosbanen snur på Elverum i stedet for på Hamar. Nytten av en slik løsning er at
reisende fra Osloområdet kan få høyere frekvens og slippe å bytte tog på Hamar. Samtidig vil en
lang rekke passasjerer få ulemper knyttet til at overgangen mellom Dovrebanen og Rørosbanen
flyttes til Elverum.
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Dersom det er passasjergrunnlag for økt frekvens mellom Elverum og Hamar, vil man i framtiden
kunne sette inn økt togtilbud uten etablering av fleksibel stasjonsløsning.
Varianten vil gi noe redusert vegetasjonsrand langs Åkersvika, noe som øker den visuelle
virkningen av jernbanetiltaket mot sørøst og gir mindre areal til friluftsliv både langs Åkersvika og
ved Flagstadelva. Samtidig bidrar større fylling til å redusere muligheten for en sterk forbindelse
langs vannkanten mellom områdene ved Vikingskipet og Espern, som det legges opp til i
strandsonen og under broer på denne strekningen.
Av særlig betydning er et vesentlig større permanent arealbeslag i Åkersvika naturreservat (26,9
daa vannareal og 14,3 daa landareal, tilsammen 40,2 daa), og tap av areal med høyere kvalitet i
verneområdet enn hovedalternativet. I tillegg vil en lokalt viktig naturtypelokalitet (mudderbank)
sør for Vikingskipet samt to forekomster av mandelpil (nær truet) bli berørt.
Samlet vurderes varianten å gi svært negativ virkning for ikke-prissatte fagtema og vil føre til at
konsekvensgraden for alternativ Øst A og Øst C går i negativ retning.
Basisestimat for fleksibel stasjonsløsning er 266 millioner kroner og det er ikke identifisert
samfunnsøkonomiske nytteeffekter som står i forhold til kostnaden. En samlet vurdering tilsier at
bygging av fleksibel stasjonsløsning vil bidra sterkt til redusert samfunnsøkonomisk lønnsomhet
for alternativene i Øst.
Flytting av driftsbase
Varianten innebærer fjerning av tilkomstspor til driftsbasen fra fyllingen i Åkersvika, noe som gir
mindre brudd i landoverflaten og en tydeligere visuell og funksjonell sammenheng mellom
Østbyen og Mjøsa, som er positivt for fagtema landskapsbilde og friluftsliv og byliv. Det er også
positivt at areal frigjøres til byformål.
For fagtema naturmangfold antas det at flytting av driftsbasen vil være positivt for Åkersvika
naturreservat, da varianten innebærer at det ikke vil etableres tilkobling og ett ekstra spor i
verneområdet, som er påkrevd ved opprettholdelse av basen på Espern. I tillegg vil det være
mulig å sanere restene av eksisterende fylling og bru sør for Espern og restaurere
gruntvannsområdene her, dersom tilkoblingen til driftsbasen ikke anlegges.
Samlet vurderes varianten å gi positiv virkning for ikke-prissatte fagtema.
Eventuell lokalisering av ny base er ikke avklart. Dette gjør det vanskelig å vurdere om varianten
blir bedre eller dårligere for de ikke-prissatte fagtemaene i et større geografisk perspektiv.
Vurderingene begrenses til å angå virkningen utredningsområdet, og det er derfor usikkerhet
knyttet til variantens totale virkning.
Kostnadene til flytting av driftsbasen er svært usikre, men er foreløpig estimert til i
størrelsesorden 100 – 300 millioner kroner. Til fratrekk kommer kostnadene til sporarrangementet
i Åkersvika for å gi tilgang til driftsbasen som er estimert til i underkant av 20 millioner kroner.
Dagens plassering av driftsbasen svært uhensiktsmessig dersom alternativ øst realiseres. Ved å
fjerne driftsbasen vil alternativet gi vesentlig bedring av de ikke-prissatte konsekvensene og
frigjør arealer. Selv om flytting medfører høye tilleggskostnader, gir det også vesentlig bedring av

InterCity-prosjektet,
Dovrebanen, dobbeltspor
gjennom Hamar

Side:
Samfunnsøkonomisk analyse Dok.n
Sammenstilling av prissatte og Rev.:
ikke-prissatte konsekvenser Dato

42 av 48
ICD-05-A-20052
04A
21.11.2019

ikke-prissatte konsekvenser.

