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FORORD
InterCity (IC) – området består av jernbanestrekningene Oslo – Lillehammer, Oslo – Halden og
Oslo – Skien, samt den fremtidige Ringeriksbanen. Denne rapporten omhandler strekningen
Åkersvika – Brumunddal, som er en del av strekningen Oslo – Lillehammer på Dovrebanen.
InterCity-prosjektet skal gi redusert kjøretid, økt frekvens, høy pålitelighet og økt kapasitet, i
henhold til målsettingen i konseptvalgutredningen [1] (KVU) for InterCity-strekningen Oslo –
Lillehammer.
Hovedplanen vil, sammen med konsekvensutredningen (KU), danne grunnlag for en
kommunedelplan i Hamar. Kommunedelplan for den delen av strekningen som ligger i
Ringsaker kommune ble vedtatt 21.12.2016, [2], med bakgrunn i utarbeidet hovedplan og
konsekvensutredning.
Arbeidet med denne hovedplanen har blitt ledet av Bane NORs utbyggingsdivisjon Utbygging
Øst med Utbyggingsdirektøren som prosjekteier.
Rådgivergruppen Rambøll-Sweco, under ledelse av prosjektleder Harald Kristoffer Hanssen,
har utarbeidet hovedplanen.
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FORKORTELSER OG ORDFORKLARINGER
AT

Autotransformator

ATC

Automatic Train Control

ERTMS

European Rail Traffic Management System

DATC

Delvis ATC

HIAS

Anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for
kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange

IC

InterCity

KDP

Kommunedelplan

KL

Kontaktledning

KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kote

Høydekurve/linje på kart som markerer høydenivået i terrenget i forhold
til en referansehøyde.

KU

Konsekvensutredning

KVU

Konseptvalgutredning

Lm

Løpemeter

NGU

Norges geologiske undersøkelse

NVE

Norges Vassdrags- og Energidirektorat

OpenTrack

Simuleringsverktøy for jernbaneinfrastruktur

PLS

Programmerbar logisk styring

RamRisk

Risikostyringsverktøy utviklet av Rambøll

Ramsar-område

Våtmarksområde vernet av Ramsar-konvensjonen

SHA

Sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø

SOK

Skinneoverkant

TN

Terra Neutral, en type kraftdistribusjonsnett

UPB

Utredning, planlegge, bygge – Bane NORs planleggingsprosess

VA

Vann og avløp
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FORMÅL, BAKGRUNN OG SAMMENDRAG

Formålet med teknisk hovedplan er å kunne gi en god teknisk beskrivelse av tiltaket for
planstrekningen Åkersvika til Brumunddal. Den tekniske hovedplanen utreder mulighetene for
dobbeltspor gjennom to ulike korridorer i Hamar kommune, vest og øst, hvor den østre
korridoren har to alternativer, Øst A og C. Figur 1 viser InterCity-strekningene samt plassering
av strekningen Åkersvika – Brumunddal. Teknisk hovedplan inngår som grunnlag for
kommunedelplan (KDP) med full konsekvensutredning (KU) i Hamar kommune og skal gi
beslutningsrelevant informasjon for beslutningstakere om stasjonsplassering og alternativ med
den hensikt å komme til enighet om trasévalg gjennom Hamar.

Figur 1: Målsatt reisetid InterCity (t.v.) og Dovrebanen (t.h.)

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

10 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Bakgrunn
Intercity-strekningene skal utbygges med moderne dobbeltsporet jernbane for høy hastighet
med tilhørende stasjoner og anlegg for vending, hensetting og vedlikehold i samsvar med
ønsket forbedring av togtilbudet på Østlandet, se Tabell 1. Eksisterende bane skal legges ned
etter at ny trasé er tatt i bruk, i henhold til KVU for Dovrebanen fra 2012 [1].

Tabell 1: Utbygging av InterCity-strekningene
Strekning på Dovrebanen
Dobbeltspor Langset – Kleverud
Dobbeltspor Venjar – Langset

Implementering Målsettinger for togtilbud
Innen 2023

2 tog/time/retning i grunnrute til Hamar,
hvorav 1 tog/time/retning til Lillehammer

Kleverud – Sørli og Sørli – Åkersvika

2026

2 tog/time/retn til Hamar, hvorav 1
tog/time/retning til Lillehammer
Økt godstrafikk

Kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar Innen 2026
Dobbeltspor Hamar – Lillehammer

Innen 2034
2035 – 2060

4 tog/time/retning til Hamar, hvorav
2 tog/time/retning til Lillehammer
Møte fremtidig transportetterspørsel

Hovedtiltaket er et dobbeltspor mellom Åkersvika og Brumunddal, samt stasjoner i Hamar og
Brumunddal. Det skal utredes alternativer både i korridor vest og øst i Hamar.
Med bakgrunn i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet (19.12.2017), [3], ble det i 2018 startet opp
et nytt planarbeid med planprogram og kommunedelplan i Hamar kommune for strekningen
Åkersvika til Brumunddal, inklusive ny Hamar stasjon.
Som del av optimalisering og siling ble det vurdert nye tilbudskonsepter; forlengelse av
togpendler til Brumunddal, Moelv og Elverum. Totalt åtte hovedkonsepter ble vurdert basert på
teoretiske kombinasjonsmuligheter av pendelstrukturer og ny lokalisering av hensettingsanlegg,
se Tabell 2.
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Tabell 2: Alternativer før siling
Alternativ Tilbudskonsept Hensetting
Løsning for dobbeltsporet
Vest A
Vending Hamar Skattumshagan Kulvert under Hamarbukta.
Vest B
Vending Hamar Skattumshagan Kulvert under Hamarbukta med byggbart lokk

Status
Utredes videre
Utredes videre som
variant i vestalternativet

Vest C

Utredes ikke videre

Øst A
Øst B
Øst C
Øst D
Øst E

Vending Hamar Skattumshagan Kulvert under Hamarbukta med stort fall langs
plattform
Vending Hamar Skattumshagan Bane over Vangsvegen og åpen linje over
Børstad med variant med landbrukskulvert
Vending Hamar Skattumshagan Bane over Vangsvegen og lang
landbrukskulvert i samme trase som Øst A
Vending Hamar Skattumshagan Bane over Vangsvegen og lang fjelltunnel,
annen trase enn Øst A
Vending Hamar Skattumshagan Vangsvegen over banen og åpen linje over
Børstad.
Vending Hamar Skattumshagan Fleksibel stasjonsløsning med mulig utvidelse
med mulighet
til Elverum, bane over Vangsvegen og åpen
for forlengelse
linje over Børstad med variant med
til Elverum
landbrukskulvert

Utredes videre
Utredes ikke videre
Utredes videre
Utredes ikke videre
Utredes videre som
variant i østalternativene

Hamar kommune fastsatte planprogram for dobbeltspor i Hamar kommune 27. Februar 2019. I
etterkant har det blitt innarbeidet en utvidet varslingsgrense for korridor øst etter vedtak i
Hamar kommunestyre 22.05.2019, [4]. Dette åpner for ny alternativ linje over Børstad, se linje
markert som nummer 3 i Figur 2.
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Figur 2: Varslingsgrenser. 1 viser Vest-alternativet, 2 viser alternativ Øst A, og 3 viser alternativ
Øst C
Etter vedtak av planprogrammet i februar 2019 og vedtak i kommunen 22.05.2019 inngår
alternativene og variantene listet i Tabell 3, i prosjektet Åkersvika – Brumunddal. Tilknytning til
Jernbanemuseet fra nord og dagens driftsbase tilhører hovedalternativene og er derfor ikke
listet opp som varianter i denne tabellen.
Tabell 3: Alternativer og varianter gjennom Hamar og Ringsaker
Kommune og alternativ
Hamar
Alternativ Vest
Hamar
Alternativ Øst A

Hamar
Alternativ Øst C

Ringsaker
Jessnes – Brumunddal

Varianter
Ytterligere senking av spor
Lokk over spor vest for stasjonen
Jernbanemuseum; tilknytning fra nord, sør og uten tilknytning
Stangevegen under banen
Vangsvegen over banen
Landbrukskulvert Børstad, 500 – 900 m lang
Øst E, fleksibel stasjonsløsning
Jernbanemuseum; tilknytning fra sør og uten tilknytning
Stangevegen under banen
Vangsvegen over banen
Øst E, fleksibel stasjonsløsning
Jernbanemuseum; tilknytning fra sør og uten tilknytning
Ingen varianter

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

13 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Figur 3: Tiltakets tre alternative linjer på strekningen Åkersvika - Brumunddal

1.1.1

Utredningsplikten

Alle tekniske avgjørelser som er tatt og beskrevet i denne planen er basert på grundige
vurderinger, faglige og samfunnsøkonomiske, gjennomført av Bane NOR i henhold til
forvaltningsloven § 17 første ledd som pålegger forvaltningen ved behandlingen av alle
enkeltvedtak for å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes [5].
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Overordnede mål
1.2.1

Samfunnsmål

InterCity har i sitt konseptdokument [6] definert følgende samfunnsmål:
•

1.2.2

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

Effektmål

Overordnede effektmål for strekningen på Dovrebanen er:
•
•
•

1.2.3

Pålitelig togtilbud
Kort reisetid
o 1 time Oslo – Hamar
o 1,5 time Oslo – Lillehammer
Høy kapasitet og frekvens
o Kapasitet til å dekke fremtidig etterspørsel etter transport for personer og gods
både på IC-tog og gjennomgående tog

Resultatmål

Resultatmål for dette prosjektet er:
•

Levere underlag for videre prosjektering av strekningen Åkersvika – Brumunddal

•

Gjennomføre planvedtak for alternativ gjennom Hamar kommune i mai 2020

•

Gjennomføre hovedplanfasen for strekningen Åkersvika – Brumunddal innenfor
rammene av PBL og i samsvar med Bane NORs styringsrammer for UPB-prosessen.
Dette inkluderer leveranse av politisk vedtatt planprogram, kommunedelplan med
konsekvensutredning og teknisk hovedplan
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Sammendrag av tiltaket
Nedenfor følger et sammendrag av tiltaket. For detaljerte beskrivelser av hvert alternativ
henvises det til kapittel 5 – Teknisk planbeskrivelse.

Tiltaket går fra Åkersvika til Brumunddal, med stasjoner i Hamar og Brumunddal, som vist i
Figur 4. Tiltaket omfatter stasjon og dobbeltspor i vestlig eller østlig trasé gjennom Hamar,
inklusive direkte tilsving/banekopling mot Rørosbanen, fra sør i vestlig trasé og fra nord i østlig
trasé.

Figur 4: Tiltaket Åkersvika – Brumunddal. Fra venstre: Vest, Øst A, og Øst C
Tiltaket som planlegges er sammenhengende dobbeltspor fra Åkersvika til Brumunddal.
Strekningen, se Tabell 4, består av 16,2 km dobbeltspor (målt langs Øst A) og alle alternativer
inkluderer to stasjoner; Hamar og Brumunddal. Korridor Øst C er 16 km og korridor Vest er
15,2 km. Gjennom Hamar kommune foreligger det tre alternativer; alternativ Vest med dagens
stasjonsplassering, og alternativ Øst A og Øst C med ny stasjon ved Vikingskipet. Det er ett
felles alternativ i Ringsaker kommune mellom Jessnes og Brumunddal i henhold til vedtatt
kommunedelplan [7]. Selv om hovedplanen, basert på Bane NOR sin nåværende
prosjektbestilling, omfatter hele strekningen, vil det i prinsippet være mulig å dele opp tiltaket i
utbyggingsetapper med en tilhørende gradvis trafikkøkning. En slik oppdeling kan medføre en
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del midlertidige tiltak som innebærer økte kostnader. Etappevis utbygging er i samråd med
oppdragsgiver ikke vurdert i dette dokumentet.

Tabell 4: Oversikt over løpemeter pr. alternativ
Åkersvika - Brumunddal
Lm i fjelltunnel
Lm i kulvert
Lm på stasjonen
Lm på bru
Dagsone [m]
Total lengde trase [m]
Tunnelandel

1.3.1

Vest
Øst A Øst C Åkersvika - Jessnes
4154
4141
4758 Lm i fjelltunnel
660
164
270 Lm i kulvert Dovrebanen
2198
1842
1842 Lm på stasjonen
452
677
677 Lm på bru
7731
9413
8426 Dagsone [m]
15195 16237 15973 Total lengde trase [m]
27 %

26 %

30 % Tunnelandel

Vest
Øst A Øst C
4154
4141
4758
660
164
270
1367
1011
1011
98
323
323
1978
3660
2673
8257
9299
9035
50 %

45 %

53 %

Alternativ Vest

Alternativ Vest følger eksisterende bane på vestsiden av dagens fylling i Åkersvika, med en
kort bru over Djupåla i Åkersvika inn til Hamar stasjon. Stasjonen lokaliseres i samme område
som dagens stasjon og det etableres tilsving mot Rørosbanen fra sør, se Figur 5 for plan over
tiltaket. Hamar stasjon får sju spor i bredden. I Hamarbukta legges banen i kulvert, som vist i
Figur 6 med stigning/fall på inntil 30 ‰ inntil cirka 300 m, og videre direkte over i en 4.15 km
lang fjelltunnel fra Koigen til Jessnes. Største bestemmende stigning/fall er 17 ‰ i samsvar
med Teknisk Designbasis [8]. For å oppnå bedre kontakt med Mjøsa er det i alternativ Vest
spesielt sett på senkning av kulverten i Hamarbukta og utformingen av selve Hamarbukta. Ved
å senke kulverten har man oppnådd en bedre sikt til Mjøsa fra byen. Dette skiller seg fra
løsningen som ble presentert i KDP 2016. Samtidig gir dette mulighet til å opprettholde
vannkontakten på innsiden av kulverten i Hamarbukta. Med disse grepene har intensjonene
bak varianten «ytterligere senket» i hovedsak blitt ivaretatt.
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Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og Dovrebanen kobles
sammen med dobbeltspor i tilsving (direkte forbindelse) mellom Åkersvika og Disenstranda.
Tilsvingen koples til eksisterende Rørosbanespor langs traséen, fram til Flagstadelva.
Alternativet gjør det nødvendig med mindre justeringer av vegsystemet i Hamar sentrum.
Krysset mellom Stangevegen og Åkersvikavegen justeres. Alternativet berører også
forbindelsen til Espern og Tjuvholmen.

1.3.1.1 Alternativ Vest, variant byggbart lokk over spor vest for stasjonsområdet
Denne varianten har lokk over spor vest for stasjonen mot Vangsvegen. Varianten vil kunne
legge til rette for infrastruktur og bebyggelse vest for stasjonen, og er et alternativ som blir
videreført i henhold til planprogrammet. Lokk helt inn til stasjonen medfører behov for
bæring/peling mellom sporene, da konstruksjonen skal være forberedt for bebyggelse over.
Bæring/peling utgjør barrierer for service av veksler, sikt, signal og kulverter for teknisk utstyr
under bakken. I tillegg utløser det behov for alternative løsninger med tanke på kulverten,
eksempelvis banketter på siden i stedet for hel bunnplate og annen strategi for flomsikring av
bunnplata/ innføringen til kulvert. Konsekvensene av dette er at en må utvide bredden på
kulverten og øke arealbeslaget til jernbaneformål i området ved stasjonen. Dette vil også
forskyve seg videre sørover, da en gradvis må tilpasse seg nødvendig bredde videre øst-/
sørover, tilsvarende det som ligger inne i den anbefalte løsningen. Kostnadene for byggbart
lokk som er ekstra bredt og i vifteform, er vesentlig høyere enn for lokk vist i hovedalternativet,
anslagsvis 30 – 50 % høyere når alle forutsetninger innarbeides. Derfor er det som tilsvar på
bestillingen vist en variant med lokk noe lenger øst/ syd enn Vangsvegen, men ikke helt inn til
stasjonsbygget, se Figur 7.

Figur 7: Vest, variant lokk, byggbart på tak av kulvert
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Øst-alternativene

Alternativ Øst tar av fra eksisterende bane sør for jernbanebroen på vestsiden av fyllingen i
Åkersvika, som vist i Figur 8. Banen føres over til området mellom Vikingskipet og eksisterende
Rørosbane. Herfra legges banen over riksveg 25 Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen
og Åkersvika naturreservat.

Figur 8: Øst-alternativene
Rørosbanen utvides til to spor på Midtstranda. Det bygges en ny jernbanebro fra stasjonen og
over Flagstadelva. Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med en enkeltsporet tilsving
mot nord. Det etableres et vente-/forbikjøringsspor som innebærer tre spor ved Børstad for alle
alternativer og varianter i øst. Tilsving går på bru over Vangsvegen/Flagstadelva til Midtstranda.
Alternativet omfatter omlegginger av berørt vegsystem mellom Espern og Disen.
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Figur 9: Tiltaket Øst A og C over Børstad og Tommelstad viser kilometrering for kulvert og
tunnel

Som vist i Figur 9 er tiltaket for Øst A og Øst C likt frem til kilometer 124,42. Forskjellene
mellom alternativene er nærmere beskrevet i de to neste delkapitlene.
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Alternativ Øst A

Øst A fortsetter over jordene mellom Børstad og Tommelstad. Ved Tommelstad/Furnesvegen
legges banen i tunnel frem til Jessnes, se Figur 10. Mellom Disen og Børstad gård vil det være
innslag av fylling.

Figur 10: Alternativ Øst A uten landbrukskulvert

1.3.3.1 Variant landbrukskulvert Børstad – Tommelstad
Varianten gjelder bare for alternativ Øst A. Den skiller seg fra alternativet ved at sporet ved
Tommelstad dykker inn i landbrukskulvert, i den hensikt å spare beslag av landbruksjord.
Lengden på kulvert, ut fra bestillingen, ligger på 5 – 900 meter, se kulvertvariant i Figur 11.
Mellom Disen og Børstad gård vil det være innslag av fylling.
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Figur 11: Alternativ Øst A med landbrukskulvert
1.3.4

Alternativ Øst C

Alternativ Øst C er en alternativ linje over Børstad, vest for alternativ Øst A. Ved
Børstad/Tommelstad svinger Øst C mer mot vest, og går inn i kulvert og deretter tunnel en del
tidligere enn alternativet Øst A, se Figur 12. Øst C kommer ut i samme trase som Øst A ved
Jessnes.

Figur 12: Kulvert, alternativ Øst C
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Varianter som gjelder for både alternativ Øst A og Øst C

1.3.5.1 Variant Stangevegen under banen
Ombygging av Stangevegen skal vurderes spesielt for å ivareta hensyn til gang- og
sykkeltrafikk. En løsning med Stangevegen under jernbanen vil medføre en ombygging av ca.
250 m av eksisterende Stangeveg. Beslaget i Ramsar i permanent situasjon vil øke med ca. 10
daa, og banen vil heves fra Djupåla til Disen nord for stasjonen. Stangevegen i kulvert under
banen har lagt til grunn en banehøyde på ca. 131,5 meter over havet og vil kunne gi 3,5 meter
høyere fylling over deler av Åkersvika. Høyden på fyllingen utløser et behov for å endre
fyllingsfoten til 1:3, mens nåværende løsning ligger på 1:2. Varianten med Stangevegen under
banen lar seg kombinere med øvrig infrastruktur, se Figur 13 – se også fargeforklaringer i
punktlisten under. Tiltaket Stangevegen under banen starter rett vest for dagens vegbru over
Åkersvika.
•

Brun: hovedalternativet for Stangevegens trasé i øst i dagens trasé

•

Magenta: Stangevegen under banen i dagens trasé

•

Rød: Stangevegen over og under banen er kompatibel med alternativ plassering av
reisetorg mot nord

Figur 13: Stangevegen under banen, Øst A og Øst C
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1.3.5.2 Variant Vangsvegen over banen
Vangsvegen over jernbanen i øst ble utredet i den hensikt å optimalisere arealbeslag av
landbruksjord og konsekvensene av støy. Hamar kommunestyre stemte 22. mai 2019 for at
Banen NOR stanser utredningen av alternativet banen under Vangsvegen i
kommunedelplanen, jamfør. sak 34/19. Nærmere vurderinger av dette utstår til
reguleringsplanbehandling. Eventuelle alternative løsninger skal være innenfor Bane NORs
kostnadsestimat på kryssing over veg.

Funnene i utredningene med Vangsvegen over jernbanen var som følger:
•

vesentlig høyere kostnader

•

økte arealbeslag og forlenget byggeperiode i Åkersvika

•

økte arealbeslag av landbruksjord på grunn av dypere skjæringer for alternativet med
daglinje, Øst A

•

varianten treffer fjell på samme sted som det som nå ligger inne som alternativ

Figur 14: Vangsvegen over eller under banen

1.3.5.3 Variant Øst E, fleksibel stasjonsløsning
Fleksibel stasjonsløsning på Hamar med mulighet for vending av tog og senere forlengelse av
Oslo – Hamar-pendelen til Elverum. Nord for stasjonen er traseen til Øst E lik som Øst A, se
Figur 15.
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Figur 15: Variant Øst E, fleksibel stasjonsløsning (viser kun prosjektert spor, veien som vises er
dagens løsning)
1.3.5.4 Tilkopling til Norsk Jernbanemuseum
Det er utredet hvordan sportilknytting til Jernbanemuseet kan opprettholdes i de ulike
alternativene gjennom Hamar. I nord er det mulig å få til en tilkopling ved Jessnes, ca. 2,1 km
sør for Brumunddal. I sør er det flere muligheter, alt ettersom hvilket alternativ som velges.
Disse alternativene er:
•

Tilkopling fra nord

•

Tilkopling fra ny stasjon ved Vikingskipet

•

Tilkopling via avgreining i Åkersvika

•

Tilkopling rundt Hamarbukta

En siste mulighet er å velge ingen tilkopling til Jernbanemuseet.
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1.3.6 Jessnes – Brumunddal
Denne strekningen er en del av kommunedelplan for Ringsaker kommune vedtatt 21.12.2016
[9]. Gjennom Jessnes-området legges korridoren noe opp i åsen i relativt sidebratt terreng som
faller mot Mjøsa. Ny trasé ligger lengre vekk fra Mjøsa enn dagens bane. Banen krysser
Mælumsvika på høy bru, og går under E6 i en 70 m lang kulvert med 3 spor på Tjernli. Inn mot
Brumunddal sentrum føres sporet på østsiden av dagens spor, innenfor vedtatt korridor. Det
etableres forbikjøringsspor og servicespor like sør for Brumunddal. På Brumunddal stasjon
etableres det sideplattformer til to spor.
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PLANPROSESS

Denne tekniske hovedplanen utgjør det jernbanetekniske grunnlaget i Kommunedelplanen for
dobbeltspor og tilhørende hensettingsanlegg i Hamar. Hensettingsanlegget vurderes i en egen,
separat planprosess, men må fortsatt ses i sammenheng med planprosessen for Åkersvika –
Brumunddal. Under følger en forklaring av planprosessen og fremdrift, se Figur 16. For mer
utdypende informasjon om planarbeidet, medvirkning og konsekvensutredning vises det til
kommunedelplanens hoveddokumenter, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.

Figur 16: Planprosess

Rollefordeling og ansvar
I arbeidet med kommunedelplanen er Bane NOR forslagsstiller. Hamar kommune er
planmyndighet og skal vedta planen. Hamar kommune er også involvert underveis i
planarbeidet.

Rådgivere for planarbeidet og utredningene har vært Rambøll-Sweco ANS, satt sammen for
dette prosjektet og med sin opprinnelse i rådgivningsselskapene Rambøll Norge AS og Sweco
Norge AS. Konsulentgruppens arbeid danner grunnlaget for Bane NORs anbefaling.
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Planprogram
I slike store samferdselsprosjekter stilles det krav om konsekvensutredning, og dermed skal det
også utarbeides et planprogram. Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal
gjennomføres og gjelder både for planen for dobbeltspor og planen for hensettingsanlegg.
Planprogrammet beskriver hvilke alternativer, utredningstema og -metodikk som skal legges til
grunn for å komme frem til en god løsning. Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i
bestillingen fra KMD i brev datert 01.09.2017, [10], og Jernbanedirektoratets brev datert
19.12.2017 [3].

Planprogrammet slår fast at hensettingsanlegg kan utredes i en egen planprosess, uavhengig
av valg av trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar. Det vil si at det er utarbeidet én
kommunedelplan for dobbeltsporet og én kommunedelplan for hensetting som begge følger
samme fremdrift og planprosess.

Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert 02.11.2018. Samtidig ble planprogrammet lagt
ut på høring og til offentlig ettersyn. I høringsperioden kom det inn 28 merknader til
planprogrammet. Disse er behandlet i et eget merknadsdokument og innarbeidet i
planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt av Hamar kommune 27.02.19 [11].

Fremdrift og videre prosess
Det er satt følgende fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet, se for øvrig Figur 17.
•

Utarbeidelse av planforslaget og tilhørende planprosess for dobbeltspor og
hensettingsanlegg, januar-oktober 2019

•

Politisk 1. gangsbehandling, desember 2019

•

Høring og offentlig ettersyn, januar-februar 2020

•

Merknadsbehandling, februar-mars 2020

•

Sluttbehandling – planvedtak, mai 2020
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Figur 17: Fremdrift for kommuneplanarbeidet

Etter at kommunedelplanen for dobbeltsporet er vedtatt skal det utarbeides reguleringsplan for
tiltaket. I reguleringsplanen vil kommunedelplanen detaljeres ut og følge standard planprosess
med tilhørende medvirkning. Bygging av tiltaket kan starte når reguleringsplan er vedtatt.
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SITUASJONBESKRIVELSE
Stedbeskrivelse

Dagens jernbane på strekningen Åkersvika – Brumunddal består av enkeltsporet jernbane
langs østsiden av Mjøsa og omfatter stasjonene Hamar og Brumunddal. Hamar er et trafikalt
knutepunkt og som betjenes av både Dovrebanen, Rørosbanen og E6. Jernbanen berører alt
fra by- og tettstedsområder, til jordbruksarealer, skogteiger, kryssende veger og annen teknisk
infrastruktur og andre tettbygde områder. Terrenget varierer fra flatt åkerlandskap til kupert
kulturlandskap, bratt sideterreng mot øst og Mjøsas strandlinje mot vest. I tillegg er området rikt
på kulturminner, som blant annet det fredede jernbaneverkstedet ved Hamar stasjon.
Jernbanen krysser Åkersvika naturreservat, som er gitt status som Ramsar-område.

Figur 18: Dagens situasjon Hamar

Grunnforhold i området
3.2.1

Løsmasser

Løsmassemektighet over fjell langs traseene varierer fra 0 – cirka 40 meter. Løsmassene
domineres av morene og friksjonsmasser med varierende tykkelse og lokale innslag av silt og
leire. Morenemassene er hovedsakelig fast lagret, men løsere partier kan forekomme. I
Hamarbukta er det påtruffet inntil cirka 5 meter mudder over friksjonsmasser og morene.
Traseen gjennom Hamar vil ligge under marin grense som ligger på cirka kote 190 meter over
havet.
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Størst løsmassemektighet er påvist ved kryssing av Åkersvika. Her er det også påtruffet det
som antas å være bløte leirlag/leirete masser høyt oppe i løsmassene. Det er ingen kjennskap
til kvikk- eller sensitiv leire i Hamarområdet. Det er heller ingen kjennskap til at traseen krysser
bresjø- eller innsjøsedimenter. Det er så langt lite som tyder på at den planlagte
jernbanetraseen vil få store utfordringer med områdestabilitet. Morenemassene som er
påtruffet er i telefarlighetsklasse T3 og T4, som vil si middels- til meget telefarlig. Dette må tas
hensyn til i den videre prosjekteringen av nytt jernbanespor. Det vil også være nyttig med flere
poretrykksmålere for dokumentasjon av grunnvannstand langs traseen.

3.2.2

Berggrunn

Bergartene på strekningene tilhører Oslofeltet med unntak av områdene helt i nord ved
Brumunddal med Hedmarkgruppen. De dominerende bergartene er kambro-siluriske,
sedimentære bergarter tilhørende Oslofeltet. Her ligger leirskifere, kalkskifre, kalkstein og
sandstein i veksling med varierende tykkelse. Det er også innslag av svartskifer. Lagpakkene
er foldet og observasjoner fra felt viser at lagene har et noe varierende fall. I Brumunddal
sentrum er det sedimentære bergarter som sandstein og kvartsitt under Hedmarkgruppen.
Svartskifere i Oslofeltet kan være syredannende, lekke ut tungmetaller og ha svellende
egenskaper. Av disse er alunskiferen den mest kjente syredannende skiferbergarten.

Områdestabilitet
Ifølge NVE er det ingen kjennskap til kvikk- eller sensitiv leire i dette området [12]. I henhold til
NGUs løsmassekart er det ikke avdekket marine hav-, fjord- eller strandavsetninger langs planlagt trasé. Tidligere grunnundersøkelser og nye boringer/sonderinger tyder ikke på at det finnes
sprøbruddsmateriale på strekningen. Området vurderes derfor ikke som skredutsatt.

Signal og sikringsanlegg
Dagens sikringsanlegg på strekningen er relebasert av typen NSI-63 med relelinjeblokk mellom
stasjonene. Hele strekingen er utført med DATC. Strekningen styres med Vicos
fjernstyringssystem med unntak av Hamar stasjon som er stasjonsstyrt ved hjelp av et
skjermbasert PLS-system fra ABB. Rørosbanen styres med Rail Manager fjernstyringssystem.
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NSI 63-anlegget på Hamar er et eldre NSI 63-anlegg med dvergtogveier. Anlegget er
komplekst og det frarådes av banesjefens signalavdeling å foreta større endringer i dagens
anlegg. Mindre komplekse endringer som å «fjerne spor» fra anlegget bør være mulig uten for
store konsekvenser. NSI 63-anlegget på Brumunddal stasjon er et standard to-spors anlegg.
Plasseringer av nåværende kabler er i varierende grad kjent på strekningen. På Hamar stasjon
er det ikke gjort en systematisk opprydding i føringsveier. På Brumunddal stasjon har Bane
NOR utført «forberedende renseverk» og alle kabler i bruk er omlagt til trekkerør og/eller
kabelkanaler.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

33 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Nullalternativet
For å vurdere virkningene av et tiltak sammenligner man forventet tilstand etter gjennomføring
av tiltaket med forventet tilstand uten at det er gjennomført. Referansesituasjonen er
tilsvarende for alle alternativer. Nullalternativet omfatter dagens situasjon, se Figur 18, samt
utvikling i perioden frem til sammenlikningsåret (2034), se Figur 19, gitt av vedtatte og
finansierte planer. Det presiseres at dagens løsning for hensetting og driftsbase på Espern
videreføres.

Figur 19: 0-alternativet

I tillegg inngår følgende momenter:
Etablering av Espern bru

Prinsipp for plassering av bru er vedtatt i områdereguleringsplan for strandsonens sentrale
deler, godsområdet, Espern bru og jernbaneverkstedet1, men bruløsning er under endring og
en områdereguleringsplan for Espern bru og jernbaneverkstedet ble igangsatt i desember
2018. Etablering av brua ligger til grunn for utbygging i strandsonen og på Espern.

1

Plan-ID 069200 – vedtatt 19.10.2011
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Utbygging i deler av strandsonen
Fotavtrykk og høyder er definert i henhold til informasjon fra Bane NOR Eiendom. Utarbeidelse
av detaljreguleringsplan er igangsatt.

Utbygging Espern
Fotavtrykk og høyder er definert i henhold til illustrasjonsplan fra planoppstart. Planarbeid for
detaljreguleringsplan for Espern ble igangsatt 16.12.2018.
Utbygging dobbeltspor Sørli – Åkersvika
Sporet kobles sammen med dagens bane ute på jernbanefyllingen over Åkersvika.

Virksomhet i jernbaneverksted og lagring av museumsmateriell flyttes ut
Spor som ikke rives som følge av planlagt bebyggelse i strandsonen beholdes i
referansealternativet.
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Felles grensesnitt
Prosjektet har følgende grensesnitt:
•
•
•
•
•
•

ERTMS-programmet
InterCity-prosjektet Dovrebanen, Sørli – Åkersvika, inkl. midlertidig hensetting på Hamar
stasjon
InterCity-prosjektet Dovrebanen, Hamar hensetting
Elektrifisering Rørosbanen
E6 Arnkvern – Moelv
Espern bru

Andre grensesnitt:
• Eidsiva Nett, høyspentkabler og strømforsyning
• Fylkesmannen i Hedmark
• Hamar Kommune
• Ringsaker Kommune
• HIAS
• Statens Vegvesen
• Nye Veier
• NVE
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PROSJEKTSPESIFIKKE FØRINGER, KRAV OG
FORUTSETNINGER

Prosjektspesifikke føringer og krav er listet i dette kapitlet. For generelle krav, se kravgrunnlag
[13].

Føringer for planarbeidet
Følgende styrende dokumenter legges til grunn for planarbeidet:
•

Teknisk Designbasis for InterCity [8]

Strekningen Åkersvika – Brumunddal skal utformes etter følgende forutsetninger:
•

Korridor vest og øst skal utredes med likeverdige forutsetninger

•

Driftsfunksjonene hensetting, driftsbase og verksted legges til den nye utredningen.
Utredninger for spor og stasjoner skal gjøres på lik linje med utredningen fra 2016

•

Ny parsellgrense i Åkersvika sør mot Sørli – Åkersvika

•

Tilsving til Rørosbanen i begge retninger, også korridor øst, er en forutsetning

•

Korridor øst og korridor vest skal ha lik jernbaneteknisk funksjonalitet

•

Funksjonalitet og kapasitet til nye foreslåtte løsninger må tilsvare det som ligger i KDP
2016. Samfunnsmål og effektmål skal oppnås

•

Gods- og fjerntog må håndteres like godt som før. Ikke dårligere robusthet enn det ble
oppnådd i KDP 2016. Gjennomgående togspor min. 80 km/t. IC-tog med tilpasset 350
m lange plattformer

•

Det skal ikke vendes tog i rute

•

Dimensjonerende flomhøyde kote 127,14

•

Nasjonal signalplan [14] har blitt fulgt slik at de tilgrensende sikringsanleggene enten er
utrustet med ERTMS, eller vil bli utrustet med ERTMS parallelt med at strekningen
Åkersvika – Brumunddal settes i drift

•

Nytt fjernstyringssystem (TMS) er på plass før dette prosjektet settes i drift

•

Nytt belysningsanlegg skal etableres for stasjonsområdene, ved veksler, på plattformer,
i tekniske hus og kiosker, samt på tilstøtende områder
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Dispensasjoner fra krav og regelverk
Ved midlertidige eller permanente avvik fra krav og regelverk skal det søkes dispensasjon.
Dispensasjon søkes fra relevant kravstiller i Bane NOR. Dispensasjoner som er gitt for
strekningen Åkersvika – Brumunddal vises i nedenfor.

Jernbaneteknikk
Dispensasjoner fra Bane NORs tekniske regelverk:
1

Kontaktledning/Prosjektering og
Bygging/Kontaktledningsutforming#Ledningsføring_over_sporveksel#punkt_a
Ved dobbeltutliggere (seksjonsutliggere) i forbindelse med sporveksler bør det
prosjekteres slik at bare den ene utliggeren er kjørbar

2

Kontaktledning/Prosjektering og
bygging/Kontaktledningsutforming#Ledningsføring_over_sporveksel#punkt_b
Avstanden mellom møtende stokkskinneskjøter bør ikke være mindre enn 30 m for
å unngå kontaktledningsmaster med mer enn 2 utliggere ved ledningsføring over
sporvekselen

3

Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Kombinasjonskurver_og_motsattrettede_
overgangskurver
Det er søkt om dispensasjon fra Kravet om at kombinasjonskurver bør unngås.
Dispensasjonen gjelder påkobling mellom ny Brumunddal stasjon og eksisterende
spor, og har til hensikt å tilrettelegge for høy hastighet på nye spor.

4

Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og Bygging/Overgangsbruer# Fri bredde og
fri høyde under overgangsbruer
For ny Espern bru (egen utbygger) dersom Vest A velges: Minste fri høyde under
overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre
tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

5

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og
overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende
anlegg med nominell spenning på 15kV/Avstand til konstruksjoner over jernbanen
For ny Espern bru (egen utbygger) dersom Vest A velges: Faste konstruksjoner
over jernbanen, for eksempel bruer, bygninger, kulverter, osv., bør ikke bygges
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nærmere enn 400 mm fra spenningsførende deler i kontaktledningsanlegget av
hensyn til fremtidige justeringsmuligheter, og for å hindre at fugler kortslutter mellom
kontaktledningsanlegget og konstruksjonen.
6

Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming#Mekaniske
utforminger
For ny Espern bru (egen utbygger) dersom Vest A velges: Systemhøyden skal være
innenfor avgrensninger ved inngang til tunneler, under overgangsbruer skal være
0,75 m.
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TEKNISK PLANBESKRIVELSE

Dette kapitlet beskriver de tekniske løsningene for tiltaket. For fagområdene kapasitet og
jernbaneteknikk er alle alternativene i tiltaket beskrevet i samme kapittel for hvert fagområde da
mye er felles for alternativene. De andre fagområdene beskrives under hvert enkelt alternativ.

Kapasitet
Kjøretidsberegning og kapasitetsanalyser har blitt gjennomført for de tre alternativene. I tillegg
omtales variant Øst E, fleksibel stasjonsløsning, som et eget delkapittel. Dette grunnes at
varianten skiller seg ut kapasitetsmessig, noe de andre variantene ikke gjør.

5.1.1

Kjøretider

Teknisk kjøretid er beregnet med innstillinger i OpenTrack som tilsvarer maksimal utnyttelse av
togenes kjøredynamiske egenskaper og tillatt linjehastighet (100% togytelse). På den tekniske
kjøretiden legges et kjøretidspåslag for å kompensere for varierende kjøreadferd,
adhesjonsforhold, og kjøredynamiske egenskaper. Kjøretidspåslagets primære hensikt er å
sikre at små forsinkelser kan «kjøres inn» (reduseres) mellom stasjonene og er således et
viktig bidrag til en robust ruteplan. Følgende kjøretidspåslag er benyttet i kjøretidsberegning:
•

12 % for passasjertog (fjerntog og InterCity-tog)

•

10 % for gods og tømmertog

Rullende materiell som er brukt i kjøretidsberegningen er listet opp i Tabell 5. Fjerntogene har
en makshastighet på 250 km/t og InterCity-togene på 200 km/t. Godstog beregnes med
topphastighet 100 km/t og med tømmertog maks 80 km/t. Brukt stoppmønster vil innvirke på
kjøretidene. InterCity-togene stopper på alle stasjoner, mens fjerntogene kun stopper på
Hamar. Tabell 6 viser stoppmønstrene for de ulike typer tog.
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Tabell 5: Materiellforutsetninger for kjøretidsberegningene
Togkategori
InterCity
Fjerntog
Godstog
Tømmertog, lastet

Rullende materiell
2 * NSB Type 74
Type 78
1 * El. 19 (CE 119) Lok Bo’Bo’ med
vogner
1 * EURO4000 Co’Co’ og vogner med
60m3 tømmer/vogn

Lengde
212 m
103 m
600 m

Vekt
478 t
250 t
885 t

Hastighet
200 km/t
250 km/t
100 km/t

458 m

1685 t

80 km/t

Tabell 6: Stoppmønster som er forutsatt i kjøretidsberegningene
Togprodukt
InterCity
Fjerntog
Godstog
Tømmertog, lastet

Tangen
x
-

Stange
x
-

Hamar
x
x
-

Brumunddal
x
-

Tegnforklaring: - Gjennomgående tog, x Tog stanser på stasjon

5.1.1.1 Resultater
Det er gjort sammenhengende kjøretidsberegninger fra Tangen til Brumunddal for de
tre alternativene Vest, Øst A og Øst C, samt varianten Øst E. Øst A og Øst E har samme trasé,
og det er kun utformingen av Hamar stasjon som er forskjellig. Kjøretidene for Øst A og Øst E
vil derfor være tilnærmet like. Kjøretiden er beregnet på grunnlag av linjeføringen slik den forelå
01.06.2019. Det er kun gjort små justeringer i linjeføringen for hovedsporene etter dette
tidspunktet og konklusjonene vil derfor ikke endre seg.
Beregningene gir teknisk kjøretid (uten tillegg), samt nominell kjøretid med de tillegg som er
beskrevet under forutsetningene. Kjøretidsberegningene er foretatt for retning mot henholdsvis
Lillehammer og Oslo. For hvert alternativ er de nominelle kjøretidene, uten tillegg,
sammenlignet med konseptdokumentets nominelle kjøretider uten tillegg. Kjøretidene med
tillegg er ikke sammenlignet da tillegget i den nåværende analysen er forskjellig fra
konseptdokumentet.
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Kjøretider fra konseptdokumentet [6] er listet opp i Tabell 7 og Tabell 8. Generelt kan man
forvente en reisetidsbesparelse på ca. 6 minutter for reiser på strekningen Stange –
Brumunddal når tiltaket er ferdig, sammenlignet med dagens rutetider.
Tabell 7: Framføringstid mot Lillehammer, uten tillegg2.
Teknisk kjøretid
Tangen - Stange
Stange - Hamar
Hamar - Brumunddal
Totalt

Fjerntog
00:03:05
00:03:40
00:04:49
00:11:34

InterCity-tog
00:05:26
00:04:37
00:05:22
00:15:25

Godstog
00:07:34
00:06:15
00:07:59
00:21:48

Tabell 8: Framføringstid mot Oslo, uten tillegg2.
Teknisk kjøretid
Brumunddal - Hamar
Hamar - Stange
Stange - Tangen
Totalt

Fjerntog
00:04:49
00:03:40
00:03:05
00:11:34

InterCity-tog
Godstog
00:05:20
00:07:54
00:04:47
00:06:25
00:05:11
00:07:35
00:15:18
00:21:54

Figur 20 og Figur 21 viser hvor mye beregnet kjøretid avviker fra kjøretiden i
konseptdokumentet. Den første figuren viser kjøretider for tog som kjører mot Lillehammer og
den andre figuren for tog som kjører mot Oslo. Figurene viser resultater for fjerntog, InterCitytog og godstog. Fargene på søylene viser resultater for de tre alternativene, samt varianten Øst
E. Figurene viser hvor mange sekunder som beregnete kjøretider avviker fra kjøretidene i
konseptdokumentet. Positive tall betyr at beregnet kjøretider er lengre enn kjøretidene i
konseptdokumentet.
Alternativ Vest A har noe kortere kjøretid enn det som er angitt i konseptdokumentet, mens de
østlige alternativene har lengre kjøretider. Avviket fra konseptdokumentet er betydelig mindre
for alternativ Vest enn for de østlige alternativene. Årsaken er at beregningene i
konseptdokumentet baseres på et vestlig alternativ og at traseene for de østlige alternativene
er lengre. For Vest er avviket mellom ett og ti sekunder, mens det for de østlige varierer mellom
16 og 33 sekunder. Vest er det raskeste alternativet for alle togtyper.

2

Fra konseptdokumentet. Kjøretidene i konseptdokumentet forutsetter at Hamar stasjon er på samme
sted som i dag.
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Alternativ Øst C har noe kortere trasé enn Øst A. Dette er årsaken til at Øst C i de fleste tilfeller
har kortest kjøretid av de østlige alternativene. For nordgående fjerntog har imidlertid Øst C
samme kjøretid som Øst A. Årsaken er at stigningen nord for Hamar opp mot Brumunddal er
brattere i Øst C enn i Øst A. Dette påvirker passasjertogenes akselerasjon når de starter og
kjører nordover fra Hamar.

Figur 20: Beregnede kjøretider sammenlignet med kjøretider i konseptdokumentet. Tog som
kjører nordover mot Lillehammer3.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

43 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Figur 21: Beregnede kjøretider sammenlignet med kjøretider i konseptdokumentet. Tog som
kjører sørover fra Lillehammer3.

5.1.2 Utforming av Hamar stasjon
Skjematiske sporplaner for Hamar stasjon vises i Figur 22, Figur 26 og Figur 31. Utformingen
av Hamar stasjon i alternativ Øst C er den samme som i alternativ Øst A, hvor det kun er
traseen nord for Hamar som er forskjellig. Alle stasjonene har samme antall plattformspor; to
spor for gjennomgående tog på Dovrebanen, to spor for vending av IC-tog, og to spor for
vending av tog fra Rørosbanen.
Alle de tre stasjonene har mulighet for forbikjøring av lange sydgående godstog (spor 7) og
kapasitetsøkende tilsvinger for godstog til eller fra Rørosbanen. I alternativ Vest er tilsvingen
lokalisert i sydenden av stasjonen. Den brukes av godstog som kommer sørfra på Dovrebanen
og skal til Rørosbanen, samt av godstog som kommer ifra Rørosbanen og skal sørover på
Dovrebanen. Godstog som kjører i retning Rørosbanen – Dovrebanen nord kjører igjennom
stasjonen. For de østlige alternativene bruker godstog som kjører mellom Rørosbanen og
Dovrebanen nord tilsvingen, og godstog som kjører mellom Rørosbanen og Dovrebanen syd
kjører igjennom stasjonen.

3

Negative verdier betyr at togene har kortere kjøretid sammenlignet med konseptdokumentet.
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I den nordre enden av stasjonen i alternativ Vest vil det skråne bratt ned nordover. Som følge
av dette må blokkstrekningene inn på stasjonen fra nord være noe lengre enn normalt. Dette
kan medføre at togfølgetiden blir lengre, noe som kan påvirket kapasiteten noe.

5.1.2.1 Ventesporet på Børstad
Kapasitetsmessig oppstår det vanskelige situasjoner når godstog fra Rørosbanen skal kjøre
sydover på Dovrebanen og når godstog nordfra på Dovrebanen skal kjøre til Rørosbanen.
Togene må i dette tilfellet krysse spor med trafikk som kjører i motsatt retning, noe som spiser
kapasitet, skaper bindinger i rutetabellen og øker risikoen for forsinkelser. I alternativ Vest er
ikke dette problemet like stort da togene mot Rørosbanen kan vente på en fri luke på et spor
inne på Hamar stasjon, og tog fra Rørosbanen på den dobbeltsporete tilsvingen. Togene
blokkerer da ikke for andre tog.
I de østlige alternativene kan tog fra Rørosbanen vente på et av de to sporene fra Rørosbanen
uten å blokkere for andre tog. For tog som skal til Rørosbanen er det anlagt et midstilt
ventespor på Børstad. Ventesporet brukes av godstog som kommer nordfra på Dovrebanen
slik at de kan vente på en fri luke i nordgående trafikk på Dovrebanen uten å samtidig blokkere
for sydgående trafikk. Ventesporet på Børstad reduserer dermed betydelig avhengighetene
mellom sydgående og nordgående trafikk på Dovrebanen som oppstår grunnet de kryssende
godstogene. I tillegg kan ventesporet brukes til forbikjøringer av godstog på Dovrebanen.