Sportilgang til Jernbanemuseet fra sør
Sportilgang fra sør innebærer at jernbanelinja gjennom Hamarbukta og videre nordvest mot
koblingspunktet til Jernbanemuseet opprettholdes. Dermed videreføres bruddet i landoverflaten
og sporet på jernbanefylling som både funksjonell og visuell barriere, noe som vurderes som
negativt for både landskapsbilde og friluftsliv og byliv. Spesielt gjennom Hamarbukta er
virkningen særlig negativ i østalternativet, siden hovedalternativet i øst tilsier strandsone uten
jernbanetiltak. Varianten medfører også at jernbanen fortsetter å legge beslag på arealer som i
hovedalternativet kan omdisponeres til andre byformål.
Varianten er negativ for fagtema naturmangfold fordi man må forvente gjengroing av
kalksteinsskjæringer og åpen kalkmark i vestre del av Furuberget på grunn av manglende rydding
langs linja ved nedleggelse av sporet i dette området.
For landskapsbilde vil den positive konsekvensen i delområdet Sentrum – Hamarbukta reduseres
som følge av varianten, men den påvirker ikke rangering for fagtemaet. Varianten anses som
svært negativ for fagtema landskapsbilde.
Sportilgang til jernbanemuseet fra sør vil i enda større grad enn for alternativ vest gi negative
konsekvenser for ikke-prissatte tema.
Varianten «flytting av driftsbase» beskrevet over innebærer å fjerne sportilknytningen inn mot
Hamar stasjon fra Åkersvika, mens jernbanetilknytning til Jernbanemuseet fra sør, forutsetter at
denne tilknytningen opprettholdes. Kombinasjonen av disse variantene vil dermed være svært
uhensiktsmessig i alternativ Øst A og Øst C.
Jernbanemuseet uten sportilknytning
Varianten gir de samme konsekvensene som beskrevet under alternativ Vest.

Stangevegen under jernbanen
Stangevegen under jernbanen innebærer at sporområdet og fyllingen over Åkersvika bli liggende
på et høyere nivå. Hevingen innebærer at anlegget blir mer visuelt dominerende og mulig ikke
innordner seg områdets landskapelige kvaliteter og skala. Tiltaket blir mer synlig både ved
stasjonsområdet og over Åkersvika.
Heving vil gjøre de visuelle forbindelsene mellom byen og Vikingskipet mindre tydelige og nivået
utfordrer Vikingskipet som arkitektonisk landemerke. Samtidig blir byrommet vest for stasjonen
mer avskåret fra det åpne landskapsrommet ved Åkersvika. Dette kan gi noe redusert opplevelse
av deler området nord for banen. Heving av sporområdet gir samtidig mer direkte og forbedrede
visuelle forbindelser under banen, men denne virkningen er lokal og begrenset til enkeltpunkter
ved underganger.
Større fylling ut mot strandsonen, vil gi forsterket negativ påvirkning på verdier og
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fremkommelighet i strandsonen. Det vil også medføre et større arealbeslag i Åkersvika
naturreservat, men i et område med relativt lav kvalitet. Men det vil ha noe større negative
konsekvenser for rastende fugl og det må finnes nye kompensasjonsarealer av tilsvarende
kvalitet, noe som trolig ikke er mulig lenger i tilknytning til verneområdet. Større fylling vil også gi
større inngrep i vannområde Åkersvika, men denne ekstra virkningen anses ikke som alvorlig for
fagtema naturressurser.
Samlet vurderes varianten å gi negativ virkning for ikke-prissatte fagtema.
Det er estimert en merkostnad på under 20 millioner noe som anses å være ubetydelig i denne
sammenhengen.

Tabell 6 Oppsummering av samfunnsøkonomiske virkninger for varianter i alternativ Øst A og Øst C
Variant
Fagtema
Landskapsbilde

Fleksibel
stasjonsløsning

Flytte
driftsbase

Sportilgang til
Jernbanemuseet
fra sør

Jernbanemuseet
uten
sportilknytning

Stangevegen
under jernbanen

-

++

---

+

-

-

+

-

-

-

0

--

0/+

0

0

Naturmangfold

---

+

-

-

--

Naturresurser

-

0

0

0

-

Svært
negativ
virkning
250 mill

Positiv
virkning

Svært negativ
virkning

Noe negativ
virkning

Negativ virkning

Ca. 100300 mill

<20 mill

<20 mill

<20 mill

Friluftsliv og
byliv
Kulturarv

Samlet
vurdering
Tillegg
kostnader *)
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6 SAMMENSTILLING OG RANGERING
Sammenstilling
Tabell 9 Sammenstilling prissatte og ikke prissatte konsekvenser

Vest

Øst A

Øst C

Prissatte konsekvenser
Sum trafikantnytte

1 140

943

943

Sum operatørnytte

0

0

0

Sum offentlig nytte

-8 575

-8 958

-8 839

Nytte for samfunnet for øvrig

150

150

150

Restverdi

533

470

470

Skattekostnad

-1 680

-1 756

-1 733

Netto nytte/ netto nåverdi

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

Netto nytte/ netto nåverdi pr. budsjettkrone

Ikke-prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
Friluftsliv og byliv

Stor – middels
negativ
Ubetydelig

Liten positiv ubetydelig

Liten positiv

Liten positiv

Middels positiv

Kulturmiljø

Middels negativ

Middels – stor negativ Middels negativ

Naturmangfold

Middels negativ

Stor negativ

Middels – stor
negativ

Naturresurser

Liten negativ

Stor negativ

Middels negativ

Samlet vurdering

Middels negativ

Middels – liten
negativ

Liten
negativ
ubetydelig

-

Den samfunnsøkonomiske analysen for prosjektet viser at netto nytte er lav for alle alternativer
samtidig som alle alternativer gir større eller mindre negative effekter for natur og miljø. De
prissatte konsekvensene viser at netto nytte har relativt små forskjeller men alternativ vest
rangeres som minst negativ med hensyn til prissatte konsekvenser. Alternativ Øst A og Øst C
anses å være tilnærmet likeverdig med en netto nytte som er ca. 600-700 millioner lavere enn
alternativ vest.
Foreløpig rangering
Siden alle alternativer har både negativ netto nytte og negative konsekvenser for ikke-prissatte
konsekvenser, er nullalternativet det som i utgangspunktet framstår som best. Dette er likevel
ikke ansett som et aktuelt handlingsalternativ. 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. Selv om prosjektet dobbeltspor
gjennom Hamar isolert sett framstår negativt i den samfunnsøkonomiske analysen er prosjektet
en nødvendig forutsetning for å kunne realisere dobbeltspor videre nordover til Lillehammer og
utløse et vesentlig bedre togtilbud i InterCity-området.
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Når man likevel skal gjennomføre et tiltak med negativ netto nytte, er det alternativet med minst
negativ netto nytte som rangeres som best for prissatte konsekvenser.
Sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser viser da følgende foreløpige
rangering:
Tabell 10 Foreløpig rangering
Netto nytte/netto nåverdi (avrundet)
Rangering Prissatte konsekvenser
Ikke prissatte konsekvenser
Rangering Ikke-prissatte konsekvenser
Foreløpig samlet rangering

Vest

Øst A

Øst C

-8,4 mrd. kr

-9,2 mrd. kr

-9.0 mrd. kr.