Når godstogene starter fra ventesporet og kjører inn på tilsvingen på Rørosbanen, kjører de en
stund mot trafikkretningen på Dovrebanen. Dette spiser kapasitet og det er viktig at
nordgående spor på Dovrebanen ikke blokkeres for lenge. Tiden som nordgående spor på
Dovrebanen belegges for alternativ Øst A og Øst C er analysert og resultatene oppsummeres i
Tabell 9. Resultatene viser at tiden som nordgående tog belegger er kortere i Øst A enn i Øst
C. Årsaken er kortere avstand mellom ventesporet, tilsvingen og Hamar stasjon. Alternativ Øst
A er bedre enn alternativ Øst C, men det vil ikke være noe problem kapasitetsmessig i noe av
alternativene.

Selv om den primære funksjonen til ventesporet i Børstad er å gjøre det enklere for sørgående
tog på Dovrebanen å kjøre til Rørosbanen, så kan sporet også brukes for å forbikjøre både
sørgående og nordgående godstog på Dovrebanen. Å bruke sporet til forbikjøring av
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nordgående godstog kan imidlertid bli utfordrende i tilfeller da godstogene er tunge. Årsaken er
at deler av ventesporet har en gradient på 14.9 ‰ i alternativ Øst A og 12.5 ‰ i Øst C.

Tabell 9: Antall sekunder belagt spor når tømmertog kjører fra ventesporet på Børstad til
Rørosbanen
Beskrivelse
Kjøretid tømmertog ventespor à tilsving
Kjøretid fjerntog Hamar à ventespor
Tid omlegging av veksel i ventespor + reaksjonstid
signalsystem
Tid omlegging av veksel i tilsving + reaksjonstid signalsystem
Totalt

Øst A
95 s
61 s

Øst C
106 s
82 s

10 s
10 s
176 s

10 s
10 s
208 s

5.1.2.2 Øst E (fleksibel stasjonsløsning)
Variant Øst E er en fleksibel løsning som gjør det mulig å enten snu indre IC-tog på Hamar slik
som i de andre alternativene, eller å kjøre dem videre til Elverum. Med IC-tog til Elverum vil
antallet kryssende togbevegelser på Hamar stasjon øke betydelig og skape avhengigheter i
rutetabellen som øker risikoen for forsinkelser. Den beste løsningen er å bygge en planskilt
påkobling slik at tog fra Rørosbanen kan komme seg til sydgående spor på Hamar uten å
krysse nordgående spor. Det er imidlertid vurdert at det er for dyrt og vanskelig å få plass til en
god planskilt løsning. Variant Øst E har i stedet ekstra sporvekselforbindelser på stasjonen,
som skaper flere samtidheter og gjør det enklere for tog fra Rørosbanen å krysse nordgående
spor på Hamar stasjon uten å påvirke nordgående trafikk.
For å kunne kjøre IC-tog til Elverum, er det i tillegg til en større stasjon på Hamar, også
nødvendig med tiltak på Elverum stasjon og på Rørosbanen mellom Hamar og Elverum4.

4

Nye kryssingsspor og forlengelse av eksisterende kryssingsspor inkludert kontaktledningsanlegg.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

Figur 22 Skjematisk sporplan for Hamar variant Øst E

46 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

47 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Jernbaneteknikk med overbygning
Det legges opp til dimensjonerende hastighet på 250 km/t på fri linje, og dimensjonerende
hastighet rundt stasjonene tilpasset hastighetskurvene til gjennomkjørende tog. På grunn av
begrenset plass er dimensjonerende hastighet på stasjonene nede i 90 km/t, noe som er lavere
enn anbefalt. Teknisk designbasis [8] anbefaler en dimensjonerende hastighet på 100-120
km/t. Sporenes geometri er tilrettelagt slik at endelig anlegg kan muliggjøre en hastighet på 100
km/t, noe som er kravet til eksisterende baner. Videre legges det til grunn at nybygde spor
bygges med kvalitetsklasse K0, overbygningsklasse D, samt bevegelige sporkryss i
sporveksler. I henhold til Teknisk Designbasis [8] kan bestemmende stigning/fall på opptil 17
‰5 tillates i prosjektet. Dette ligger til grunn i flere av alternativene beskrevet i denne
hovedplanen.

5.2.1

Normalprofiler daglinje

Det er gjort noen tilpasninger utover kravene i Teknisk Regelverk [15] og Teknisk Designbasis
[8]:
•

Planeringsbredden By/Bi (bredden på formasjonsplanet) er økt til 4,5 m fra senter
nærmeste spor for å kunne gi tilstrekkelig fundament og sidestøtte for kabelkanaler.
Ved dobbeltspor blir da samlet bredde på formasjonsplanet 13,7 m. Bredden bør i neste
planfase tilpasses faktiske behov.

•

Avstand fra senter spor til nærmeste kant er satt til 2,52 m. Dette tilfredsstiller krav til
2,5 m kabelfritt profil, inkludert toleranser for bygging og montasje av kabelkanalene.
Avstand til nærmeste kant på KL‐fundament er satt til 3,52 m for å gi plass til f.eks. en
tre-løps og en ettløps kabelkanal avhengig av hva behovet er.

•

For skråningshelning på fyllinger og jordskjæringer er det valgt 1:2 i samråd med
geotekniker. I senere planfaser kan det være ønskelig å endre dette på enkelte
strekninger ut ifra lokale forhold som geoteknikk og landskapstilpasning.

•

I fjellskjæring er det valgt skråningshelning 10:1 og 2 m fjellhylle før jordskjæring i
samråd med ingeniørgeolog. Også her kan det senere gjøres lokale tilpasninger om
ønskelig.

5

Tillates kun i en lengde opp til 3 km.
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I områder med høye fjellskjæringer og dyrka mark, er fanggrøft redusert til minimum
(1,25 m grøfteskråning + 1,0 m flat grøft) samtidig som det i kostnadene er tatt høyde
for omfattende bergsikring. Dette gjøres for å redusere inngrepet i dyrka mark

•

Plassering av driftsveg vurderes strekningsvis etter behov for tilgang til linjen, tekniske
installasjoner, og kryssende infrastruktur. Driftsveg plasseres normalt utenfor gjerde,
med tilgang til sporet gjennom porter ved behov. Behov for egen driftsveg for jernbanen
vurderes opp imot hvilke andre offentlige eller private veger som finnes i området, som
Bane NOR kan ha bruksrett til

•

Gjerdet er vist i Figur 23 på normalprofilene med minimum 10 m avstand fra senter
nærmeste spor, kortere avstand kan benyttes der det er mulig og i tråd med Teknisk
designbasis. Konsekvensutredningen vil kunne gi føringer for type gjerde på ulike
strekninger, som f.eks. sikringsgjerde (høyde 1,8 m) og viltgjerde (høyde 2,5 m)

•

Det er utført støyberegninger for alle alternativer. Det vil være aktuelt med støyskjermer
på visse strekninger langs banen. På disse strekningene kan støyskjerm erstatte gjerde.
Støyfaglige vurderinger må legges til grunn for plassering av støyskjerm/støyvoller og
eventuell justering av normalprofilet på den enkelte strekning

•

3,6 m er brukt som minsteavstand fra senter nærmeste spor til støttemur, vegg i kulvert
og vegg ved bygning over spor. Minste avstand til landkar for overgangsbruer skal være
4,0 m

Figur 23: Normalprofiler for fylling på land, skjæring i fjell, og skjæring på jord
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I Åkersvika er det behov for å flomsikre fyllinga, ettersom den er direkte utsatt for flom, se Figur
24. Ny fylling bygges med om lag 18 meters avstand mot eksisterende spor, som muliggjør
omfattende arbeider parallelt med spor i drift.

Figur 24: Normalprofil for fylling mot sjø
5.2.1.1 Plattformer
Følgende forutsetninger er tatt:
•

•

Mellomplattform
o

1 m sikkerhetssone (< 140 km/t)

o

2,5 m til fast gjenstand inkl. servicebil

o

3 m for de reisende/maks antall ventende eller trappehus

o

Totalt minimum 10 m bredde

Sideplattform
o

Det er tatt høyde for 6 m plattformbredde, som skal inkludere plass for
adkomst/trapp/rampe
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Signal og sikringsanlegg

Sikringsanlegget på strekningen Åkersvika – Brumunddal skal erstattes av et elektronisk
sikringsanlegg av klasse A, ERTMS [16]. Overgangen til ERTMS innebærer at optiske signaler
blir fjernet fra sporet og kjøretillatelsen blir mottatt på en ombordutrustningsmodul inne i
førerhuset. Det vil i tillegg bli satt opp Marker-Boards ute i spor som viser start og stopp for
kjøretillatelsen. Togdeteksjonssystemet blir endret fra sporfelt til akseltellere. Dette medfører at
det i neste planfase må prosjekteres arbeidsområder. Dagens forriglingsutrustning som er
plassert i relerom ved de enkelte stasjonene, vil bli erstattet av et sentralisert anlegg. Det vil
fremdeles være behov for tekniske rom langs spor på grunn av grensesnitt mellom
forriglingsutrustningen og objekter i ved spor. Under ombyggingen fra dagen anlegg til endelig
anlegg vil det være behov for flere driftsfaser.

5.2.2.1 Grensesnitt for signal
I hovedplanfasen av dette prosjektet er det viktigste grensesnittet koordineringen mot
overbygning, slik at sporplanen også oppfyller krav for signal og muliggjør en god trafikal
løsning. I senere prosjektfaser vil er det viktig å ta hensyn til og sørge for koordinering med
andre interessenter og fagområder.

5.2.2.2 Hovedplantegninger signal
Det er utarbeidet to tegninger for skjematisk Marker Board-plassering, én for alternativ Vest og
én for alternativ Øst A. Variantene for alternativ Vest og alternativ Øst A skal signalteknisk være
like, eller tilnærmet like som alternativene. Det er derfor ikke utarbeidet egne skjematiske
planer for variantene. Hver av de to tegningene som er utarbeidet inneholder hele strekningen
fra og med Hamar stasjon til og med Brumunddal stasjon. Innkjør og utkjør for stasjonene vil bli
plassert 500 m enten fra stokkskinneskjøt til den ytterste vekselen eller fra første innkjør på
stasjonen for å tilrettelegge for skifting av opptil 350 m lange tog. Dette blir den signaltekniske
stasjonsgrensen.
I alternativ Vest vil det skråne bratt ned fra plattformområdet og ned i kulverten – 300 meter
med >20 promille stigning/fall. Dette kan medføre at noen Marker Boards ikke vil være mulig å
plassere slik prosjekteringsveilederen for ERTMS anbefaler. Dette kan få konsekvenser for
stasjonens fleksibilitet og kapasitet. Spor 7 blir noe kortere, men godt innenfor krav for 740
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meter lange tog, og togveiene fra nord inn på plattformspor blir noe lengre noe som gir en liten
reduksjon i kapasiteten. Fortsatt kan det være noe utfordrende for tog som må stoppe ved
Marker Boards plassert i stigning rett før sporsløyfene å starte opp igjen. Likevel viser
simuleringer at det vil være gjennomførbart, selv for tømmertog. Tog i nordgående retning kan
bli stående med deler av toget i 30 promille fall, men dette er også innenfor krav og regler. I
neste planfase er det mulighet for å optimalisere både spor og signal slik at en får redusert de
negative konsekvensene med 30 promille fall ned i Hamarbukta.

I alternativene for Øst vil det være opptil 20 promille fall enkelte plasser over Vangsvegen og
Åkersvikavegen. Det er plassert Marker Boards på disse stedene, men det er likevel løsbart
innenfor de grensene som prosjekteringsveilederen for ERTMS og TRV anbefaler.
Av kapasitetsmessige hensyn er det lagt til grunn hvilke samtidige togbevegelser som kreves
for de ulike alternativene. Disse samtidighetene er ivaretatt i prosjektering av Marker-Boards.
Utover dette har signal lagt inn flere samtidigheter der sporplanen tillater det, selv om det ikke
er et krav fra kapasitet. Det er vanlig at frislippshastighet settes til 20 km/t de plassene der det
skal oppnås samtidighet, hvilket er gjort både for å få en enhetlig løsning for stasjonen og at det
i tillegg begrenser arealbehovet. Spor 5 mangler sikkerhetssone fra plattform mot sør. Dette
betyr at man ikke vil kunne ha samtidighet mellom et (vendende) IC-tog som forlater spor 4 mot
Oslo, samtidig som et tog fra Lillehammer ankommer plattform i spor 5. Det er foreløpig lagt til
grunn at Hamar stasjon ikke skal ha dvergsignaler etter ombygging til ERTMS, dette må
avklares nærmere i neste planfase.

5.2.3

Tele

Prosjektet utfører prosjektering av den passive infrastrukturen som kabelnett, tilrettelegging av
telerom, plassering av radiomaster, plassering for teleutstyr i tunnel, informasjonssystemer,
videoanlegg, adgangskontroll og brannalarmanlegg. Rammeavtaleleverandører prosjekterer
den aktive infrastrukturen som nettelektronikk knyttet til transmisjonsnettet, radioanlegget og
adgangskontroll. GSM-R radiodekning for strekningen undersøkes og om nødvendig etableres
utvidelse med basestasjon. Det gjøres koordinering og avklaringer mot naboparsell, Sørli –
Åkersvika.
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Bane NOR planlegger radiokapasitet i dagsonene og har rammeavtale med underleverandører
i forbindelse med prosjektering av strålekabler for radioanlegg i tunnel.
Kabler for eksterne kabeleiere som er lagt i Bane NORs føringsveier eller har egne kryssinger i
anleggsområdet må kartlegges. Teleaktører/kabeleiere med utstyr i losjirom og/eller kabler i
Bane NORs eller egne føringsveier i anleggsområdet må ivaretas og kabler må omlegges.
Disse aktørene kontaktes angående kartlegging og koordinering for omlegging.
5.2.4

Banestrømforsyning

Bane NOR Energi har planer om å bygge en ny større statisk omformerstasjon ved Jessnes,
som vil erstatte eksisterende omformerstasjoner ved Tangen og Rudshøgda. Den nye
omformerstasjonen vil være tilrettelagt for forsyning av både KL- og AT-nett, samt langsgående
22 kV, og vil være ferdig bygget og satt i drift før strekningen Åkersvika – Brumunddal.
Tilstøtende omformerstasjoner vil da være Jessheim omformerstasjon (statisk) og Fåberg
omformerstasjon (roterende).
5.2.5

Kontaktledningsanlegg

Det nye kontaktledningsanlegget (KL) skal bygges etter kontaktledningssystem 25 med strekk i
kontakttråd/bæreline på 15 kN/15 kN. Dette gjelder for begge spor på strekningen Åkersvika –
Brumunddal. Avhengig av trasévalg gjennom Hamar må det i detaljplanfasen vurderes om det
skal benyttes kontaktledningssystem 20 på grunn av vertikalkurvatur.

5.2.5.1 Autotransformator
Kontaktledningsanlegget prosjekteres med autotransformatorsystem med seksjonert
kontaktledning. Fire stykk autotransformatorer plasseres ved nye Jessnes omformer. På grunn
av fare for resonansfrekvenser lavere enn 250 Hz skal bruk av kabel i AT‐systemet vurderes
spesielt. Tunnelprofilet gir rom for ulike løsninger, for å redusere andel kabel mellom to
omformerstasjoner må det vurderes løsninger med blank leder også i tunnel i detaljplanfasen.
5.2.6

Høyspent strømforsyning og lavspenning

5.2.6.1 Høyspent strømforsyning
Det legges opp til et langsgående 22 kV forsyningsnett inkludert kabelanlegg og nettstasjoner,
eiet og driftet av Bane NOR. Det er etablert langsgående 22 kV strømforsyning opp til
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Åkersvika – TH-121,93 ved kilometer 121,930. På strekningen sør for Åkersvika er det siste
innmatingspunktet ved HK-113,43, km 113,430 (11 kV fra Stange Energi Nett). Nettet på
strekningen Åkersvika – Brumunddal planlegges med 22 kV innmatingspunkt fra ny
omformerstasjon på Jessnes, ved km 131,26, som vil være et sterkt innmatingspunkt. Ideelt
sett skal man ha et innmatingspunkt også i Brumunddal for å ha full redundans og mulighet for
innmating fra to forskjellige sider. Imidlertid er avslutning av dobbeltspor i Brumunddal å anse
som midlertidig, og det vurderes som rimelig akseptabelt å endemate strekningen Jessnes –
Brumunddal. Det bør i neste planfase foretas nettberegninger for valgt alternativ for å verifisere
og eventuelt optimalisere innmatingspunkter, kabeldimensjoner og transformatorstørrelser.
Langsgående 22 kV forsyningsnett vil gå innom nettstasjonene som alle er plassert i tekniske
hus. Det vil være et betydelig behov for omlegging av eksisterende kabler og luftlinjer, spesielt
ved stasjonsområdet i Hamar.
5.2.6.2 Lavspent strømforsyning
Alle jernbanetekniske installasjoner forsynes fra hovedfordeling i de tekniske husene og
kioskene. Det etableres egne underfordelinger i tilstøtende rom. Det legges til grunn å etablere
anlegget som et 400 V TN spenningssystem. Vurderingen av anbefalt strømforsyningssystem
for lavspenning baserer seg på «Analyse av nettsystemer (TN/IT)».
5.2.6.3 Føringsveier
Det er planlagt føringsveier i form av 1- og 2-løps kabelkanaler, på hver side av sporene langs
hele traséen. I tillegg er det planlagt med 2x160 + 2x3x40 mm innstøpte rør, under
kabelkanaler på den ene siden av sporene, for langsgående høyspentkabler samt for fiber.
Kabler for lavspenning, tele, signal og høyspenning føres via omstøpte rørføringer inn mot
tekniske hus. Det etableres kryssinger med kummer og omstøpte rør under spor som et
minimum ved samtlige tekniske hus og hus, og telenisjer for hver 500 m. Ved stasjonene vil det
i tillegg til gjennomgående føringsveier på begge sider av spor etableres rørføringer i
plattformene.
5.2.6.4 Tekniske hus
På strekningen blir det tre-fem tekniske hus i dagsoner, avhengig av hvilket alternativ som
velges. I tillegg er det planlagt med teknisk kiosk for strekningen Jessnes – Brumunddal og østalternativene. Tilsvarende er det i tunnelen nord for Hamar planlagt fire tekniske hus. Husene
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vil ha adkomstveg helt frem. I tunnelen vil de være plassert i tilknytning til tverrslagene for
parallell evakueringstunnel. Hvert teknisk hus vil i utgangspunktet inneholde høyspenningsrom,
lavspenningsrom, telerom og ventilasjonsrom/-areal.
Følgende fotavtrykk er satt av til tekniske hus og tekniske kiosker:
• Teknisk hus Hamar stasjon:

150 m2

• Tekniske hus i dagsone:

90 m2

• Tekniske hus i tunnel:

90 m2

• Tekniske kiosker:

30 m2

For signal må det avsettes plass til containere for ERTMS-anlegget.
I påfølgende planfase vil behovet for tekniske hus og kiosker bli vurdert nærmere. I tunnelen vil
det bli anlagt telenisjer.
Som et utgangspunkt tilrettelegges det for ekstern tilkopling av reservestrømsaggregat, som
må transporteres til teknisk hus/kiosk og kobles til ved bortfall av strømforsyning. I tillegg
planlegges det med en UPS for avbruddsfri forsyning. Det bør i neste planfase foretas en
vurdering på kategorisering av det enkelte tekniske hus og kiosk.

5.2.6.5 Eksisterende kabler og linjer
Eksisterende kabler og linjer fra alle kabeletater er kartlagt. Der disse kommer i konflikt med
planlagte anlegg må de omlegges. Det vil særlig være behov for omlegginger i tilknytning til
bebygde områder som i sentrum av Hamar og Brumunddal. Øvrige områder har generelt liten
grad av konflikter. Planlagte alternative traseer i sentrale byområder av Hamar vil generere flest
konflikter. Videre planlegging og prosjektering av løsninger bør skje i samarbeid med berørte
kabeletater.
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Alternativ Vest
Alternativet i vest følger eksisterende banes trasé gjennom Hamar stasjon, og legges i kulvert i
Hamarbukta. Fra Koigen legges banen i fjelltunnel frem til Jessnes. Rørosbanen og
Dovrebanen kobles sammen med en tilsving mellom Åkersvika og Disenstranda, som vist i
Figur 25.

Figur 25: Alternativ Vest

Parsellgrensa er på Tokstad, ved kilometer 121,992. Kilometreringen og sporgeometrien er
tilpasset sporplan fra prosjektet Sørli – Åkersvika, et tilgrensende prosjekt i sør som planlegges
ferdigstilt i 2026. Over Åkersvika vil sporet ligge på en rettlinje med plass til to
overkjøringssløyfer med dimensjonerende hastighet på 80 km/t. De nye sporene vil bygges på
utsiden av eksisterende fylling mot Mjøsa. Jernbanefyllinga vil være eksponert for bølger/skvulp
i Mjøsa, og flomsikker høyde må dermed økes til kote 127,14. Fra enden av eksisterende
jernbanefylling i Åkersvika grener Rørosbanen av fra spor 3 (høyre hovedspor) nordover. For å
redusere inngrepet i sårbare naturvernområder er dimensjonerende hastighet på denne
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tilsvingen 40 km/t i Åkersvika, og øker til 60 km/t langs Vikingskipet. Like etter avgreninga til
Rørosbanen, grener spor 7 av fra spor 6 (venstre hovedspor), se Figur 26.
Oslo
Stange
Sørli

Spor 7
1:15

1:15

1:15
1:9

1:9
Spor 8

1:15 1:15

Spor 6
1:15
1:14
350 m
1:14
Spor 5
1:9
Spor 4
1:12
1:15
350 m
1:9
1:9
1:12
1:15
Spor
3
1:9
1:12 1:9
1:12
1:12 Spor 2
1:9
150 m / 250 m
1:12
1:12
Spor 1

1:12

Spor 51

1:12

1:12
1:9

1:18,4 1:18,4
1:18,4

Lillehammer
Hove
Trondheim

1:18,4

Røros
Elverum

Figur 26: Skjematisk sporplan Hamar stasjon alternativ Vest

Hovedprinsippene er som følger:
•

Det er retningsdrift på Dovrebanen, med spor 3 og 6 som hovedtogspor.

•

Sekundærplattform for spor 3 og 6 er henholdsvis spor 4 og 5.

•

InterCity-tog som vender på Hamar stasjon skal primært vende i spor 4 og 5 (midtstilt
vending).

•

Spor 7 brukes til forbikjøring av godstog i retning Oslo. Rørosbanen vender primært i spor
1, som er et buttspor.

•

Sekundærplattform for Rørosbanen er spor 2, som blir liggende der dagens spor 1 ligger.

•

Tog som skal fra Rørosbanen og nordover på Dovrebanen kjører primært gjennom
stasjonen i spor 2, mens tog som kommer nordfra på Dovrebanen kjører gjennom spor 5 og
videre østover via sporforbindelser.

Spor 1 og 2 fortsetter mot Røros og møter tilsvingen ved Vikingskipet. Her fortsetter de i
korridoren til dagens spor, og avsluttes mot eksisterende bane i kilometer 125,363 (ny
kilometer)/128,188 (eksisterende kilometer). Kjedebruddet som oppstår må flyttes til linjen
mellom Hamar og Hjellum. Sporene er lange for å oppfylle krav til forbikjøring av godstog og
geometrien har en dimensjonerende hastighet på 70 km/t.
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Fra Ringstallen frem til dagens gangkulvert mellom stasjonsbygg og mellomplattform ligger
sporene på dagens høyde. Det skal bygges et omkransende flomvern for området.
Plattformene til spor 3, 4, 5 og 6 bygges 350 meter lange, mens plattform mot spor 1 og 2 har
dimensjonerende lengde på 150 meter. For å kunne benytte stasjonsbygget på samme måte
som i dag, får plattform mot spor 2 plattformkant på om lag samme sted som i dag. Plattform
mot spor 2 kan i prinsippet forlenges både mot øst og vest, og i neste planfase bør det ses på
om det er hensiktsmessig å tilrettelegge for 250 meter lang plattform, slik at den kan brukes av
220 meter lange InterCity-tog.
Videre etter plattformene er banen lagt med > 20 ‰ stigning/fall i ca. 300 meter. Dette gir et
størst bestemmende stigning/fall på 17 ‰, som er i tråd med største akseptable verdi i Teknisk
Designbasis [8]. Fra plattformene og vestover ligger sporene i kulvert hvor det bygges et
vanntett trau under sporene frem til kulverten begynner. Sporene blir så liggende i en kulvert på
noen hundre meter før banen går inn i en fjelltunnel om lag ved Bryggerirundkjøringa.
I fjelltunnelen legges det to sporsløyfer med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Deretter går
banen i fjelltunnel frem til påhugg ved Jessnes. Alternativ Vest A avsluttes ved kilometer
130,249, herfra har samtlige alternativer felles trasé frem til Brumunddal.

5.3.1

Grunnforhold

Løsmasser:
Alternativ Vest innebærer at dagens stasjonsplassering beholdes. Sporet videre nordover
legges i kulvert under Hamarbukta, og videre i bergtunnel på nordvestsiden av Hamarbukta
opp til Jessnes hvor tunnelen kommer ut i dagen.
På Espern og ved Hamar stasjon består grunnen av løsmasser over berg. Toppen består av
fyllmasser og under er det sand, grus, lokale lommer med leire, og morene over berg.
Grunnvann forventes å korrespondere med vannstand i Mjøsa på grunn av de permeable
løsmassene. Dybden til berg varierer fra ca. 5 til 15 meter. Ved stasjonsbygningen er det
påtruffet berg på ca. 2,5 meters dybde.
Tidligere grunnundersøkelser for klokketårnet ved Skibladnerbrygga viser at løsmassene her
hovedsakelig er faste morenemasser. Prøvetaking viser at massene består av sandete, siltig
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og leirete materiale med et leirinnhold på 7 - 8 %. Totalsonderingene er avsluttet i løsmasser
15 meter under terreng/sjøbunn.
I Hamarbukta ligger det et inntil 5 meter tykt bløtt mudderlag under sjøbunn. Under
mudderlaget ligger det løs sand og grus over meget fast morene over berg. Dybde til berg
varierer mellom ca. 8 - 16 meter under vannstand.

Berggrunn:
Sørlig bergpåhugg er planlagt like sør for Bryggerirundkjøringa ved Koigen med ca. 2 til 4
meter bergoverdekning. De første ca. 100 meterne varierer bergoverdekningen fra ca. 2 til 6
meter, før den øker ytterligere til ca. 10 meter etter rundt 190 meter. Videre nordover varierer
bergoverdekningen fra ca. 15 til 30 meter de første ca. 2,3 km av tunnelen. Bergoverdekningen
er ca. 20 meter ved krysning under MAXI Storsenter og lavest ved kryssing under Presterud
skole med ca. 15 til 17 meter. Herfra øker overdekningen raskt til ca. 90 meter ved krysning
under Furuberget. Nordlig påhugg ligger ved Jessnes med ca. 10 meter overdekning.
Det er usikkerhet knyttet til bergoverflatens beliggenhet de første 100 meterne av tunnelen, da
den er basert på interpolering mellom spredte boringer og usikker tolkning av berg pga. dårlig
bergmasse. Det kan derfor ikke utelukkes at det vil forekomme områder i tunnelen med svært
liten til ingen bergoverdekning. Sikring og driving av tunnelen de første 100 meterne må
dimensjoneres spesielt. Det må forventes behov for omfattende sikring foran stuff ved bruk av
stag og evt. rørskjerm, mulig behov for grunnforsterkning, korte og seksjonsvis uttak og
systematisk sikring av tunnelen. Det vil være behov for supplerende grunnundersøkelser i
neste planfaser for prosjektering av metode for sikring og uttak.
Mesteparten av tunnelen antas å ligge i lagdelte leirskifer med innslag av kalkstein langs deler
av traséen. Det forventes generelt dårlig bergmassekvalitet ved sørlig påhuggsområde og ved
kryssing under Stormyr og Presterud. Basert på berggrunnskart kan ca. 160 meter av sørlig del
av tunnelen bli drevet i den udifferensierte serien som inneholder alunskifer. I tillegg er det
andre formasjoner som kan inneholde svartskifer. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til
bergartsgrenser på grunn av mangel på bergblotninger.
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Veg

Omfanget av vegomlegginger innenfor alternativ Vest omfatter både offentlige og private veger,
som vist i Tabell 10. Av offentlige veger gjelder dette både fylkesveger og kommunale veger.

Tabell 10: Berørte veger alternativ Vest
Hamar Kommune
Fylkesveger:
Kommunale veger:

Betegnelse veg
Fylkesveg 222 Stangevegen inkl. ny
rundkjøring.
Kommuneveg 4093 Åkersvikvegen
Kommuneveg 3136 Bryggavegen
Gang- og sykkelveg Brugata –
Åkersvikvegen
Kommuneveg 3885 Skappels gate

Kommunale veger:
Private – og
landbruksveger:

Riksveg 25 Vangsvegen – forlengelse til
Tjuvholmen
Disenstrandvegen (Pv.3177)
Espern-området (Pv.3935/Pv.97373)

5.3.2.1

Vegtiltak/type konstruksjon
Overgangsbru for veg og ny rundkjøring med
Åkersvikavegen.
Omlagt veg fra ny rundkjøring med fylkesveg 222
Stangevegen
Veg videreføres ikke over spor.
Utbedret gang- og sykkelvegunder spor ut til Vikingskipet.
Nordvestre del av gata saneres i anleggsperioden og
reetableres i permanent situasjon
Ny veg i forlengelse av Vangsvegen fra Strandgata og ut til
Tjuvholmen.
Deler av eksisterende veg legges om
Ny veg til trekanttomta og fjernvarmeanlegg via
undergang

Kjøreveger

Alle offentlige veger som berøres planlegges og dimensjoneres i henhold til gjeldende
versjoner av håndbøker og retningslinjer fra Statens Vegvesen. Alle veger som krysser det nye
dobbeltsporet skal bygges med planskilt kryssing.
Alternativ Vest innebærer omlegging av følgende kjøreveger:
•

Fylkesveg 222 Stangevegen

•

Fylkesvegarmer i forbindelse med reetablering av Bryggerirundkjøringen

•

Åkersvikavegen

•

Riksveg 25 Vangsvegen

Omleggingen av fylkesveg 222 er den mest omfattende i omfang hvor en strekning på om lag
600 m legges om. Denne strekningen inkluderer etableringen av ei ny bru over henholdsvis
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tilsvingen fra sør og Rørosbanen. Det etableres også en ny rundkjøring med ytre diameter på
40 m for vegforbindelse mellom fylkesveg 222 Stangevegen og Åkersvikavegen.
Bryggerirundkjøringen med tilhørende fylkesvegarmer skal i utgangspunktet reetableres lik
dagens situasjon. Dette vegsystemet kan bli berørt av jernbanetiltaket på grunn av påhugget til
fjelltunnelen, men dette må ses nærmere på i neste planfase der endelig løsning optimaliseres
mer.
Grunnet omlegging av fylkesveg 222 må en strekning på 250 m av Åkersvikavegen legges om.
Åkersvikavegen starter i felles rundkjøring med fylkesveg 222 og sammenføyes med
eksisterende veg i nord, retning Vikingskipet. Vegen planlegges med ensidig gang- og
sykkelveg.
Dagens vegforbindelse til Bryggavegen og Tjuvholmen fra sentrumssiden blir berørt av
jernbanetiltaket og kulverten. Her legges det opp til ny kommunal veg i forlengelse av riksveg
25 Vangsvegen fra Strandgata over kulverttak og retning Tjuvholmen. Denne vegen blir også
adkomst til ny plassering av Skiblandnerbrygga. Dagens Bryggavegen mellom Hamar Stasjon
og Koigen saneres.
Videre medfører jernbanetiltaket at dagens adkomstveg til Espern-området og trekanttomten til
Bane NOR berøres av tiltaket. Ny vegforbindelse må derfor etableres. Vegadkomsten til
Espern-området ivaretas i det pågående planarbeidet til Smedvig Eiendom AS. Vegadkomsten
til trekanttomten foreslås fra ny rundkjøring fylkesveg 222 Stangevegen – Åkersvika og i kulvert
under tilsvingen fra sør. Vegen planlegges som 2 felts-veg med ensidig fortau.

5.3.2.2

Gangveger

Alle offentlige vegomlegginger i sporalternativ Vest etableres med tilhørende fortau og/eller
gang- og sykkelveg. For dette prosjektet gjelder dette eksisterende gang- og sykkelveg mellom
Brugata og Åkersvikavegen.

Alle gangveger skal så langt det er økonomisk forsvarlig planlegges og tilfredsstille krav til
universell utforming med hensyn til stigningskrav på maks 5 % (1:20) og nødvendig bredde ut
ifra trafikkmengden for gående- og syklende på gangvegen.
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Driftsveger

Det er behov for driftsadkomst til plattformer inne på Hamar stasjon. Dette løses ved
overkjørbare planoverganger ved enden av plattformene. Driftsveger skal oppfylle krav til
bredde for utrykningskjøretøy, beredskapskjøretøy og drift- og vedlikeholdsmaskiner.

5.3.3

Fjelltunneler med rømningsveger

Rømningstunneler er basert på konseptet parallell-service/rømningstunnel og tverrslagtunnel ut
til terrengnivå. Det er krav til beredskapsveg frem til tunnelportal for både jernbanetunnel og
rømningstunnel, samt beredskapsplass ved tunnelportalene. Beredskapsvegen skal
dimensjoneres for utrykningskjøretøy og ha en vegbredde på minimum 4 meter og snumulighet
ved portalen. Beredskapsplassen skal være på minimum 500 m2.

5.3.4

Bygg og konstruksjoner

Alternativ Vest har to store konstruksjoner; kulvert under Hamarbukta og bru over Åkersvika.

5.3.4.1 Kulvert under Hamarbukta
Kulverten og et tilhørende trau etableres for å føre jernbane videre nord fra Hamar stasjon,
under Hamarbukta, og inn i ny bergtunnel. Kulverten blir liggende i Mjøsa med stigning/fall ned
mot bergtunnelen og må derfor være vanntett. Den må i tillegg sikres mot oppdrift. Forankring
av konstruksjonen mot oppdrift med strekkstag anbefales ikke på grunn av stor kompleksitet,
høye kostnader og tidkrevende arbeid. Konstruksjonen bør dermed sikres mot oppdrift ved
gravitasjon i form av egenvekt og over- og omfylling. Vannlekkasje hindres ved vanntette
betongkonstruksjoner, med vanntette fuger og støpeskjøter. Det er ikke behov for å støpe
bunnplate der hvor konstruksjonen ligger på berg som er injisert for vanntetting. Hvorvidt det lar
seg gjøre å tette berget med injeksjon må undersøkes nærmere i senere planfaser.
Konstruksjonen må sikres mot 200-årsflom på kote +127,14 m, pluss 0,5 m for bølger og
skvulp. Videre må stasjonsområdet sikres med flomsikringstiltak som videreføres fra trauet.
I området med størst overfylling vil konstruksjonens ytre bredde være 15 m, mens total høyde
vil være 10,3 meter. Lett fylling av skumglassgranulat eller lignende over tak kan vurderes for å
redusere belastningen og kostnaden ved selve konstruksjonen. Konstruksjonen blir totalt 800 m
lang.
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Ved overgang til bergtunnelen ligger sporene på ca. kote +111, dvs. ca. 15 m under
eksisterende terreng. Eksiterende terrengoverflate har varierende høyde, slik at høyden til SOK
vil kunne øke. Byggegropens bredde varierer fra ca. 50 m ved traukonstruksjonen til ca. 25 m
ved kulvertportal. Ca. 300 m av konstruksjonen ligger delvis eller fullstendig under
bergoverflaten, det må derfor sprenges/skjæres i byggegropen for å kunne etablere
konstruksjonen. Byggegropen etableres til ca. 3 m under spor etter fjerning av løsmasser og
berg. Det er antatt at løsmassene fjernes innenfor spuntavstivet byggegrop. Spunten foreslås
bakforankret, da dette letter arbeidene inn i byggegropen. Spunten plasseres noen meter fra
planlagt skjæring slik at eventuelle sprengningsarbeider kan utføres uten at stabilitet av spunt
påvirkes.
Det etableres en midlertidig bru på strekningen. Ny sportrasé etableres under den midlertidige
brua. Den er lagt inn med tilstrekkelig høyde slik at eksisterende spor kan opprettholdes i
anleggsperioden. Sprengning under bru forutsetter spordisponering, men generelt kan arbeidet
foregå uten større driftsforstyrrelser. Traseen krysser for øvrig nært et tidligere industriområde
(Nestlé) der anleggsområdet er begrenset og et område hvor det må tas hensyn til
eksisterende bygninger som er vernet. Eksisterende verneverdige bygninger nær
anleggsområdet er i risikosonen for rystelser i forbindelse med sprenging. Dette må tas hensyn
til i planleggingen og utførelsen av anleggsfasen. Berørte vegnett, det være seg fylkesveg 74
Storhamargata, Skappels gate og brygga må legges om og ivaretas i anleggsperioden.
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5.3.4.2 Bru over Åkersvika
Ny jernbanetrase går parallelt med dagens jernbane på yttersiden mot Mjøsa på en fylling frem
til en djupål lengst nord-vest i Åkersvika. Her går banen over på en 80 m lang bru. SOK er på
kote +128 m. Dimensjonerende 200-års flom ligger på kote +127,14 m. Dette gjør det svært
utfordrende å etablere en kryssing med frihøyde på 0,5 m mellom konstruksjonen og flomnivå.
En lang konstruksjonsløsning med overliggende bæring bør velges.

Figur 27: Bru over Åkersvika6
En ett-spenns nettverksbuebru og en tre-spenns traubru har vært vurdert. På grunn av
omfattende fundamentering- og pelearbeider i djupålen vil disse to alternativene være
tilnærmet lik kostnadsmessig. Av hensyn til naturreservatet i Åkersvika har det blitt lagt vekt på
å unngå søyleakser og større fundamenteringsarbeider. Nettverksbuebruer er mer skånsomme
og legges derfor til grunn. Landkarene peles til berg på stålkjernepeler og det etableres en
friksjonsplate på 20 m for å ivareta horisontalkrefter i lengderetning. Bygging av bru kan skje
tørt og nærmest hvor som helst i Mjøsa for så å fløtes inn på lekter og løftes på plass.
Fløtingen kan ikke skje på vinterstid på grunn av at deler av Mjøsa vil være islagt. Samtidig kan
lav vannstand være en utfordring med tanke på stabilitet av lektere og vanndybde.
6

Andre brutyper enn den som er vist i figuren kan være aktuelle
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5.3.4.3 Andre konstruksjoner
Andre utfordrende konstruksjoner er nye Stangevegen bru som går i kurve over Rørosbanen
og tilsvingen til Rørosbanen. Her kan det være utfordringer knyttet til plass og tilkomst i
anleggsperioden samtidig som at det er drift på banene. Det skal også etableres en midlertidig
konstruksjon for Dovrebanen over byggegropa ved Koigen for å opprettholde drift på
Dovrebanen i byggetiden. Konstruksjonen i seg selv har lav kompleksitet, men selve
gjennomføringen kan bli utfordrende med skrå akse, og store landkar i tørr byggegrop.
Se Tabell 11 for oversikt over konstruksjoner på strekningen.
Tabell 11: Konstruksjoner på strekningen
K-nr. Konstruksjon

K101
K110

K111

K114

K120

K122
K135
K140

K160

K170

K171

K190

Km.

Kon.
Antall Kompleksitet
lengde spor
(m)
Bru over Åkersvika
122,849 80
2
Middels, nærføring d
agens spor/bru
Undergang for tilkomst
13,097
143
6
Middels, bygging
til trekanttomta under
(Rørosb
under
tilsvingen
anen)
grunnvannstand
Undergang for turveg fra 123,075 18
3
Middels, bygging
Espern mot Vikingskipet
under
grunnvannstand
Overgangsbru for
123,294 261
2
Liten
Stangevegen (Fv222)
ved Åkersvika
(Rørosb
anen)
Plattform for Hamar
123,924 350,
7
Liten
stasjon
350,
268
Undergang Hamar
123,947 60
7
Middels, bygges nær
Stasjon
spor i drift.
Flomvern
123,147- 1600
Middels
124,100
Tunnel ved Hamarbukta 124,523 800
6
Høy, skal bygges i tø
med trau
rrlagt byggegrop i vann
Jernbanebru over gang- 125,020 17
2
Middels, ligger svært
og sykkerveg ved
(Rørosb
nær eksisterende
Sagvegen
anen)
bru
Tunnelportal
125,468 20
Liten
rømningstunnel ved
Stormyra
Tunnelportal
128,200 20
Liten
rømningstunnel/tverrslag
ved Vierkollvegen
Tunnelportal nord i
129,077 6
2
Liten
Furuberget

Fundamentering

Spissbærende stålrørspeler, 16
m ned til berg
Direktefundamentering på
løsmasser
Direktefundamentering på
løsmasser
Direktefundamentering på
løsmasser

Direktefundamentering

Direktefundamentering
Spunt til berg eller tette masser
Direktefundamentering

Direktefundamentering på
løsmasser
Direktefundamentering

Direktefundamentering

Direktefundamentering
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Hydrologi

Tverrsnittene under broene ble oppmålt med ekkolodd i mai 2019 og dybdekart er utarbeidet
som grunnlag for vurderingene. I nullalternativet er det jernbanebrua som har den trangeste
åpningen mellom Åkersvika og Mjøsa. Vannhastighetene vil derfor være størst under denne.
Åpningen under Stangevegbrua er mellom 60 til 80 meter avhengig av vannstanden. I
hovedsak vil det bli mindre endringer av åpningen under jernbanebrua og maksimal økning
kommer på 10 meter. Dette vil kun gi marginale endringer i vannhastighet gjennom tverrsnittet.
5.3.6

Vann, avløp, og fjernvarme

Alle vann, avløp, og fjernvarmeledninger langs tiltaket sikres og gjøres utskiftbare under
planlagt spor, enten ved hjelp av teknisk kulvert, eller foringsrør. Ved langsgående konflikter
legges ledningen utenfor sporområdet. Vann og avløp (VA) er for gjennomgående spor vurdert
og planlagt tilpasset tiltaket. VA-anlegg er gitt samme nivå og funksjon som i dag. Normalkrav
og lokale krav er ivaretatt.
Langs tilsving mot Rørosbanen ligger det eksisterende hovedvannledning og pumpeledning
(eid av HIAS), samt større overvannsutløp og kommunale traseer. Ved stasjonsområdet finnes
det flere hovedledninger for avløp og overvann som vil komme i konflikt med planlagt spor.
Hovedtraseen for avløp, SP450-VL150-OV500, må legges i infrakulvert under sporområdet og
ut mot Tjuvholmen pumpestasjon.
Eksisterende 700 pumpeledning (HIAS), mellom pumpestasjonen ved Bryggerirundkjøringa og
pumpestasjonen ved Tjuvholmen, ligger på innsiden av Hamarbukta og krysser planlagt tiltak
flere steder. Ledningen legges om som sjøledning i forkant av tiltaket. Ved etablering av kulvert
gjennom Hamarbukta vil flere større overvannsutløp bli avskåret. Det legges opp til en
samleledning fra sør mot nord, og det etableres ny pumpestasjon for overvann for samlet utløp
over kulvert. I samme området er det i dag en eksisterende pumpestasjon for spillvann, både
denne og den nye pumpestasjonen for overvann må sikres overløp, enten ved hjelp av selvfall
over planlagt kulvert, eller ved hjelp av nødstrømsforsyning til stasjonene.

Ved Bryggerirundkjøringen og planlagt påhugg for fjelltunnel er det i dag en større kommunal
trasé. På grunn av antatt sikring av fjell i påhugg er det nødvendig å samle og flytte traseer
lengst mulig nord. Trase 600 spillvann-1000/1200 overvann- 250 vannledning legges om og
sikres med foringsrør over konstruksjonen. Det legges opp til to kryssinger i området; én nord
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for nevnte rundkjøring, og én over kulverttak. Dette krever også noe omlegging av kommunale
VA-traseer i området rundt tiltaket.
5.3.6.1 Drenering og overvannshåndtering:
Alle nedslagsfelt er beregnet. Overvannstraseer for de enkelte nedslagsfelt er beregnet og
plassert. Alle kryssinger er identifisert og dimensjonert. Langs toppen av skjæringer må
sidegrøfter vurderes etter behov. Overvannsnett etableres på stasjonsområdet.
5.3.6.2 Jordskjæringer og kombinerte jord/fjellskjæringer
Det er lagt til rette for lukkede grøfter for å ta hånd om drens- og overvann i områder med
jordskjæringer. Linjegrøfter lukkes ved behov eller konflikter med konstruksjoner. I lavbrekk må
vannet ledes vekk via kulverter og bekkelukkinger der det er mulig, eller det må pumpes til
eksisterende eller nytt overvannsanlegg. Det er lagt opp til annenhver sandfangskum og
overvannskum for hver hundrede meter for inspeksjon og spyling av nytt drensanlegg.
5.3.6.3 Tunnel
I tunneler er det lagt opp til ensidig fall med grøft for drensledninger. En kum plasseres for hver
hundrede meter, hvor annenhver kum er sandfangskum og stake/spylekum. Drensledning fra
rømningstunneler kobles til drensledning i hovedtunnel. Det må etableres pumpestasjon i
lavbrekk, som pumper vann og sigevann ut av tunnelen. Drensledning og pumpeledning legges
i samme grøft. Overvann rundt portalåpninger må tas hånd om i forbindelse med flomsikring av
stasjonsområdet. Det er lagt opp til brannvannspunkt på beredskapsplasser og i bunnen av
hver rømningstunnel.
5.3.7

Flomsikring

Flomsikring av jernbanestrukturen i vest vil hovedsakelig knytte seg til stasjonen. Sporet
kommer over flomsikker høyde i Åkersvika og går ned mot stasjonsområdet hvor sporene ligger
under kote 127,14 og fortsetter ned i kulvert. For å flomsikre dette området etableres det en
spuntvegg rundt stasjonsområdet som også går under kulverten og sporene. Terrenget må i
overflaten formes på en minimumshøyde på kote 127,14. Dette sikrer at man ikke får lekkasje
under bakken eller flom over bakken inn i stasjonsområdet.
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Anleggsgjennomføring med faseplaner

En hovedforutsetning for å gjennomføre anleggsarbeidene er at bruen mellom Stangeveien og
Espern, Espernforbindelsen, som er under planlegging er etablert når anleggsarbeidene
starter. Anleggsgjennomføringen medfører tunge anleggsarbeider nært opp til bysentrumet og
mot friområdet på Koigen. Videre vil det bli omfattende jernbanetekniske faseomlegginger i og
rundt den eksisterende stasjonen.
Anleggsarbeidene i Åkersvika innebærer etablering ny jernbanefylling på vestsiden av den
eksisterende fyllingen. Denne skal også benyttes som tilkomst for å etablere den nye
jernbanebrua, samt bygging av ny jernbanebru over djupålen. På Hamar stasjon er det ikke
store eller kompliserte konstruksjoner, men avviklingen av togtrafikken medfører at arbeidene
må foregå nært opp til jernbanespor i drift og dette vil komplisere arbeidene. Videre må
kulvertene og omleggingene av VA-ledningene som krysser under sporområdet deles og
utføres i flere forskjellige jernbanetekniske faser.
Hamar stasjon – Bryggerirundkjøringen:
På strekningen mellom Hamar stasjon og Bryggerirundkjøringen bygges det først en
betongrampe, og deretter en lukket kulvert frem til tunnelpåhugget. Disse konstruksjonene
planlegges etablert i åpen byggegrop. Etableringen av byggegropen vil medføre tunge og
omfattende anleggsarbeider i forbindelse med mudring i Hamarbukta, etablering og avstivning
av geotekniske støttekonstruksjoner, betongarbeider, og terrengarbeider. Disse arbeidene vil
medføre mye massetransport inn og ut av området. Påvirkningen på nærområdet vil være
størst de 2 – 2,5 første årene av anleggsperioden frem til byggegropen er etablert og
betongarbeidene kan starte.
Dovrebanen vil krysse over byggegropen på vestsiden av Hamarbukta og det er planlagt at
denne legges på bru over byggegropa frem til jernbanetrafikken er overført til de nye sporene. I
forbindelse med anleggsgjennomføringen vil det bli behov for en større rigg, denne planlegges
på sjøsiden, helt vest for stasjonen.
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Anleggstrafikken i sentrum har to hovedfartsårer:
•

Østover i linjen - Espernforbindelsen – Stangevegen – Hovedvegnettet

•

Via Bryggerirundkjøringen og videre nordover på Hakabekkvegen og inn på
hovedvegnettet. Denne vil være begrenset av tilkomstbehovet til anlegget vest for
jernbanekryssingen

•

Kv3136 Brygga ved Koigen skal ikke benyttes for tung tilkomst til anlegget. Person- og
varebiler må påregnes

•

I forbindelse med avsluttende arbeider på stasjonen vil det bli noe trafikk vestover
Stangevegen fra krysset mot Espernforbindelsen

Hovedkonsekvenser i anleggsperioden:
•

Gater som stenges er angitt med innkjøring forbudt-skilt på skissen under.