1

3

2

Middels negativ
3

Liten/ middels
negativ
2

Liten negativ/
ubetydelig
1

1 eller 2

3

1 eller 2

Den samfunnsøkonomiske analysen har avvikende rangering basert på prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser.
Sammenstillingen viser at alternativ Vest rangeres øverst basert på prissatte konsekvenser,
mens alternativ Øst C rangeres øverst for ikke-prissatte konsekvenser. Det som synes klart er at
alternativ Øst A rangeres som dårligst, da den uansett kommer dårligere ut enn Øst C for ikkeprissatte konsekvenser og er tilnærmet lik eller noe dårligere enn alternativ Øst C på prissatte
konsekvenser.
Break-even-vurdering
Den samlede vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser rangerer Øst C øverst med liten
negativ/ubetydelig konsekvens mens alternativ Vest har middels negativ konsekvens.
Rangeringen av de enkelte fagtema varierer. For temaene naturmangfold, naturressurser (dyrka
mark) og kulturarv rangeres Vest øverst, mens for landskapsbilde og friluftsliv/byliv rangeres
alternativ Øst øverst.
I praksis må den samlede vurderingen baseres på om konsekvensforbedringen fra Vest til Øst C
kan forsvares av en samfunnsøkonomisk forskjell i netto nytte på om lag 600 millioner kroner.
Altså en forbedring av konsekvensene for landskap og friluftsliv/byliv, men samtidig en forverring
knyttet til økt inngrep i naturverdiene i Åkersvika og dyrka mark på Børstad.
600 millioner i nåverdi kan også synliggjøres som en årlig verdi på ca. 30 millioner kroner i
prosjektets levetid. Fordeler man dette på f.eks. Hamars innbyggere tilsvarer det ca. 1 000 kroner
pr. innbygger pr. år.
Beslutningsrelevant usikkerhet
Det må presiseres at vi er på et overordnet plannivå (kommunedelplan) og som det er redegjort
for i kapittel 1.5 er det usikkerhet både knyttet til kostnader, nytte og konsekvenser.
Alle alternativene er optimalisert og utredet på samme detaljeringsnivå. Forskjellen i netto nytte
skyldes at anleggskostnaden er beregnet lavere og trafikantnytten høyere i vest.
Anleggskostnadene er basert på P50-verdi etter usikkerhetsanalyse. Det betyr at
sannsynligheten at kostnaden blir høyere er like stor som at kostnaden blir lavere. og alle
alternativene har tilnærmet samme standardavvik på 22-23%.
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Nyttekomponentene har også usikkerhet. Som beskrevet i kapittel 1.5 er det indikasjoner på at
trafikantnytten er konservativt vurdert. Betydningen av gjennomsnittlig tilbringertid til og fra
stasjonen, inngår i trafikantnytten for de som allerede reiser med jernbanen, men
transportmodellene fanger ikke opp endring av etterspørsel som følge av tilbringertiden.
Når man på et senere tidspunkt bygger dobbeltspor videre til Lillehammer, vil antall passasjerer
på Hamar øke. Dette betyr at forskjellen i trafikantnytte på alternativ vest og alternativ øst med
stor sannsynlighet ville vært høyere dersom hele strekningen Åkersvika – Lillehammer ble
beregnet under ett.
De ikke prissatte konsekvensene inneholder også usikkerhet som følge av detaljeringen på dette
plannivået. Denne usikkerheten er beskrevet og lagt til grunn i konsekvensvurderingen for de
ulike fagtema.
De to alternativene gjennom Hamar berører nye arealer i ulik grad. Alternativ vest med
stasjonsplassering i dagens jernbaneområde går i større grad gjennom områder med
eksisterende infrastruktur, men med nye inngrep i Hamarbukta. Alternativ øst C med
anleggsbelte berører nye arealer i større grad, hovedsakelig over Børstadjordet. Dette kan gi noe
større grad av usikkerhet for alternativ øst, knyttet til arealbeslag i dyrka mark og funn av ikkekjente automatisk fredete kulturminner. Det kan også være usikkerhet knyttet til
kompensasjonsområder for naturreservat og landbruk og kostnader knyttet til erstatninger for
etablering av disse.
Varianter av alternativene
Vurderingen av de ulike variantene for alternativ Vest og Øst viser at ingen av dem vil bidra til
forbedring av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for alternativene. Ved alternativ øst vil imidlertid
ulempene ved å beholde dagens driftsbase i Hamar ha betydning for enkelte av de ikke-prissatte
temaene, og det kan vurderes om det er samfunnsøkonomisk gunstig å flytte den. Flytting av
driftsbase har en kostnad på anslagsvis 100 - 300 millioner, men åpner for ytterligere frigjøring
av sporarealer.
Endelig rangering
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:
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1. Alternativ Vest
2. Alternativ Øst C
3. Alternativ Øst A
Andre samfunnsmessige virkninger
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.
ROS-analyse og vurdering av måloppnåelse inngår også i grunnlaget for anbefaling av alternativ.
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