•

Skappels gate stenges mot anleggsområdet ved Melkefabrikken

•

Småbåthavna flyttes

•

Skibladnerbrygga flyttes

•

Brygga stenges mellom småbåthavna og Koigen og mellom Tjuvholmen og Victoriaundergangen. Trafikken til Tjuvholmen må kjøre via Espernforbindelsen

•

Begge gangkryssingene under eksisterende jernbane vest for småbåthavna stenges

•

Gang og sykkelforbindelsen mellom sentrum og Koigen opprettholdes, se grønn linje på
skissen under. Gang- og sykkelveien føres over byggegropen på bru i anleggsfasen

•

Jernbanen føres over byggegropen på bru i anleggsfasen

•

Anleggsveger på begge sider av den nye jernbanen etableres, se blåstiplet linje på
skissen under

•

Tilkomst til anleggsområdet fra øst skjer via Espernforbindelsen langs eksisterende
spor. Dette er angitt med røde piler på skissen under. Utrykningskjøretøy til Storhamar
kan kjøre anleggsvegen som er markert rød firkant på skissen under

•

Tilkomst til anleggsområdet fra vest skjer via Bryggerirundkjøringen, se rød pil på
skissen under

•

Brygga inn fra Koigen skal ikke benyttes som tilkomst til anleggsområdet
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Figur 28 Hovedtrekk i trafikkavviklingen i anleggsfasen

Det vil være naturlig å etablere riggområde mellom fremtidig utbygging av strandpromenade og
stasjonen, der det er hensettingsområde i dag. I tillegg må det etableres riggområder for
tunneldrivingen.
Tunneldriving:
Tunnelen foreslås drevet via tverrslag i Vikerkollvegen nord-vest i Furuberget. Trafikken herfra
vil følge Vikerkollvegen – Vikervegen og ut på Jessnesvegen. Dersom tunnelsteinen kan
deponerer i kalkbruddet i Furuberget vil anleggstrafikken kjøre Vikervegen mot sjøen.
Fra påhugget ved Melkefabrikken er det et parti med dårlig berg og liten bergoverdekning
under rundkjøringen. Dette partiet kan det bli aktuelt å drive sørfra (ca. 150m). Dette er forsiktig
driving som tar lang tid og trafikken fra dette vil bli liten i den totale trafikkmengden nordover på
Hakabekkvegen.
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5.3.8.1 Jernbanetekniske faser
Eksisterende stasjon på Hamar har i dag for liten kapasitet til å håndtere Ruteplan 2024 og
Ruteplan 2027. Ruteplan 2027 er trafikkmønsteret som legges til grunn for driften under
byggeperioden.
I alternativ Vest bygges ny stasjon der hvor eksisterende stasjon ligger og dette vil medføre at
det er umulig å benytte hele eksisterende stasjon i hele byggeperioden. Dermed vil det i lange
perioder av byggetiden være nødvendig å se på andre måter å betjene/drifte togdriften i
henhold til Ruteplan 2027.
I alternativ Vest legges det dermed opp til tre hovedfaser. Første fase benyttes til å frigjøre
plass på eksisterende stasjon slik at deler av den nye stasjonen kan bygges. I denne fasen vil
kun 4 spor på Hamar stasjon være tilgjengelig. Neste fase vil benytte seg av ny langsgående
del av stasjonen og kun ha 2 spor ved Hamar stasjon tilgjengelig. Tilsvingen ved Rørosbanen
er da også bygget og holdeplass ved Vikingskipet må etableres. I den siste fasen bygges siste
del av stasjonen mot stasjonsbygningen.
Ruteplan 2027 legger opp til to tog i timen som stopper og vender på Hamar, samt to tog i
timen som kjører til/fra Lillehammer. Det vil i de to første fasene ikke være mulig å ha IC
Hamar-togene stående på Hamar stasjon for vending og det vil dermed være nødvendig å
finne andre løsninger for vending om Ruteplan 2027 skal opprettholdes. I de to første fasene er
kun to eller fire spor på Hamar stasjon tilgjengelige.
Alternative løsninger for vending på Hamar stasjon kan da være:
•

Vending på Stange med alternativ transport videre til Hamar.

•

Midlertidige vendespor for IC Hamar-togene nord for Hamar på eksisterende trase.

•

Etablere tilsving mot Rørosbanen tidlig og etablere vendespor for togene ved
Vikingskipet.

•

Etablere vendespor på utsiden av midlertidig holdeplass ved Hamar stasjon i en av
fasene.
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Variant vest, byggbart lokk
Endringene fra alternativ Vest gjelder bare bygg og konstruksjoner, se Figur 29.

Figur 29: Snittegning av variant vest, byggbart lokk

5.4.1

Bygg og konstruksjoner

Varianten med byggbart lokk skiller seg fra alternativet ved at kulverten i Hamarbukta forlenges
mot stasjonen. Dette gjøres ved å legge et «lokk» på trauveggene mellom stasjonen og
Hamarbukta. Sporgeometrien er helt lik, men for å tilfredsstille krav til frihøyde blir veggene en
del høyere sammenlignet med alternativet. Ved etablering av bygg eller andre installasjoner
oppå lokket må dette planlegges før prosjektering av kulverten slik at konstruksjonen kan
bygges for å kunne ivareta tilleggslastene. Det etableres også vegger mellom spor for å kunne
ta opp laster fra «lokket», se Tabell 12.

Tabell 12: Konstruksjoner på strekningen
K-nr. Konstruksjon Km.

K145 Bru over
Åkersvika

Kon.
Antall Kompleksitet
Fundamentering
lengde spor
(m)
124,523 800
6
Høy, skal bygges i tørrlagt byggegrop i vann Direktefundamentering
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Alternativ Øst A
Alternativets hovedgrep er en ny stasjon plassert ved Vikingskipet, som illustrert i Figur 30. Nytt
spor følger eksisterende bane parallelt sør for jernbanebroen på fyllingen i Åkersvika. Banen
føres på fylling og bro til området mellom Vikingskipet og eksisterende Rørosbane. Herfra
legges banen over Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika naturreservat, og
deretter over jordene mellom Børstad og Tommelstad. Ved Tommelstad legges banen i tunnel
frem til Jessnes.

Figur 30: Alternativ Øst A

Parsellgrensa er på Tokstad, ved kilometer 121,992. Kilometreringen og sporgeometrien er
tilpasset sporplan fra prosjektet Sørli – Åkersvika, et tilgrensende prosjekt i sør som etter
planen skal være ferdigstilt i 2026. Over Åkersvika ligger sporet på en rettlinje, med plass til to
overkjøringssløyfer med dimensjonerende hastighet 80 km/t. Jernbanefyllinga vil stå eksponert
mot bølger/skvulp ifra Mjøsa, og flomsikker høyde må dermed økes til kote 128. Fra Åkersvika
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og inn mot Vikingskipet ligger banen på dobbeltspor på ei bru over Djupåla. Forstyrrelser av
strømningsforholdene her vil kunne være kritiske for naturvernområdet.

Figur 31: Skjematisk sporplan Hamar stasjon alternativ Øst A

Skjematisk plan av alternativ Øst A vises i Figur 31 og hovedprinsippene er som følger:
•

Det er retningsdrift på Dovrebanen, med spor 3 og 6 som hovedtogspor

•

Sekundærplattform for spor 3 og 6 er henholdsvis spor 4 og 5

•

InterCity-tog som vender på Hamar skal primært vende i spor 4 og 5 (midtstilt vending)

•

Spor 7 brukes til forbikjøring av godstog i retning Oslo. Rørosbanen vender primært i
spor 1

•

Sekundær plattform for Rørosbanen er spor 2.

•

Togbevegelser mellom Rørosbanen og nordover på Dovrebanen bruker en egen tilsving
som går på bru over Vangsvegen. Sporarrangementet avsluttes før Dovrebanens bru
over Vangsvegen

Det grener av to spor mot Elverum (Rørosbanen) som møter tilsvingen ved Midtstranda. Her
fortsetter de i korridoren til dagens spor, og avsluttes mot eksisterende bane i kilometer
124,960 (ny kilometer)/129,157 (eksisterende kilometer). Kjedebruddet som oppstår må flyttes
til linjen mellom Hamar og Hjellum. Sporene er lange nok for å oppfylle krav til forbikjøring av
godstog og geometrien har en dimensjonerende hastighet på 60 km/t over Flagstadelva og
100-120 km/t videre østover. Sidesporene i Åkersvika ligger på kote 128. Sporene over
Vangsvegen må ligge i overkant av kote 135 dermed ligger alle spor på stasjonen i stigning og
over flomsikker høyde.
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Etter Vangsvegen ligger dobbeltsporet samlet opp mot Børstad hvor det utvides til tre spor med
et mellomliggende forbikjøringsspor for godstog. Dette sporet skal fungere som ventespor for
godstog nordfra mot Rørosbanen og kan også fungere som forbikjøring av nordgående
godstog. Dimensjonerende hastighet for vente- og forbikjøringssporet er 100 km/t. Sporet kan
også brukes som sporsløyfe.

Tredjesporet avsluttes ved tunnelåpningen ved Tommelstad. Herfra går sporet i fjelltunnel til
påhugg ved Jessnes, og deretter møtes banen med de andre østre og vestre alternativene og
har felles trasé opp mot Brumunddal.

5.5.1

Veg

Omfanget av vegomlegginger innenfor alternativ Øst A omfatter både offentlige og private
veger, se Tabell 13. Av offentlige veger gjelder dette både fylkesveger og kommunale veger.
Det er en felles oppsummering for Øst A og Øst C av vegomleggingene i underliggende kapitler
da tiltakene er tilnærmet like.

Tabell 13: Berørte veger alternativ Øst A og Øst C
Hamar
Kommune
Fylkesveger:

Betegnelse veg

Vegtiltak/type konstruksjon

Fylkesveg 222 Stangevegen

Overgangsbru for veg og ny rundkjøring med
Åkersvikavegen
Eksisterende fylkesvegen reetableres over
jernbanekulvert
Omlagt veg fra ny rundkjøring med fylkesveg
222 Stangevegen
Omlegging av vegen i krysningspunkt med ny
bane
Ny adkomstveg etableres fra omlagt
Åkersvikavegen
Omlegging av vegen i krysningspunkt med ny
bane
Utbedring av eksisterende veg til trekanttomta
og fjernvarmeanlegg

Fylkesveg 222 Furnesvegen
Kommunale
veger:

Åkersvikvegen (Kv.4093)
Oluf Melvoldsveg (Kv.3783)

Private, tur og
landbruksveger:

Adkomstveg til brannstasjonen og
varelevering Vikingskipet
Børstad Àlle (Pv.99859)
Espern-området (Pv.3935/Pv.97373)
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Kjøreveger

Alle offentlige veger som berøres planlegges og dimensjoneres i henhold til gjeldende
versjoner av håndbøker og retningslinjer fra Statens Vegvesen, [17]. Alle veger som krysser det
nye dobbeltsporet skal bygges med planskilt kryssing.

Alternativ Øst A og Øst C innebærer omlegging av følgende kjøreveger:
•

Fylkesveg 222, Stangevegen

•

Fylkesveg 222, Furnesvegen

•

Kommuneveg 4093, Åkersvikavegen

•

Kommuneveg 3783, Oluf Melvoldsgate

•

Private veger

Sporalternativene Øst A og Øst C krysser også riksveg 25 Vangsvegen. Her er
sporalternativene tilpasset pågående vegbygging i forbindelse med E6-utbyggingen, slik at det
ikke er nødvendig av vegtiltak for framføring av jernbanen i dette området.
Dagens fylkesveg 222 Stangevegen må legges om vertikalt for å komme over hovedsporene.
Hevingen av Stangevegen må starte noe sør for dagens vegbru i Åkersvika for å oppnå
tilstrekkelig høyde over sporene. Vegen dimensjoneres i henhold til vegklasse Hø2 med en
totalbredde på 13,0 m, se Figur 32. Dette inkluderer en rabatt på 1,5 m og gang- og sykkelbane
på 3,5 m. Maks stigning er på 5 % og tilfredsstiller krav til universell utforming. Det etableres
også en ny rundkjøring med ytre diameter på 40 m med nye Åkersvikvegen noe lengre nord
enn dagens rundkjøring.
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Figur 32: Tverrprofil H02, vegbredde 7,5 (mål i m)

Fylkesveg 222 Furnesvegen i alternativ Øst A blir berørt av jernbanetiltaket og må legges om
en midlertidig periode for å kunne etablere fjellpåhugget og kulvertportalen. I anleggsperioden
føres dagens veg over anleggsperioden på en Bailey-bru (prefabrikert trossbru). Etter at
kulvertportal er etablert reetableres dagens vegprofil inkludert tilhørende lokalveg, og/eller
gang- og sykkelveg i samme trasé.
Da jernbanetiltaket legges i samme området hvor dagens Åkersvikavegen ligger er det
nødvendig å legge om hele Åkersvikavegen mellom fylkesveg 222 Stangevegen og riksveg 25
Vangsvegen. Nye Åkersvikvegen flyttes lengre nordover og etableres langsmed deler av
stasjonsområdet mot bysiden. Vegen krysser under stasjonsområdet i nord og videreføres på
sørsiden av fremtidig bane i retning riksveg 25 Vangsvegen. Mot riksveg 25 Vangsvegen i nord
føres ny Åkersvikvegen i ny rundkjøring som etableres i pågående E6-utbygging. Vegen
dimensjoneres i henhold til vegklasse Hø2 med en totalbredde på 13,0 m inkludert tosidig
fortau med bredde på 3,0 m. Vegen tilfredsstiller krav til universell utforming med maks stigning
5 %. Undergangen under banen må bygges som en vanntett konstruksjon, se Figur 32.
Oluf Melvoldsgate over Børstadjordet i sporalternativ Øst A må legges om og føres i kulvert
under banen. Denne vegen fungerer både som adkomstveg til eiendommer, turveg og
landbruksveg. Omlagt veg inkludert kulvertkonstruksjonen må planlegges og dimensjoneres i
henhold til vegklasse 2 i normaler for landbruksveger.
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Dagens adkomst både til Vikingskipet og brannstasjonen blir berørt av jernbanetiltak og
medfører en omlegging av disse vegadkomstene til offentlig vegnett. Ny felles adkomstveg er
foreslått flyttet til nordøstsiden for brannstasjonsplassering med direkte tilkobling til omlagt
Åkersvikavegen.
Adkomsten til Espern-området og trekanttomten til Bane NOR reetableres fra ny rundkjøring i
fylkesveg 222 Stangevegen. Vegen følger dagens trasé med mindre vertikalendringer.
5.5.1.2

Gangveger

Alle offentlige vegomlegginger i sporalternativene Øst A og Øst C etableres med tilhørende
fortau og/eller gang- og sykkelveg. Av separate gang- og sykkelveger det gjøres tiltak på er det
kun utbedringen av eksisterende gang- og sykkelveg mellom Brugata og Åkersvikavegen dette
gjelder.
Vegen, Børstad Allé er en kombinert turveg og landbruksveg på Børstadjordet. Østre del av
gangvegen må legges om og føres over banen på en overgangsbru. Turvegen/landbruksvegen
planlegges i henhold til normaler for landbruksveger.
5.5.1.3

Driftsveger

Det er behov for driftsadkomst til plattformer inne på Hamar stasjon. Dette løses ved
overkjørbare planoverganger ved enden av plattformene. Driftsveger skal oppfylle krav til
bredde for utrykningskjøretøy, beredskapskjøretøy og drift- og vedlikeholdsmaskiner.

5.5.2

Fjelltunneler med rømningsveger

Rømningstunneler er basert på konseptet parallell-service/rømningstunnel og tverrslagtunnel ut
til terrengnivå. Det er krav til beredskapsveg frem til tunnelportal for både jernbanetunnel og
rømningstunnel, samt beredskapsplass ved tunnelportalene. Beredskapsvegen skal
dimensjoneres for utrykningskjøretøy og ha en vegbredde på minimum 4 meter og snumulighet
ved portalen. Beredskapsplassen skal være på minimum 500 m2.

5.5.3

Bygg og konstruksjoner

Alternativ Øst A har i hovedsak to komplekse konstruksjoner; ny vegbru over ny jernbanetrasé
og Åkersvika; og ny jernbanebru ved Åkersvika
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5.5.3.1 Jernbanebru over Åkersvika
Over Åkersvika skal det også bygges en større bru i linjen rett vest for Stangevegen, se Figur
33. Ny jernbanetrase vil gå parallelt med dagens jernbane på fylling frem til djupålen lengst
nord-vest i Åkersvika. Der krysser den nye traseen eksisterende spor og går på bru over
djupålen. Brua er totalt ca. 230 m lang og ca. 15 - 16 m bred. Brua er i krapp kurvatur og krav til
frihøyde over vannstand gjør at brua må utformes som en betongtraubru med ni spenn på 20 30 m, konstruksjonen vil fortsatt ikke ha tilstrekkelig frihøyde til 200-årsflom iht. Bane NORs
Tekniske regelverk. Det vil bli søkt dispensasjon fra Teknisk regelverk fra dette kravet og
dersom søknaden ikke blir godkjent må spor heves. Der brua krysser djupålen er
fundamentering i sjøbunn krevende. Det foreslås å benytte to borede stålrørspeler som søyler
til berg i hver akse. Dette vil minimere inngrepet i naturreservatet. Landkarene fundamenteres
fortrinnsvis med stålkjernepeler til berg. Det etableres en 40 m lang friksjonsplate som bygges
bakenfor akse 1 (søndre landkar) for opptak av laster langs spor.

Figur 33: Øst-alternativene, bruløsninger ved Flagstadelva
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5.5.3.2 Overgangsbru ved Åkersvika
I forbindelse med etablering av nytt spor på fylling vil det være behov for ei ny bru for fylkesveg
222 Stangevegen ved Åkersvika, se Figur 34. Nye stangevegen bru vil erstatte eksisterende
bru. Brua, konstruksjon K202, vil bli 408 m lang og ligge i samme trasé som eksisterende
fylkesveg 222. Overgangsbrua vil få 14 spenn med typisk spennvidde 30 m, og en totalbredde
på ca. 15 m, inkludert med gang- og sykkelfelt. Hensynet til omliggende naturreservat har blitt
lagt vekt på ved ny bruplassering. Brua oppfyller krav til universell utforming for gående- og
syklende med hensyn til stigningskrav (maks 5 %).

Figur 34: Øst-alternativene, Stangevegen over banen

Brua pelefundamenteres til harde lag eller berg. De fleste fundamentene ligger på
tilførselsfyllingene til dagens Stangevegen, men tre av fundamentene er plassert i vannet slik
flere av pilarene er på eksisterende bru. Pilarene kan etableres ved å bore stålrørspeler til berg
og deretter støpe disse igjen. Med den valgte plasseringen kan trafikken ikke opprettholdes på
Stangevegen i byggetiden og dette vil dermed kreve omkjøring via E6.
5.5.3.3 Andre konstruksjoner
Andre utfordrende konstruksjoner er konstruksjonene ved Flagstadelva i forbindelse med
Rørosbanen. Her skal banen krysse både Åkersvikavegen og Flagstadelva, samt to kryssinger
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over Vangsvegen. Konstruksjonene over Flagstadelva fundamenteres i vannet på søyler til
berg.
Videre føres banen over jordet på Børstad og går i en 174 m lang kulvert under Furnesvegen,
med kulvertåpning rett sør for vegen. Tunnelpåhugget er nord for Furnesvegen. For en oversikt
over konstruksjoner på strekningen, se Tabell 14.
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Tabell 14: Konstruksjoner på strekningen
K-nr. Konstruksjon

Km.

Lengde

Antall Kompleksitet
spor

Fundamentering

K201 Bru over Åkersvika

122,811

225

2

Pelefundamentering,
antatt 35 m til berg

K202 Bru Stangevegen (Fv222)

122,937

407

3

Stor, krapp
kurvatur, lavt over
vannivå, går over
naturreservat
Stor, går over
naturreservat

K203 Undergang for
Åkersvikavegen (Kv4093)
ved Hamar stasjon
K220 Plattformer for Hamar
stasjon

123,708

269

6

Liten

Direktefundamentering

123,195 –
123,545

7

Liten

Direktefundamentering

K240 Bru over Vangsvegen
(Rv25) ved Disen

124,001

350,
350,
150
50

2

Liten

K250 Bru over Flagstadelva og ny 124,082
185
Fv25 ved elveutløp i
(tilsving
Åkersvika (Tilsvingen)
Rørosbanen)

1

K251 Bru over Flagstadelva og
Åkersvikavegen (Kv4093)
ved elveutløp i Åkersvika
(Rørosbanen)
K252 Støttemur ved Flagstadelva

2

124,052

116

Pelefundamentering,
antatt 40 m til berg

Pelefundamentering,
av søyler og
direktefundamentering
av landkar antatt 11 m
til berg
Middels, krapp
Pelefundamentering,
kurvatur, går over antatt 21 m til berg
naturreservat
Middels, krapp
kurvatur, lav
frihøyde, går over
naturreservat
Liten, nært
naturreservat

Pelefundamentering,
antatt 15 m til berg

124,156
66
(tilsving
Rørosbanen)
K255 Undergang for Oluf Melvolds 124,617
18
gate (Kv3780) ved Børstad

1

3

Liten

Direktefundamentering
På løsmasser

K256 Overgangsbru for
Børstalleen (Kv3145) ved
Børstad
K260 Tunnelportal ved Børstad

124,933

45

3

Liten

Direktefundamentering
på berg

125,689

165

2

Liten

K270 Tunnelportal
rømningstunnel/tverrslag

125,717

20

-

Liten

Direktefundamentering
på berg
Direktefundamentering
på berg

K271 Tunnelportal
rømningstunnel/tverrslag

128,400

20

-

Liten

Direktefundamentering
på berg

K272 Slusevegger rømningstunnel 127,569130,849

-

-

Liten

Direktefundamentering
på berg

K290 Tunnelportal nord i
Furuberget

6

2

Liten

Direktefundamentering
på berg

129,954

Direktefundamentering
på løsmasser
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Hydrologi

Som et avbøtende tiltak kan hele svingen i Åkersvika legges på bru til stasjonen, og deler av
dagens fylling på sørsida, samt hele fyllinga på nordsida fjernes. Dette vil gi kraftig reduksjon
av strømhastigheten på dette punktet og vegbrua vil overta som bestemmende profil, men det
vil ikke gi noen økning av strømhastigheten under vegbrua.

5.5.5

Vann, avløp, og fjernvarme

Alle vann, avløp og fjernvarme ledninger langs tiltaket sikres og gjøres utskiftbare under
planlagt spor, enten ved hjelp av teknisk kulvert, eller foringsrør. Ved langsgående konflikter
legges ledningen utenfor sporområdet. Vann og avløp er for gjennomgående spor vurdert og
planlagt tilpasset tiltaket. VA-anlegg er gitt samme nivå og funksjon som i dag. Normalkrav og
lokale krav er ivaretatt.

Fra Åkersvika og inn mot stasjonsområdet, blir det nødvendig å legge om kommunale traseer,
avløp, samt flytte på en mindre pumpestasjon. Ved stasjonsområdet ligger det hovedledninger
vann og spillvann (HIAS), samt større overvannsledning. På grunn av bredden på
stasjonsområdet, er det lagt opp til teknisk kulvert som samler disse krysningene. Nordøst for
stasjonen legges kommunale traseer utenfor sporområdet. Ved endring i bygningsmassen og
omlegginger, kan eksisterende pumpestasjon ved Flagstadelva utgå og saneres.
5.5.5.1 Drenering og overvannshåndtering
Alle nedslagsfelt er beregnet. Overvannstraseer for de enkelte nedslagsfelt er beregnet og
plassert. Alle krysninger er identifisert og dimensjonert. Langs toppen av skjæringer må
sidegrøfter vurderes etter behov. Overvannsnett etableres på stasjonsområdet.
5.5.5.2 Jordskjæringer og kombinerte jord- og fjellskjæringer
Det er lagt til rette for lukkede grøfter for å ta hånd om drens- og overvann i områder med
jordskjæringer. Linjegrøfter lukkes ved behov eller konflikter med konstruksjoner. I lavbrekk må
vannet ledes vekk via kulverter og bekkelukkinger der det er mulig, eller det må pumpes til
eksisterende eller nytt overvannsanlegg. Det er lagt opp til annenhver sandfangskum og
overvannskum for hver hundrede meter for inspeksjon og spyling av nytt drensanlegg.
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5.5.5.3 Tunnel
I tunneler er det lagt opp til ensidig fall i sålen med grøft for drensledninger. En kum plasseres
for hver hundrede meter, hvor annenhver kum er sandfangskum og stake/spylekum.
Drensledning fra rømningstunneler kobles til drensledning i hovedtunnel. Det er lagt opp til
brannvannspunkt på beredskapsplasser og i bunnen av hver rømningstunnel.

5.5.6

Grunnforhold

Løsmasser:
Grunnundersøkelser i området ved Vikingskipet viser at grunnen består av opp til 12 meter
sand over et lag med silt. Videre er det morene over fjell. Dybden til fjell varierer i hovedsak fra
ca. 20 - 25 meter under terreng sentralt på området, avtakende mot nord/nordvest. I området
ved Disen og nordover mot tunnelpåhugget viser totalsonderingene varierende sonderingsmotstand. Området rundt Børstad/Tommelstad består av mye jordbruksland og løsmassene
domineres av matjord over morenemasser over berg. Dybde til berg varierer mellom ca. 2 - 10
meter under terreng.

Berggrunn:
Sørlig bergpåhugg er planlagt nord for Furnesvegen med ca. 10 meter bergoverdekning. Over
de første 300 til 400 meterne av tunnelen, er terrenget tilnærmet flatt og totaloverdekningen i
størrelsesorden 15 til 20 meter. Herfra øker overdekningen til ca. 60 meter ved kryssing under
Hamar flyplass, ca. 70 meter ved kryssing under Stavberg skole og ca. 115 meter ved kryssing
under Hedmarktoppen. Nordlig påhuggsområde ligger i landbruksområde på Jessnes med
overdekning på ca. 10 meter.
Basert på tolkning antas det at mesteparten av tunnelen vil ligge i lagdelte leirskifer med
innslag av kalkstein langs deler av traséen. Den udifferensierte serien inneholder potensielt
alunskifer, men utbredelsen av den er usikker grunnet få blotninger observert i området. Derfor
kan det ikke utelukkes at tunnelen vil drives gjennom den udifferensierte serien, selv om det
ikke forventes.
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Flomsikring

I øst-alternativene vil alt av jernbane ligge over kote 127,14 og dermed er det bare kulvert for
stasjonen som må flomsikres. Dette kan løses ved å bygge reisetorget flomsikkert på innsiden
av stasjonen og ha mobile løsninger for å sikre kulverten mot flom fra utsiden.

5.5.8

Anleggsgjennomføring med faseplaner

Anleggsarbeidene med etableringen av nytt dobbeltspor er omfattende og i denne rapporten
presenteres kun hovedtrekkene av gjennomføringen. Permanente veg- og VA-tiltak er ikke
beskrevet.
Anleggsarbeidene:
I Åkersvika innebærer etableringen av nytt dobbeltspor på vestsiden av dagens spor. For å
kunne etablere jernbanebrua over Djupålen må jernbanetrafikken ledes forbi landkarene i
byggetiden. Dette innebærer ytterligere fylling i vannet på vestsiden av den planlagte fyllingen. I
alternativet er det forutsatt at Stangevegen legges på bru over både djupålen og det nye
dobbeltsporet.
Hamar stasjon:
På stasjonen forutsettes det to kryssinger, den ene for Åkersvikavegen og den andre for
gangkryssing og tilkomst til plattformene.
Nord på stasjonen bygges det bruer over Flagstadelva for tilsvingen og Rørosbanen og videre
en jernbanebru over Vangsvegen. For å kunne bygge brua for Rørosbanen må dagens bru
over banen rives og veglegemet senkes, noe som medfører stengning av Åkersvikavegen. For
å avhjelpe dette foreslås det at det bygges en midlertidig kryssing like nord for dagens bru som
Åkersvikavegen legges over på. Det er også ønskelig at brua er så bred at anleggstrafikken fra
linjen nord for stasjonsområdet kan bruke denne etter at jernbanebrua er bygget.
Tommelstad
Tunnelpåhugget og portalen etableres i en åpen og 30 meter dyp byggegrop. Dette medfører
omfattende og tunge arbeider i forbindelse med støttekonstruksjonene. Det må også påregnes
tunneldriving herfra som en følge av behovet for steinmasser for oppfylling av stasjonsområdet.
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Hovedkonsekvenser i anleggsperioden:
På grunn av at det er store restriksjoner på arbeider og arealbeslag i Åkersvika naturreservat
må Stangevegen mest sannsynlig stenges for gjennomkjøring i overkant av ca. 2,5 år når den
nye brua bygges. I tillegg til å være sterkt trafikkert er Stangevegen også hovedåre for gang- og
sykkeltrafikken mellom Sandvika og Hamar. For denne trafikken finnes det få egnede
omkjøringer og det foreslås derfor at jernbanefyllingen utvides vestover for å bygge en ny
gang- og sykkelåre vest for det nye dobbeltsporet. Dette innebærer ekstra fylling og
arealbeslag i Åkersvika og en ny bru over djupålen.
Et alternativ til det som er beskrevet over er å lede trafikken ved siden av anleggsområdet,
dette innebærer fyllingsarbeider og bygging av ei midlertidig bru. På grunn av at verdien til
arealene i Åkersvika øker innover mot Flagstadelva regnes dette som lite aktuelt.
Åkersvikavegen stenges ved Vikingskipet. Utover i anleggsarbeidene vil vegen ha noe
varierende trasé, og etter at kulverten under stasjonen er etablert må det påregnes at trafikken
ledes gjennom denne og vestover mot Stangevegen.
Oluf Melvolds gate og Børstadalleen krysser dobbeltsporet i henholdsvis kulvert og bru over
sporet. Begge disse stenges til kryssingene er bygget.
Vangsvegen vil være åpen i anleggsperioden, men det må påregnes perioder med redusert
trafikkavvikling og stengning inntil ett døgn ved støping av jernbanebrua. Ved stengning av
Vangsvegen forutsettes det at Stangevegen er åpen for ferdsel. Det forventes ikke at dette
påvirker den totale byggetiden for anlegget ettersom Jernbanebrua foreslås bygget helt i
starten av anleggsarbeidene, og at det deretter vil være god tid til å bygge brua i Stangevegen.
Ved Tommelstad stenges Vektbakken, Furnesvegen og Smedbakkvegen. Fylkesveg 222
legges på bru over byggegropen på jordet like sør for dagens trasé. På denne brua etableres
det også gang- og sykkelveg. I forbindelse med arbeidene må det påregnes redusert
trafikkavvikling og kortere perioder med stopp.
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Figur 35 Skisse av anleggsområde med hovedtiltakene for Åkersvika og Hamar stasjon

Figurforklaringer
Røde piler indikerer hovedadkomst til anleggsområdet
Område 1, Åkersvika:
a) Midlertidig gang og sykkelveg etableres i anleggsperioden, her vist i grønnstiplet linje.
Idriftsettelse skjer etter at anleggstrafikken til fyllingen er avsluttet
b) Anleggsveg for bygging av fyllinger over Åkersvika, rødstiplet linje.
c) Ny jernbanebru for dobbeltsporet, se heltrukket blå linje
Område 2 (Åkersvika):
d) Ny bru for Stangevegen over djupålen og nytt dobbeltspor, se heltrukket blå linje

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

87 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

Område 3 (Flagstadelva):
e) Jernbanebruer for Rørosbanen, tilsvingen og Dovrebanen, se heltrukket blå linje
f)

Midlertidig kryssing over Rørosbanen, her vist med rødstiplet linje

g) Midlertidige kjøreveger for anleggstrafikk og tilkomst til Vikingskipet og brannstasjonen.

Tunneldrivingen:
Tunnelen drives sørover fra tverrslag ved Jessnesvegen 50 og nordover fra påhugget ved
Tommelstad. I tunnelen planlegges det rømnings- og serviceløp parallelt med sporet. Der det
er aktuelt utvides dette for å fungere som tverrslag. Dette vil gi god fleksibilitet for
tunnelarbeidene. Fra tverrslaget i Jessnesvegen ledes trafikken ut på denne og videre til
hovedvegnettet. Fra påhugget i sør kjøres steinen som skal til stasjonen i linjen, og masser
som skal ut av området kan enten ledes ut på fylkesveg 222 eller sørover til Vangsvegen.

5.5.8.1 Jernbanetekniske faseplaner
I alternativ Øst kan man bygge nesten hele den nye stasjonen i tre faser uten å måtte forstyrre
trafikken på eksisterende bane utover koblingsbrudd. Den nye stasjonen tas i bruk etappevis
for å kunne opprettholde trafikken på Rørosbanen. Det vil være en lengre periode hvor
Rørosbanen stopper på den nye stasjonen og det må da etableres alternativ transport mellom
stasjonene for overgang. I tillegg må Hamar stasjon benyttes som midlertidig hensetting for
togene fra Dovrebanen i en kort periode, dette fordi forbindelsen fra Rørosbanen til Hamar
stasjon kuttes for å fullføre anlegget.
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Alternativ Øst C
Alternativet er resultatet av en optimalisering av alternativ Øst A hvor målet er å nå fjell så tidlig
som praktisk mulig og samtidig beholde de samme jernbanetekniske forholdene som i Øst A. I
grove trekk er sporplanen lik Øst A frem til brua over Vangsvegen7. Deretter går sporet i 20 ‰
stigning/fall, før det ligger i 5 ‰ stigning/fall ved sporvekselområdet til tilsving og vente/forbikjøringssporet. Bestemmende stigning/fall blir her 13,2 ‰, som er over normalkravene i
Teknisk regelverk, men innenfor verdiene satt i Teknisk Designbasis [8]. Tunnelen går raskere
over i rettstrekning, over i fjelltunnel til påhugg ved Jessnes hvor banen kommer inn på samme
trasé som de andre alternativene opp mot Brumunddal, se Figur 36.

Figur 36: Alternativ Øst C

7

Sporet må heves noe mellom plattformer og Vangsvegen for å få tilfredsstillende vertikalgeometri mot
kulvertåpningen. Dette gir slakere stigning mellom plattform og bru, og er en optimalisering som bør
vurderes for Øst A i neste planfase.
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Bygg og konstruksjoner

Alternativ Øst C skiller seg fra alternativet ved at banen går mot vest etter konstruksjonene ved
Flagstadelva og Vangsvegen. Banen går så med tre spor i en 270 m lang kulvert før banen går
inn i bergtunnel. Tunnelutløpet er på omtrentlig samme sted som for alternativet. Kulverten i
dette alternativet blir ca. 100 m lengere. For oversikt over konstruksjoner på strekningen, se
Tabell 15.

Tabell 15: Konstruksjoner på strekningen

K-nr.
K262

K276
K277

Konstruksjon
Tunnelportal ved Børstad
Tunnelportal tverrslag ved
Furnesvegen
Tunnelportal tverrslag ved
Jessnesvegen
Slusevegger rømningstunnel

K292

Tunnelportal nord i Furuberget 129,69

K275

5.6.2

Km.
124,79
125,611

Kon.
lengde
(m)
273
20

128,188
20
125,692128,700 6

Antall
spor Kompleksitet Fundamentering
2
Liten
Direktefundamentering
Liten
Direktefundamentering
Liten
Direktefundamentering
på berg
Liten
Direktefundamentering
på berg
2

Liten

Direktefundamentering

Grunnforhold

Sørlig bergpåhugg er planlagt på Børstad med ca. 10 til 15 meter bergoverdekning. Fra
påhugget og de første 500 meterne, krysser tunnelen under jordbruksområder øst for Børstad
ungdomsskole, hvor bergoverdekningen typisk er 15 til 20 meter. Etter kryssing under
Furnesvegen går tunnelen inn under tettbebygd område ved Solvang. Terrenget stiger og
overdekningen øker raskt til over 50 meter. Videre mot nord krysser tunnelen under Klukhagan
og videre Hedmarktoppen, hvor overdekningen er størst med ca. 110 meter. I området mellom
Vognvegen og Hedmarktoppen er det spredt bebyggelse. Nordlig påhugg er planlagt ved
Jessnes med ca. 10 meter overdekning.
Basert på berggrunnskart kan ca. 210 meter i sørlig del av tunnelen bli drevet i den
udifferensierte serien som inneholder alunskifer. I tillegg er det andre formasjoner som kan
inneholde svartskifer. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til bergartsgrenser på grunn av
mangel på bergblotninger.
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Anleggsgjennomføring med faseplaner

I alternativ Øst C er traseen trukket lengre mot vest etter stasjonen slik at tunnelpåhugg med
portal kommer på Børstad. Tunnelpåhugget og portalen etableres i en åpen og 30 meter dyp
byggegrop. Dette medfører omfattende og tunge arbeider i forbindelse med
støttekonstruksjonene. Sammenlignet med alternativ Øst A er gropen enklere å utføre ettersom
det ikke krever store omlegginger av veger.
Den største konsekvensen i anleggsperioden vil være stenging av Oluf Melvolds gate mens
tunnelportalen etableres. Sammenlignet med Øst A vil traseen gå noe nærmere bebyggelsen
på Disen, men vil ikke påvirke trafikkavviklingen ved Tommelstad på samme måte.
5.6.3.1 Jernbanetekniske faseplaner
Faseplanene er like for begge øst-alternativene og det henvises til kapittel 5.5.8.1.
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Variant Øst E, fleksibel stasjonsløsning
Varianten er en videreutvikling av Øst A, der det tilrettelegges for to IC-tog i timen til Elverum8
på sikt. Stasjonen behøver derfor to flere sporforbindelser enn Øst A. Sporplanen må også
tilrettelegges for høyere hastigheter i aksen Elverum – Dovrebanen sør. Hastighet i denne
aksen er 40 km/t for Øst A, men med to IC-tog i timen bør hastigheten være minst 60 km/t for å
redusere tiden som tog fra Rørosbanen blokkerer nordgående spor på Dovrebanen.
Konsekvensen av dette er at stasjonen blir lengre. Sammen med de nye sporforbindelsene er
det ikke tilstrekkelig plass innenfor omrisset av Øst A. De to første sporvekslene i sør-enden
må dermed flyttes ut i Åkersvika, og brua over Flagstadelvas utløp i Åkersvika må dermed ha 4
spor og 3 bruer, Figur 38. Figur 37 nedenfor viser forskjellen mellom alternativ A, alternativ C,
og variant E, fleksibel stasjonsløsning.

Figur 37: Alternativ A og C sammenlignet med variant E (fra venstre til høyre)

8

To tog i timen er ikke oppnåelig uten betydelig investeringer i infrastruktur på strekningen Hamar – Elverum.
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Lillehammer
Hove
Trondheim

Spor 7: 910 m
Spor 6: 690 m

1:12

1:15
1:15

Oslo

350 m

Stange

1:15

Sørli
1:15

1:14
1:12

Spor 5: 530 m

Spor 4: 430 m

1:12

1:12

1:14

1:18,4

1:12
1:9

1:14

350 m
1:14

1:15

1:18,4

1:12

Spor 3: 490 m
Spor 2: 450 m

Spor 2 og 8: 1380 m
1:12

1:12

1:9

1:9

1:9

1:9

1:12

Spor 9: 480 m

1:12

1:18,4

Spor 10: 910 m

1:12
1:12

250m
1:12

1:12

Spor 1: 1650 m

Røros
Elverum

Figur 38: Hamar stasjon alternativ Øst E

Forskyvninga av sporvekslene ut i Åkersvika vil videre forskyve sporsløyfene som ligger i Øst A
mer mot sør. For å få nok plass må sporet i sør justeres. Varianten får dermed konsekvens for
vedtatt trasé som ligger i søsterprosjektet Sørli-Åkersvika, med ca. 1400 meter spor som her
må justeres opp til 20 meter. Prosjektet Sørli-Åkersvika skal på denne strekningen bygge to
kulverter og gjennomføre en større VA-omlegging i området. For å unngå unødvendige
ekstrakostnader må valget av denne varianten følges opp med endringer av Sørli-Åkersvika før
det bygges.

Sporene mot Rørosbanen blir liggende noe mer nordlig over Flagstadelva. Sporene mot
Rørosbanen blir liggende noe mer nordlig over Flagstadelva. Fra Børstad og nordover (ca. km
124,5) er varianten lik Øst A.

5.7.1

Bygg og konstruksjoner

For variant Øst E blir det fire spor over Åkersvika, som er to flere enn Øst A. De to ekstra
sporene er på hver sin side av dobbeltsporet fra Øst A, noe som gjør at de må være på egne
brukonstruksjoner. Dette gir tre bruer i linjen over Åkersvika, en dobbeltsporet og to
enkeltsporede bruer. Alle tre bruene utformes som betongtrau på samme måte som K201, se
Tabell 16.
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Tabell 16: Konstruksjoner på strekningen
K-nr. Konstruksjon Km.

K401 Bru over
Åkersvika
K402 Bru over
Åkersvika
K403 Bru over
Åkersvika

122,831
122,831
122,831

Kon.
Antall Kompleksitet
lengde spor
(m)
140
1
Stor, krapp kurvatur, lavt over vannivå,
går over naturreservat
138
2
Stor, krapp kurvatur, lavt over vannivå,
går over naturreservat
130
1
Stor, krapp kurvatur, lavt over vannivå,
går over naturreservat

Fundamentering

Pelefundamentering,
antatt 26 m til berg
Pelefundamentering,
antatt 26 m til berg
Pelefundamentering,
antatt 26 m til berg
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Tilkopling til Norsk Jernbanemuseum og driftsbasen
De tre alternativene som er beskrevet består av flere jernbanetiltak som utgjør en nødvendig
helhet for at jernbanesystemet skal fungere. Det er utredet tre løsninger for tilknytning til
jernbanemuseet:
•

Tilknytning fra nord

•

Tilknytning fra sør

•

Jernbanemuseet uten sportilknytning

Figur 39: Dagens tilkobling til Norsk Jernbanemuseum

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

95 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

5.8.1 Tilkopling fra sør
For tilkopling til Jernbanemuseet og Driftsbasen fra sør vil det være ulike løsninger ut ifra
hvilket alternativ som velges. Velges alternativ Vest kan jernbanemuseet kobles til fra sør ved å
legge traseen rundt Hamarbukta, se Figur 40. Driftsbasen kan videreføres som i dag.

Variant rundt Hamarbukta
Det vil legges en avgrening fra spor 2 ved km. 124,0. Dette krever en omlegging av
eksisterende spor rundt Hamarbukta på om lag 700 meter. Deretter følger banen eksisterende
trase videre vestover i ca. 2700 meter. Neste planfase må detaljere hvorvidt
bryggeriundergangen beholdes eller om sporet senkes ned på gatenivå med kryssing i plan.
Avgreiningen til Jernbanemuseet vil kunne håndteres i sikringsanlegget for Hamar, da med
løsning «grense mot usikret område» inne på stasjonen.

Figur 40: Mulig tilkopling til Jernbanemuseet fra sør-vest, variant rundt Hamarbukta
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Velges alternativ Øst A eller Øst C er det følgende muligheter for tilkopling fra sør:

Tilkopling til Jernbanemuseet og Driftsbasen fra Åkersvika naturvernområde
I dette alternativet blir det lagt en avgreining på utsiden av ny fylling i Åkersvika og trekkes inn
på eksisterende fylling før jernbanebrua i Åkersvika. Ny bane til Jernbanemuseet følger
eksisterende bane videre gjennom stasjonsområdet og vestover i ca. 4,2 km. Høydeforskjell
mellom ny og eksisterende bane kan gi utfordringer ved anleggsgjennomføring. Dette må
avklares før bygging av ny fylling i Åkersvika. Driftsbasen kan videreføres som i dag.

Figur 41: Tilkopling til Jernbanemuseet fra Åkersvika
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Tilkopling til Norsk Jernbanemuseum og driftsbasen fra ny stasjon ved Vikingskipet
For å skåne naturvernområdet i Åkersvika kan adkomsten eventuelt legges ved stasjonens
spor 7. Da vil Jernbanemuseet og Driftsbasen få en direkte adkomst nordover. En slik løsning
er vist i Figur 42 og forutsetter som øvrige løsninger at skinnene kan integreres i øvrig
utforming av gaterommet. Stasjonen i øst vil ligge ca. 4 meter høyere enn dagens Rørosbane.
For denne løsningen må linja senkes 4 meter fra ny stasjonsplassering og inn mot Driftsbasen/
dagens stasjon og videre mot Jernbanemuseet. Sporene inn mot ny stasjon i øst vil måtte
løftes til kote 130,5, 4 m høyere enn eksisterende landskapsnivå.

Figur 42: Adkomst til driftsbase og museum fra spor 7 i Øst A. Prinsipielt likt i alternativ Øst C
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Tilkopling til Norsk Jernbanemuseum, driftsbasen/Ringstallen, og verkstedområdet
I Figur 43 vises eksisterende spor som må opprettholdes ved sørlig adkomst med oransje
farge, lilla farge er spor for nordlig adkomst og grønn farge er spor som må beholdes uansett.
Driftsbasen er vist med rødt omriss.

Figur 43: Oversiktskart over nødvendige spor for å koble til driftsbase i alternativ Øst A.

Siden avgreningen for spor mot Jernbanemuseet følger dagens spor over Espern kan
eksisterende forbindelser til jernbaneverkstedet og Driftsbasen ved ringstallen opprettholdes. I
Figur 43 vises det hvilke eksisterende spor som må opprettholdes for adkomst. For adkomst

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, ÅkersvikaBrumunddal

Side:
Teknisk hovedplan Åkersvika - Dok.n
Rev.:
Brumunddal
Dato

99 av 129
ICD-05-A-20020
05A
21.11.2019

mot museet forlenges linjen markert i grønn videre mot museet. Uttrekksporet (grønt) er 250
meter langt.

5.8.2

Tilkopling fra nord

Tilknytning fra nord vil følge dagens jernbanespor, se Figur 44.

Figur 44: Mulig tilkopling til Jernbanemuseet fra nord

5.8.3

Ingen tilkopling til Norsk Jernbanemuseum

En annen mulighet er å ikke videreføre tilkopling til Jernbanemuseet. Museumsområdet vil
videreføres, men transport av utstyr til og fra området vil da være avhengig av alternativ
transport. Driftsbasen vil kunne driftes med nødvendig uttrekksspor vist i Figur 39.
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Jessnes – Brumunddal
Fra Jessnes fortsetter alle alternativ og varianter med felles linjeføring opp til Brumunddal. På
Brumunddal fornyes stasjonen og banen kobles mot eksisterende spor.

5.9.1

Beskrivelse av strekningen

Ved Jessnes kommer alle alternativene og variantene ut av fjelltunneler i samme område. For å
forenkle arbeidet med linjeoptimalisering har kilometreringen på denne delstrekningen blitt
frikoblet fra kilometrering fra alternativene og variantene på Hamar stasjon. Dette gir et
kjedebrudd på Jessnes, hvor bruddet er på rundt 40 meter for Vest, rundt 1000 m for Øst A og
rundt 700 m for Øst C. Kilometreringen for delstrekningen starter dermed på km 130,288. Når
alternativ og variant er valgt for stasjon i Hamar, må sporet mot Brumunddal få lik kilometer.
Hele delstrekningen er dimensjonert for 250 km/t. Ved km 131,5 bygges det en bru på rundt
330 m over Mælumsvika.
Mellom Flatmo og Tjernli (rundt km 134) utvides banen til tre spor, for å muliggjøre forbikjøring
av godstog. Banen passerer under nye E6 ved Tjernli i en tre-spors kulvert (ferdigstilt i 2019)
og går tilbake til to spor ved Nyhus, ca. ved km 136. Mellomsporet er dimensjonert for 80 km/t.
Generelt er sporet lagt slik at det i stor grad kan bygges med eksisterende spor i drift helt fram
til km 136,5. Det bygges også et servicespor på sørsiden av dobbeltsporet ved km 136,4 136,7. Dette sporet skal i hovedsak benyttes til gule arbeidsmaskiner. For å kunne gi
driftsopplegget bedre fleksibilitet blir i tillegg sporet tilrettelagt for lasting. Servicesporet vil få en
dekningsveksel mot inngående togspor.
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Figur 45: Tiltaket Jessnes – Brumunddal

Det er vurdert at det ikke er behov for sporsløyfer mellom ventespor og nye Brumunddal
stasjon da ventesporet skal håndtere disse sporforbindelsene. Sporgeometrien er dog
tilrettelagt for å legge inn sløyfer med stigning 1:18, 4 hvis det senere skulle vise seg aktuelt.

Brumunddal stasjon bygges med 350 meter lange sideplattformer og gjennomkjøringshastighet
på 250 km/h. Denne hastigheten krever fysiske barrierer mot sporene. Plattformene ender ved
km 137,200. Sporgeometrien er tilrettelagt for å fortsette med dobbeltspor videre mot Moelv og
Lillehammer. Stasjonen og tilhørende spor kan til dels bygges med eksisterende spor i drift.
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Ettersom dette prosjektet ender i Brumunddal er det lagt til grunn en påkobling mot
eksisterende bane, med parsellgrense på km 137,539 (ny km, ca. 140,500 på eksisterende
km). For å oppnå høy hastighet på denne påkoblinga blir det nødvendig med en
kombinasjonskurve, noe som krever avvik fra bør-krav i teknisk regelverk. Denne tilkoplinga får
en dimensjonerende hastighet 130 km/t, som matcher dagens hastigheter. Det forutsettes at
bru over Brumunddal bygges så den kan gjenbrukes av fremtidig dobbeltspor.

5.9.2

Bygg og konstruksjoner

Strekningen Jessnes – Brumunddal har to store konstruksjoner: bru over Mælumsvika og
overgangsbru for fylkesveg 89 Mjøsvegen.

5.9.2.1 Bru over Mælumsvika
Brua over Mælumsvika bygges som kassebru av betong og er i alt 304 m lang og ca. 12 m
bred. I alt har brua åtte spenn med typisk spennvidde 41 m og konstruksjonshøyde på 4,3 m.
Fundamenteringen av den enkelte pilar er enten direkte på berg eller med peler til berg. Bak
landkar i akse 1 (søndre landkar) bygges en 50 m lang friksjonsplate for opptak av krefter og
sikring av stor stivhet langs sporet. På tvers av spor overføres lasten til pilarene som maksimalt
er ca. 20 m høye, men likevel stive.
Brua bygges feltvis med frittbærende og fremskyvbar forskaling. Metoden krever
fagverkskonstruksjoner med lengde ca. 41 m, som understøttes av pilarene som bygges først.
Transporten kan gjøres enklere ved at fagverkene etableres i transportvennlige størrelser og
forberedes med montasjeskjøter. Vegnettet frem til byggeplassen er ikke tilpasset tung trafikk,
men kan forsterkes om nødvendig. Byggemetoden er godt egnet for å krysse over Mælumsvika
der vannstanden varierer. Overgangsbru for E6 er allerede bygget i forbindelse med utbygging
av E6 Arnkvern – Moelv. For oversikt over konstruksjoner

5.9.2.2 Overgangsbru for Fylkesveg 89 Mjøsvegen
Fylkesveg 89 Mjøsvegen skal krysse tre spor. Ett av disse er eksisterende og vil være trafikkert
under anleggsperioden. Selve konstruksjonsgropen har lav kompleksitet, men på grunn av at
den etableres over spor i drift øker det kompleksiteten i anleggsfasen. Dette kan løses med
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anleggstunnel for banen, eller ved å bygge konstruksjonen feltvis og flytte jernbanetrafikken
over til nye spor.

5.9.2.3 Andre konstruksjoner
På strekningen er det ellers mindre konstruksjoner. To bruer er overgangsbruer over jernbane i
skjæring og disse fundamenteres direkte på berg. Det er tre bruer i linja, en for viltundergang,
en overgang over Brennerivegen og en over elven Brumunda. I tillegg etableres det tre
kulverter. Alle disse konstruksjonene utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner og med
relativt lav kompleksitet. Konstruksjonene knyttet til stasjonen har lav kompleksitet.
For oversikt over konstruksjonene på strekningen, se Tabell 17.
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Tabell 17: Konstruksjoner på strekningen
K-nr. Konstruksjon
K505 Fv67 nedre Jessnes bru

Km. lengde Antall Kompleksitet
(m)
spor
131,005
29
Liten

K520 Bru over Mælumsvika ved
Strandvik

131,526

304

K530 Overgangsbru for privat v
eg ved Vesle Ihle

132,427

26

K540 Bru ved Vestre Steneng

134,250

60

K550 Bru over Tjernlibekken

134,630

5

K560 Mjøsvegen

135,034

K570 GS undergang Paradis

135,535

K590 Undergang for kommunal
veg ved Brumunddal
stasjon
(Brennerivegen/Stasjonsv
egen)
K600 Plattformer Brumunddal
stasjon

136,817

38

2 Liten

136,849137,199

700

Liten

137,040

23

137,203

4

137,228

20

K605 Undergang Brumunddal
stasjon
K610 Forlengelse av undergang
for gangveg
K620 Bru over Brumunda

5.9.3

Fundamentering
Direktefundamentering på
berg, masseutskiftning til
berg, eller peler

2 Middels;
Direktefundamentering på
mudderbank
berg
Begrense fotavtrykk
i anleggsfasen
Liten
Direktefundamentering på
berg, masseutskiftning til
berg
3 Liten

Direktefundamentering

3 Middels, myrområd
e
Middels

Direktefundamentering

Liten

Direktefundamentering
Direktefundamentering
Direktefundamentering på
berg, masseutskiftning til
berg

Direktefundamentering

2

Direktefundamentering

2 Liten

Direktefundamentering

2 Middels, på grunn
av vannføring og
nærføring dagens
spor og elv

Sålefundamentering på b
erg eller masseutskifting
til fjell eller fast morene

Veg

Omfanget av vegomlegginger på strekningen Jessnes – Brumunddal omfatter både offentlige
veger og private veger. Av offentlige veger gjelder dette både europaveg, fylkesveger og
kommunale veger. Denne delstrekningen strekker seg gjennom Ringsaker kommune og
innenfor denne delstrekningen blir vegene som er berørt listet opp i Tabell 18.
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Tabell 18: Oversikt over berørte veger
Ringsaker
Kommune
Europaveg

Fylkesveger
Kommunale
veger

Betegnelse veg

Vegtiltak / type konstruksjon

Europaveg 6

Undergang for spor. Bygges i E6-prosjektet

Nils Amblis veg
Fylkesveg 67 Jessnesvegen

Eksisterende bru i konflikt med nytt
dobbeltspor
Overgangsbru for omlagt veg

Fylkesveg 89 Mjøsvegen

Overgangsbru for omlagt veg

Gang- og sykkelveg Strandvegen-Parkgata Eksisterende Gang- og sykkelveg inkl.
kulvert saneres Ny Gang- og sykkelveg og
undergang etableres lengre sør
Nerkvernvegen (Kv.5750),

Vestlig del vegen langs spor saneres

Jernbanevegen (Kv.3920)

Eksisterende veg utbedres med endret
vegprofil
Eksisterende Gang- og sykkelveg inkl.
undergang må ivaretas i neste planfase

Gang- og sykkelveg v/elva Brumunda
Private – og
landbruksveger

Sv.551 (til eiendom gnr/bnr: 753/3 og
756/1)
Pv.98343 Grøtodden
Sv.551 (til eiendom gnr/bnr: 753/3 og
756/1)
Pv.91709 Viken
Pv.98487 Vesle Ile
Pv.770 Vognvegen

5.9.3.1

Tiltak ivaretas i neste planfase
Eksisterende veg legges om til vestsiden
av sporet
Tiltak ivaretas i neste planfase
Eksisterende veg tilpasses under ny
jernbanebru
Overgangsbru for veg
Gangveg inkl. gangbru saneres

Kjøreveger

Europaveg 6 gjelder banekryssingen ved Tjernli. Både veg- og konstruksjonstiltak for
framføring av jernbanen ivaretas i pågående E6-utbygging. Nytt dobbeltspor kommer i konflikt
med nåværende Nils Amblis vegbru. Videre detaljering av tiltak må gjøres i neste planfase.
For fylkesveg 67 Jessnesvegen og fylkesveg 89 Mjøsvegen vil jernbanen krysse fylkesvegene i
skjæringen og det er behov for å etablere overgangsbruer med krav til tilstrekkelig frihøyde
over banen og stigningskrav på vegene i henhold til vegklasse Hø2.
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For den kommunale vegen i Jernbanegata som vil krysse under nytt dobbeltspor er det krav til
frihøyde på 4,90 m mellom underkant jernbanebru og kjøreveg. Jernbanevegen er foreslått
med tosidig fortau og krav til universell utforming med hensyn til stigningskrav på 5 %. Vegen
dimensjoneres i henhold til vegklasse Hø2.
De private veger/landbruksveger som blir berørt av jernbanetiltaket må videre føres over banen
med planskilt kryssing. Det være seg overgangsbruer eller kulvertløsninger. Disse vegen skal
planlegges og dimensjoneres i henhold til normaler for landbruksveger.
5.9.3.2

Gangveger

Eksisterende gang- og sykkelveg mellom Strandsagvegen og Parkgata kommer i konflikt ned
østlige del av gang- og sykkelvegen. Det er behov for å etablere en ny planskilt kryssing av
banen i nærheten av Parkgata. Krav til innvendig frihøyde i konstruksjon og stigningskrav til
universell utforming i henhold til gjeldende regelverk må ivaretas i den videre planleggingen.
Den relativt nye gang- og sykkelvegen under dagens Dovrebane ved Brumunda kommer i
konflikt med nytt dobbeltspor. Jernbanen er flyttet noe lengre vestover i forhold til dagens bane
og det er behov for videreføring av planskilt kryssing for eksisterende gang- og sykkelveg.
Frihøyde krav og stigningskrav må ivaretas i videre planlegging.
5.9.3.3

Driftsveger

Omfanget av driftsveger må planlegges etter krav og retningslinjer gitt i Teknisk Designbasis [8]
for InterCity. Innenfor sporalternativ Jessnes – Brumunddal er det behov for driftsadkomst til
plattformene inne på Hamar Stasjon. Dette løses med overkjørbare planoverganger ved enden
av plattformene. Disse driftsadkomstene må oppfylle krav til bredde for utrykningskjøretøy,
beredskapskjøretøy og drift- og vedlikeholdsmaskiner.
På nåværende planfase er det behov for driftsadkomst og langs gående driftsveg langs 3sporet (servicesporet) rett sør for Brumunddal Stasjon. Driftsvegene dimsjoneres for større
kjøretøy med snumuligheter for lastebil og med en minstebredde på 3,0 m. Behovet for øvrige
driftsveger må detaljeres nærmere i neste planfase.
5.9.4

Fjelltunneler med rømningsveger

Det er ingen fjelltunnel på strekningen Jessnes – Brumunddal. Men ved Jessnes etableres
tunnelportal for alle banealternativer gjennom Hamar kommune. Ved tunnelportal for
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jernbanetunnel er det krav til beredskaps veg fram til portal og beredskapsplass i nærheten av
portal. Beredskapsvegen skal være framkommelig for utrykningskjøretøy med minimum
vegbredde på 4 m og snumulighet ved portal. Beredskapsplassen skal være på minimum 500
m2.

Figur 46: De tre alternativenes tilkobling til strekningen Jessnes – Brumunddal

5.9.5

Vann, avløp, og fjernvarme

Alle vann og avløp ledninger langs tiltaket sikres og gjøres utskiftbare under planlagt spor,
enten ved hjelp av teknisk kulvert, eller foringsrør. Ved langsgående konflikter legges ledningen
utenfor sporområdet. Vann og avløp (VA) er for gjennomgående spor vurdert og planlagt
tilpasset tiltaket. VA anlegg er gitt samme nivå og funksjon som i dag. Normalkrav og lokale
krav er ivaretatt.
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5.9.5.1 Drenering og overvannshåndtering
Alle nedslagsfelt er beregnet. Overvannstraseer for de enkelte nedslagsfelt er beregnet og
plassert. Alle krysninger er identifisert og dimensjonert. Langs toppen av skjæringer må
sidegrøfter vurderes etter behov.

5.9.5.2 Jordskjæringer og kombinerte jord- og fjellskjæringer
Det er lagt til rette for lukkede grøfter for å ta hånd om drens- og overvann i områder med
jordskjæringer. Linjegrøfter lukkes ved behov og konflikter med konstruksjoner. I lavbrekk må
vannet ledes vekk via kulverter og bekkelukkinger der det er mulig, eller pumpes til
eksisterende eller nytt overvannsanlegg. Det er lagt opp til annenhver sandfangskum og
overvannskum for hver hundrede meter for inspeksjon og spyling av nytt drensanlegg.

5.9.6

Grunnforhold

5.9.6.1 Løsmasser
Grunnundersøkelser som er utført avdekker at løsmassene domineres av faste morenemasser.
Lokalt kan det påtreffes leirete masser opp mot terreng eller som lag lenger ned i massene.
Løsmassemektighet over fjell er registrert mellom ca. 1 - 17 meter under terreng i
borepunktene.

5.9.6.2 Berggrunn
Jamfør berggrunnskart fra NGU går traseen fra Jessnes til Brumunddal i ulike typer skifre,
sandsteiner, kalksteiner og kvartsitter. Også formasjoner med mulig innhold av svartskifer er
angitt. Det skal etableres flere skjæringer i berg på strekningen, og i tre områder vil total
skjæringshøyde (berg og løsmasse) overstige 10 meter. Dette gjelder strekningene sør og nord
for brua over Mælumsvika og mellom Rørvika og Vestre Steneng. Disse skjæringene vil bli
tosidige, med skjæringshøyder opp mot 20 meter målt langs senterlinje. Den største
skjæringshøyden på østlig side er der terrenget skrår mot Mjøsa.

5.9.7

Flomsikring

Mellom Jessnes og Brumunddal ligger banen over nivået for 200-årsflom. Det flomsikres derfor
bare med tanke på overvann, se for øvrig kapittel 5.9.5.1.
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Anleggsgjennomføring m/faseplaner

Kapitlet omhandler den delen av dobbeltsporet nord for Furuberget som bygges i dagsone, det
vil si fra tunnelpåhugget og nordover til parsellgrensa i Brumunddal. Lengden på denne
dagsonen er 8,44 km for Vest-alternativet og 8,61 km for begge øst-alternativene. Traseen er
anleggsteknisk lik for alle alternativene.
Traseen går i varierende skjæring og fylling, og det er en større bru i Mælumsvika. Ellers er det
kun mindre konstruksjoner.
På Tjernli krysser traseen under E6. I den forrige hovedplanen var det planlagt å bygge en
kulvertkryssing her. Kulverten ble bygget som et ledd i utbyggingen av E6 som Nye Veier stod
for.
Gjennom Brumunddal ligger traseen for det nye dobbeltsporet med relativt god avstand til den
eksisterende jernbanen. Det er mindre strekninger med nærføring til eksisterende bane, samt
at linjene krysser hverandre like sør for stasjonen.
Bygging av traseen innebærer flytting av masser, en jobb som vi bli forholdsvis ukomplisert.
Byggingen i Brumunddal er det mest kompliserte elementet i anleggsgjennomføringen, men
anses som håndterbart.
5.9.8.1 Jernbanetekniske faseplaner
Grunnet godkjent Kommunedelplan i Ringsaker kommune blir dette først utarbeidet i neste
planfase.
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RAMS-VURDERINGER

RAMS-arbeidet i prosjektet følger krav i EN 50126, Bane NORs Håndbok for RAMS og krav i
Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og – vurdering. Prosjektets RAM- og
sikkerhetsstyring er beskrevet i RAM- og sikkerhetsplanen.
I hovedplanfasen er det utført en kombinert RAM- og risikovurdering for alternativene som var
aktuelle og under vurdering i mars 2019, samt en risikovurdering for tunnelalternativene som
var aktuelle i mai 2019.

Konklusjon RAM- og risikovurdering

Sikkerhet
Prosjektet er i hovedplanfasen, og på dette stadiet vurderes det at akseptkriteriet for
samfunnsrisiko vil bli møtt, basert på en overordnet kvalitativ vurdering. Det er flere
risikoforhold på strekningen som må ivaretas i den videre prosjekteringen, men det er ingen
forhold som tilsier at akseptkriteriet for samfunnsrisiko ikke vil bli møtt, dette gjelder for alle
alternativene.
Det mest utsatte individet antas å være en togpendler som reiser til og fra Hamar, 250 dager i
året (2. person). Det er ikke identifisert noen farer som tilsier at mest utsatte individ er utsatt for
risiko som er høyere enn akseptkriteriet til Bane NOR for individrisiko.
RAM
Totalt ble det identifisert 25 RAM-forhold, hvorav to av forholdene aksepteres uten tiltak og de
øvrige 23 skal vurderes. Det er ikke identifisert forhold som tilsier at strekningen ikke vil kunne
oppnå Bane NORs kriterier for RAM i denne analysen.
Konklusjon risikovurdering tunneler
Som det fremkommer av tabellene nedenfor, har alle tunnelalternativene særtrekk som fører til
at risikonivået er noe høyere sammenlignet med en standard tunnel. Felles for alle
alternativene er at det er sporveksler i tunnelene og at det er en høy andel godstrafikk. Dette er
forhold/særtrekk som gjennomgående fører til en økning i risikonivået for tunnelene,
sammenlignet med en standard tunnel.
Forskjellene mellom alternativene er ikke stor. Alle alternativene er vurdert til å ha et høyere
risikonivå enn for en standard tunnel, spesielt når det gjelder sannsynligheten for
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topphendelsen sammenstøt tog-objekt og konsekvensen for topphendelsen brann. Alternativ
Øst C er vurdert til å ha et høyere risikonivå sammenlignet med de andre alternativene. Dette
er på grunn av at konsekvensen totalt sett er vurdert til noe høyere enn en standard tunnel,
mens de øvrige alternativene er vurdert som tilsvarende en standard tunnel.
Øst C er det alternativet med høyest risikonivå knyttet til brann, dette er på grunn av 3. sporet
på Børstad. På grunn av at de øvrige alternativene allerede har det høyeste nivået for
konsekvensen for topphendelsen brann (det vil si kategori «++», som er en del høyere enn for
en standard tunnel) fremkommer ikke denne forskjellen mellom alternativene i vektingen (men
det fremkommer i antall særtrekk, da Øst C har 6 særtrekk som bidrar til økning av konsekvens
for topphendelsen brann, mens de øvrige alternativene har 5).
Det er ikke identifisert forhold som tilsier at akseptkriteriet for samfunnsrisiko og/eller
individrisiko ikke vil bli møtt for noen av alternativene. Alle alternativene har imidlertid økt risiko
sammenlignet med en standard tunnel, og det er flere risikoforhold som må følges opp i den
videre prosjekteringen.
For å ivareta den økte risikoen for noen av særtrekkene bør det vurderes tiltak utover det
regelverket krever. Denne analysen er for overordnet til å si noe konkret om risikonivået for
særtrekkene separat. Det må derfor gjøres videre vurderinger av de særtrekkene som er
identifisert som risikoøkende for det alternativet som videreføres fra hovedplan.
I etterkant av analysemøtene har prosjektet sett på tiltakene fra analysene, samt farene og
RAM-forholdene som har blitt identifisert i analyser som har vært utført i foregående planfaser.
Oppfølging av alle farer og tiltak gjøres i prosjektets RAM- og farelogg, som utgis ved
ferdigstillelse av hovedplanfasen. I tillegg er farer og tiltak tilgjengelig via RamRisk.
Ved ferdigstillelse vil oppfyllelse av prosesskravene dokumenteres av prosjektet i Verifikasjon
av prosesskrav. I tillegg vil det bli utarbeidet et enkelt sikkerhetsbevis for prosjektering i
hovedplanfasen.
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SHA-VURDERINGER

I hovedplanfasen har arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blitt gjennomført i henhold
til Byggherreforskriftens krav om at SHA skal ivaretas gjennom valg i planlegging og
prosjektering.

Data til risikovurderingen har blitt innhentet gjennom prosjekteringsmøter,
anleggsgjennomføringsmøter, særmøter, samt ett SHA-analysemøte, som ble avholdt
19.06.2019. På analysemøtet deltok fagpersoner fra både Bane NOR og Rambøll-Sweco.

Risikovurderingen identifiserte farer og tiltak og vurderte risiko ut ifra en forenklet kvalitativ
analysemetodikk. Alternativene Vest, Øst A, Øst C og varianten Øst E ble besluttet
gjennomgått av analysegruppen. På grunnlag av identifiserte farer er alternativene analysert og
plassert i en av tre risikokategorier, beskrevet i Tabell 19.

Tabell 19: Risikokategorier
Risikonivå

Beskrivelse

Noe risiko9

Noe risiko innebærer et mindre antall krevende arbeidsoperasjoner, forholdsvis
lav kompleksitet, lav usikkerhet og/eller kort eksponeringstid for farer. Alternativet
stiller færre krav til planlegging og koordinering og/eller vil innebære lavere grad
av sikringstiltak.

Middels risiko

Middels risiko innebærer et middels høyt antall krevende arbeidsoperasjoner,
middels kompleksitet, middels usikkerhet og/eller middels lang eksponeringstid
for farer. Alternativet stiller middels krav til planlegging og koordinering og/eller vil
innebære middels grad av sikringstiltak.

Forhøyet
risiko10

Forhøyet risiko innebærer et høyt antall krevende arbeidsoperasjoner, høy
kompleksitet, høy usikkerhet og/eller lang eksponeringstid for farer. Alternativet
stiller store krav til planlegging og koordinering og/eller vil innebære høy grad av
sikringstiltak.

Risikovurderingen fremhever spesielt de farer som er vurdert å medføre en vesentlig forskjell
mellom alternativene i en SHA-sammenheng, men også farer som er vurdert som spesielle for

9

At et alternativ helhetlig sett er vurdert som «noe risiko» utelukker ikke at det vil forekomme
arbeidsoperasjoner som er forbundet med høyere risiko
10

Det vektlegges at den høyeste risiko kategorien, «forhøyet risiko», ikke må forveksles med
uakseptabel risiko
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akkurat dette anlegget er likevel inkludert. Det vil si, selv om faremoment er felles for flere
alternativer. De tre alternativene Vest, Øst A og Øst C inkludert variant Øst E er vurdert som i
Tabell 20.

Tabell 20: Risikovurdering per alternativ
Alternativ
Alternativ Vest
Alternativ Øst A
Alternativ Øst C
Variant Øst E

Risikonivå
Forhøyet risiko
Middels risiko
Middels risiko
Middels risiko

Resultatene fra risikovurderingen indikerer at alternativ Vest vil være forbundet med høyest
risiko i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Det er flere forhold som ligger til grunn for
denne vurderingen. Ett av forholdene er svært høy kompleksitet og usikkerhet forbundet med
arbeidene på Hamar stasjon. Dette innebærer blant annet:
•

Krevende faseplanlegging

•

Arbeid nær idriftsatt jernbane

•

Sterkt forurensede masser

Faremomenter ved Koigen innebærer komplekse og krevende forhold i forbindelse med
etablering av byggegrop. I Hamarbukta vil driving av tunnel med lav overdekning, inkludert
etablering av, og arbeid i, byggegrop i fylling medføre risiko. Tiltaket vil sette store krav til
planlegging av arbeidene og innebære høy grad av sikringstiltak for å redusere eller håndtere
risikoen.

Alle øst-alternativene vurderes som middels risiko. Faremomenter som kan trekkes frem er:
•

Bygging av lengre bru(er) over Åkersvika

•

Flere komplekse kryssinger av høyt trafikkerte veger, som ved Stangevegen og
Vangsvegen

•

Arbeid nær idriftsatt Rørosbane

Ett moment som vurderes som mer krevende for de øst-alternativene enn Vest er
kompleksiteten knyttet til grensesnittet mot eksisterende trafikk på Rørosbanen, Stangeveien,
Vangsveien og Åkersvikavegen.
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Innad i alternativene/variantene vurderes alternativ Øst C som et noe mindre kompleks og
krevende alternativ enn Øst A. Dette er blant annet på grunn av at alternativet går tidligere inn i
fjell, og at man unngår inngrep i veisystemet ved Furnesveien. Det betyr også at negative
konsekvenser for boligområdet rundt elimineres. I tillegg vil selve tunneldrivingen kunne
gjennomføres raskere på grunn av at man unngår å etablere kulverten ved bebyggelsen på
Tommelstad, inkludert tunnelpåhugg.

På bakgrunn av en samlet vurdering av analyseresultatene fra alle de tre alternativene samt
den ene varianten, kan det konkluderes med at det er øst-alternativene, inkludert variant Øst E,
som er forbundet med lavest SHA-risiko. Det vil si «middels risiko» versus «forhøyet risiko»,
som alternativ Vest er vurdert som. Videre er det identifisert forhold som indikerer at alternativ
Øst C vil innebære noe lavere kompleksitet og risiko enn Øst A.
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YTRE MILJØ
Miljøbudsjett

Det er utarbeidet et klimabudsjett for de tre alternative strekningene som gjennom Hamar.
Utbygging av spor på strekningen Jessnes – Brumunddal er også vurdert. Alle livsløpsfaser, fra
produksjon av materialer, til transport av materialer til byggeplass, utskiftning, samt drift og
avhending er vurdert. I tillegg til CO2-utslipp11 inkluderer analysen forsuring (kg SO2),
eutrofiering (kg fosfor (P)-ekvivalenter), fotokjemisk smog (kg NMVOC) og energibruk (MJ).

8.1.1

Omfang og usikkerhet

Hovedsakelig dekker klimabudsjettet alt som er inkludert i kostnadskalkylen for hovedplanfasen
fra hvert fag, datert 28.06.2019 og oppdatert 21.08.2019. Noen få komponenter i kalkylen er
holdt utenfor klimabudsjettet, enten grunnet mangel på gode utslippsfaktorer eller fordi det er
vurdert til å ha marginal innvirkning på de totale resultatene. For flere komponenter i kalkylen
har det vært nødvendig å gjøre antakelser om mengde materialer per komponent eller hvilke
utslippsdata som stemmer best overens med den aktuelle komponenten/kalkyleposten.
Størst usikkerhet er vurdert å være knyttet til beregnet mengde materialer til konstruksjoner.
For de største konstruksjonene er det laget overordnede beregninger av mengde betong, men
disse er ikke utført på detaljplannivå. Videre er det gjort grove vurderinger av betongmengde
for flere mindre kulverter, Hamar torg, ramper og plattformer/plattformtak.
Innenfor ingeniørgeologi er det beregnet materialmengder basert på mengder stabilitetssikring i
tunnelene for IC Moss vektet per m2 tunnel. Postene innenfor sonderboring er her ikke tatt med
grunnet manglende mengdedata eller utslippsdata per NOK. Vann og frostsikring er lagt inn
med betonghvelv, i henhold til kalkyle, men det kan også være aktuelt med full utstøpning, noe
som vil øke klimagassutslippene.
Når det gjelder utslipp i anleggsfasen er det beregnet utslipp for all massetransport inkludert
graving og lasting basert på antatte avstander. Av anleggsprosesser er det videre tatt med
sprengning av tunnel, strømforbruk ved tunnelbygging, bygging av spor, anleggsveier og
vegbygging. Det mangler utslippsberegning for anleggsarbeidet knyttet til bygging av
konstruksjoner samt alle anleggsarbeid knyttet til alle poster innenfor jernbaneteknikk (utenom
11

klimapåvirkning målt som CO2-ekvivalenter
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spor). Disse anleggsprosessene antas å utgjøre den største andelen av utelatte prosesser. I
kalkylen ligger det inne en post for entreprenør tilsvarende 25 % av entreprisekostnaden. Dette
ville man kunne inkludere i klimagassbudsjettet med en utslippsfaktor for anleggsgjennomføring
generelt, men dette antas å øke usikkerheten altfor mye i resultatene og i tillegg resultere i en
del dobbelregning av utslipp, i form av anleggsprosesser som allerede er inkludert, slik at dette
er valgt å utelates foreløpig. Det anbefales at dette vurderes nærmere i neste fase og
oppdatering av klimabudsjettet.
En stor andel av utslippene for jernbaneteknikk er basert på utslippsfaktorer definert som
utslipp per NOK i kalkylen. Dette gjelder for signalanlegg, teleanlegg, lavspent, VA12, ca.
halvparten av kostnadene for kontaktledning og øvrige tekniske anlegg.
I beregning av drift og vedlikehold er det fremst tatt med utskiftning av komponenter basert på
komponentens antatte levetid og prosjektets levetid som her er satt til 60 år. Levetiden for
konstruksjoner er også antatt å være 60 år, men her er ikke beregninger for utskiftning tatt
med. Anleggsrelatert utslipp til driften/utskiftningen er til stor del utelatt grunnet manglende
data.

8.1.2

Samlede resultat

Resultatene viser at Vest har de høyeste utslippene med totalt 17 % høyere utslipp enn Øst A.
Det er spesielt materialbruken som trekker opp utslippene til Vest A med 39 % høyere utslipp
enn i Øst A. Øst A og Øst C har i stor grad like totalutslipp med kun små forskjeller på de
forskjellige livsløpsfasene.

12

Beregnet utslippsfaktor er basert på IC Moss-prosjektet
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Totale klimagassutslipp, tonn CO2-ekv
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Figur 47: Totale klimagassutslipp fordelt på alternativ/strekning

Tabell 21: Klimagassutslipp, tonn CO2-ekvivalenter, fordelt på utslippsområde
Øst A

Øst C

Vest A

Jessnes – Brumunddal

Materialproduksjon

90200

91900

125700

18400

Utbygging

33400

34700

29900

16400

D&V 60 år

37200

35200

34800

9100

Arealbruksendring

2800

1700

1000

4500

sum

163700

163400

191300

48300

De høyere utslippene fra materialer i Vest skyldes først og fremst flere og større
konstruksjoner. For konstruksjoner er det beregnet utslipp på 20 000 tonn CO2-ekvivalenter i
Vest. Dette er dobbelt så høye utslipp som i øst-alternativene. I tillegg er det beregnet ca.
20 000 tonn CO2-ekvivalenter knyttet til VA, fjernvarme og VA-omlegginger. I og med at dette
er utslipp beregnet ut ifra kostnadstall er det stor usikkerhet knyttet til disse utslippene. Den
totale utslippsforskjellen mellom Vest og øst-alternativene ligger på 27 500 tonn CO2 –
ekvivalenter. Utslippene knyttet til utbygging og arealbruksendring er derimot lavere i Vest enn
for øst-alternativene.
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Forurenset grunn
8.2.1

Forurensende masser og masser med forhøyede bakgrunnsverdier

Resultatene fra den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen avdekker forhøyede
konsentrasjoner av flere ulike miljøgifter. De forhøyede konsentrasjonene antas å skyldes både
naturlige forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner, så vel som tilført antropogen forurensning13. De
gjennomgående forhøyede konsentrasjonene av arsen, nikkel, kadmium og sink antas i
hovedsak å skyldes regionale geokjemiske forhold. Forhøyede konsentrasjoner som antas å
skyldes geokjemiske forhold er påvist i stedegne masser, hovedsakelig ved der alternativ Øst
planlegges. Slike masser vil tilstrebes å kunne anvendes/disponeres lokalt da de ikke er
antropogent forurenset. Hvis slike masser likevel må kjøres ut vil de måtte håndteres som
forurensede masser. Det foreligger i tillegg mistanke om at masser på området kan være
syredannende. Dette vil undersøkes nærmere i pågående undersøkelse av løsmassene.

På området ved Hamar stasjon og Vikingskipet består massene i hovedsak av fyllmasser.
Fyllmassene på området er påvist antropogent forurenset i tilstandsklasse 2-5. Det ble i tillegg
påvist svært sterk forurensning, over tilstandsklasse 5 (farlig avfall) i ett av de undersøkte
prøvepunktene som befant seg i området ved Hamar stasjon. Områder med forhøyede
konsentrasjoner av miljøgifter, som ikke skyldes naturlige geokjemiske forhold, bør undersøkes
nærmere. Det anbefales å undersøke og eventuelt utføre supplerende undersøkelser på
eiendommer hvor det er påvist antropogen forurensning. Dette anbefales for å minimere
mengden masser som må håndteres og deponeres som forurensede, samt for å forsikre en
forsvarlig håndtering av de forurensede massene.

8.2.2

Forurensede sedimenter i Hamarbukta

Det ble i juni 2019 utført en miljøteknisk sedimentundersøkelse i Hamarbukta for å vurdere om
sedimentene her er forurenset. Denne rapporten oppdateres etter at analyseresultatene er
mottatt fra analyselaboratorium. Foreløpige resultater fra geotekniske undersøkelser i
Hamarbukta viser at tykkelser på løsmasser i området er på flere meter. Det bør derfor i senere
fase vurderes om det er behov for videre undersøkelser av sedimentene i Hamarbukta.

13

Menneskeskapt luftforurensning
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Naturmangfold
Hele tiltaket gir samlet sett betydelige negative konsekvenser for naturtyper, og deres
funksjoner for fauna og flora. Banen vil bli en absolutt barriere for større viltarter og skjære av
flere viktige landskapsøkologiske korridorer. Viltkryssinger er planlagt nord for Jessnes.

Alle alternativene gjennom Hamar kommune gir store negative konsekvenser for Ramsarområdet i Åkersvika naturreservat, men med alternativ Vest blir arealbeslaget noe mindre og
mindre verdifulle arealer vil gå tapt. Med vest-alternativet går en forekomst av den utvalgte
naturtypen hule eiker tapt på Høyensalodden. Øst-alternativenes beslag gir konsekvenser for
den utvalgte naturtypen slåttemark, samt negativ påvirkning på forekomster av den prioriterte
arten dragehode ved Børstad/Tommelstad. Eikene på Høyensalodden kan vanskelig reddes
med avbøtende tiltak, mens slike tiltak kan gjøre at arealtap av slåttemark reduseres og
forekomstene av dragehode kan spares i Børstad-området.

Alternativene i øst gir totalt sett de største negative påvirkningene på naturmangfold både i
Ramsar-området og for andre naturverdier i planområdet. Alternativ Øst A gir arealbeslag av
slåttemark og tap av økologisk funksjonsområder for dragehode ved Tommelstad, mens Øst C
bare gir mindre negative konsekvenser i dette området. Varianten med fleksibel
stasjonsløsning i alternativ Øst (Øst E) gir størst arealbeslag og beslag av verdifulle
våtmarksareal i Åkersvika naturreservat. Alternativ Øst A med denne løsningen kommer
dårligst ut når det gjelder naturmangfoldtemaet.

Det vil bli utarbeidet en egen kompensasjonsplan for tap av naturverdier i Åkersvika
naturreservat. I konsekvensutredningen for strekningen gjennom Hamar kommune er det
foreslått en rekke avbøtende og restaurerende tiltak for å redusere den negative påvirkningen
på verneområdet.
Rangeringen av alternativene gjennom Hamar for naturmangfoldtemaet er slik:
1. Alternativ Vest
2. Alternativ Øst C
3. Alternativ Øst A
4. Øst-alternativene med fleksibel stasjonsløsning (Øst E)
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I Ringsaker vil tiltaket ramme flere verdifulle kalkskoger og kalktørrenger. Dette vil gi negative
konsekvenser for våtmark og strandskog i Mælumsvika og i noen grad også for Brumundas
funksjon som gyte‐ og oppvekstområder for mjøsørret og harr. Avbøtende tiltak kan redusere
konsekvensene både i Mælumsvika og Brumunda.

Støy
Det er gjennomført kartlegging av støy fra jernbane og omlagte veger som følge av nye
jernbanetraséer. Kartleggingen omfatter beregning av lydnivå på fasader til bygninger med
støyfølsomt bruksformål og beregning av støysoner. Beregningene er utført med forventet
trafikksituasjon 10 år etter åpning (2044). Støyberegninger er gjennomført både for uskjermet
og skjermet situasjon.
For alle alternativ vil dagens trasé fra Brygga/Koigen, og videre forbi Storhamar og Furuberget,
utgå. Dette fører til at antallet støyutsatte bygninger reduseres uavhengig av valg av alternativ
sammenlignet med dagens situasjon. For Hamar sentrum vil tiltakets ulike alternativ påvirke
bebyggelsen ulikt og disse er beskrevet i de kommende underkapitlene.
8.4.1

Vest

Alternativ Vest følger dagens trasé igjennom Hamar sentrum og vil på denne måten ikke
båndlegge nye områder med støy fra jernbanen. I dagsonen øker ikke antall boliger i
støysonene vesentlig sammenlignet med i dag. Ettersom ny bane vil gå under bakken ved
Bryggeriundergangen vil total støyplage reduseres sammenlignet med 0-alternativet både med
og uten skjerming. Alternativet berører flest antall personer, men er også det alternativet som
båndlegger minst nytt areal med støy fra jernbanen, og med god skjerming er det mulig å få en
situasjon der ingen boliger havner i rød støysone, se Figur 48 og Figur 49.
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Øst A, C og E

Alternativ Øst A, Øst C og Øst E går nordøst for sentrum i en ny trasé i dagen. Disse
alternativene berører flest nye bygninger med en lang dagsone, men siden dette stort sett er
eneboliger gjør det at det ikke er så mange personer som er berørt sammenlignet med
alternativ Vest. Sammenlignet med alternativet i Vest reduseres også total støyplage
ytterligere.

8.4.3

Åkersvika

Fremtidig bane vil krysse Åkersvika omtrent i samme trasé som i dag, mens Øst-alternativene
svinger østover mot Vikingskipet og vil nødvendigvis beslaglegge et større område enn dagens
situasjon. Traseen mot øst vil støymessig påvirke et større område i Åkersvika. Uten skjerm på
bru over Åkersvika vil det bli en betydelig økning i støynivå for Åkersvika og beregningene viser
viktigheten av skjerm på brua. Skjerming på bru gjør det mulig å holde støynivå på dagens nivå
eller lavere.

8.4.4

Ringsaker kommune

På strekningen Jessnes – Brumunddal er Brumunddal stedet hvor det er størst tetthet av
boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål (for eksempel skoler/barnehager).
Spesielt på grunn av økt hastighet forventes det uten skjerming enn økning av antall boliger i
gul eller rød støysone, se Figur 50. Siden aktuelle krav til innendørs støynivå er strenge vil
noen bygninger gis fasadetiltak og kan dermed få lavere innendørs støynivå enn i dagens
situasjon.
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Figur 50: Antall personer (over) og bygninger (under) med støy over grenseverdier i Ringsaker
kommune

8.4.5

Støy i anleggsfasen

Konsekvensene i anleggsfasen bestemmes blant annet av lokalisering av deponier, plassering
av anleggsveger, samt andel tunneler og skjæringer. Kompleksiteten til stasjoner er en viktig
faktor. Enkelte av disse faktorene er uavhengig av trasévalg. Alternativene gjennom Hamar har
noen forskjeller i kompleksitet som vurderes å kunne gi ulik støybelastning i anleggsfasen, men
hovedsakelig er det plasseringen av anleggsaktiviteten som er den største forskjellen.
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Øst-alternativene vil trolig kreve noe mindre massetransport enn alternativ Vest hvor høy
boligtetthet og mye infrastruktur gir liten fleksibilitet med tanke på valg av for eksempel
anleggsveger og riggområder.

I Ringsaker kommune foreligger i praksis ett alternativ selv om det er noen mindre forskjeller i
støyforurensning ut ifra hvor tunnelen under Hamar ender. Det er ingen andre planlagte
tunneler i Ringsaker. Støy forventes primært å være relatert til bygging av spor og
konstruksjoner, samt stasjonen i Brumunddal.
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KOSTNADER OG KONSEKVENSUTREDNING
Kostnader

Tabell 22 viser at alle alternativene har relativt lik forventet kostnad.

Tabell 22: Kostnader
Strekning

Vest, NOK

Vest, Åkersvika – Jessnes
Øst A, Åkersvika – Jessnes
Øst C, Åkersvika – Jessnes
Jessnes - Brumunddal
Totalsum
Sum pr. lm. Åkersvika - Brumunddal

Øst A, NOK

Øst C, NOK

9 000 mill.

Sum pr. lm.

1 094 100 kr
1 036 100 kr
9 400 mill. 1 044 400 kr
3 000 mill. 427 700 kr

9 600 mill.
3 000 mill.

3 000 mill.

12 000 mill.

12 600 mill.

12 400 mill.

789 800

776 000

776 400

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.
Alternativ Øst A har høyere usikkerhet enn alternativ Øst C. Dette har sammenheng med
boliger lokalisert nært tunnelpåhugg og bruk av landbruksjord.

Forventet kostnad er basert på usikkerhetsanalyse gjennomført 09.09.2019 og
13.09.2019.

Konsekvensutredning
Som en del av hovedplanplanarbeidet har det blitt utarbeidet en konsekvensutredning for
strekningen Åkersvika – Brumunddal. For mer informasjon henvises det til
utredningsdokumentet [18].
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OPPSUMMERING

I Tabell 23 på neste side vises en oppsummering av innholdet i denne rapporten. Relevante
fagområder er listet opp med tilhørende rangering av alternativer hvor dette er mulig. Det
presiseres at innenfor noen av fagområdene er differansen mellom alternativene marginale.
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Tabell 23: Oppsummering av rapport med rangering av alternativer gjennom Hamar
Tema

Beskrivelse

Jernbaneteknisk er alle alternativene regnet som like i
kostnadsbildet og kompleksitet, sammenlignet med de andre
temaene.
Alternativ Vest kommer kapasitetsmessig best ut av de tre
alternativene grunnet et ekstra spor inne på Hamar stasjon.
Kjøretiden for Øst A og Øst C er tilnærmet like for passasjertog,
Kapasitet
men alternativ Øst C vil være mest fordelaktig for godstog
grunnet stigning/fall mellom Hamar og Brumunddal.
Av alternativene anses Vest A for å ha størst usikkerhet knyttet
til byggingen både i tunnel- og dagsonen. Begge Øst
alternativene er anleggsteknisk enklere, men har en del
Anleggsgjennomføring komplikasjoner knyttet til trafikkavviklingen som rangerer de
ned og som har vært underkommunisert. Dette gjelder særlig
Øst A som vil påvirke trafikkavviklingen negativt for
Stangevegen, Vangsvegen og Furnesvegen.
Basert på totalkostnadene knyttet til hvert enkelt alternativ
kommer alternativ Vest best ut, men investeringskostnadene er
Kostnader
forholdsvis like.

Rangering av
alternativer
gjennom Hamar
Rangeres likt

Jernbaneteknikk

Ytre miljø

Miljøbudsjett:
Alternativ Vest har de høyeste utslippene, 17 % høyere enn
nest beste alternativ, Øst A. Forskjellen mellom Øst A og Øst C
er marginal.
Forurenset grunn:
I Vest, ved Hamar stasjon er det påvist svært sterkt forurenset
grunn ved noen borepunkter. I øst er det funnet
gjennomgående forhøyede konsentrasjoner av arsen, nikkel,
kadmium og sink. Det er og mistanke om syredannede masser
i området. De forhøyede konsentrasjonene av arsen, nikkel,
kadmium og sink i øst skyldes naturlige
bakgrunnskonsentrasjoner grunnet områdets geologi.
Naturmangfold:
Alle alternativer gir store negative konsekvenser for Ramsarområdet, men arealbeslaget er mindre i alternativ Vest, samt at
færre verdifulle områder vil gå tapt hvis Vest velges.

Vest
Øst C
Øst A

Øst C
Vest
Øst A

Vest
Øst A
Øst C
Øst C
Øst A
Vest
Øst A/C
Vest

Vest
Øst C
Øst A

Støy:
Rangeres likt
Alle alternativer vil få redusert støynivå. Støymessig vil traseen
i øst påvirke et større område rundt Åkersvika enn for alternativ
Vest.
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