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Forord
Som følge av realiseringen av dobbeltsporutbyggingen på Dovrebanen og en økning av
togfrekvensen til Hamar, er det behov for et hensettingsanlegg i Hamar-området. Bane NOR er
tiltakshaver for prosjektet.
Kommunedelplanen for hensetting på Hjellum skal legge til rette for etableringen av et slikt anlegg.
Konsekvensutredningen av planen skal avklare eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at
det blir tatt hensyn til disse når tiltaket planlegges.
Konsekvensutredningen er utført i henhold metode angitt i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser. I tillegg besvarer utredningen problemstillinger som er beskrevet i
planprogrammet for strekningen (fastsatt 27.02.2019)
Fagansvarlige for utredningstemaene på ikke-prissatte konsekvenser har vært landskapsarkitekt
Ingeborg Skålnes for landskapsbilde; landskapsarkitekt Kari Bentdal for friluftsliv og byliv;
naturforvalter Bjørn Harald Larsen for naturmangfold, fagspesialist kulturarv/arkeolog Anne Katrine
Birkeland for kulturarv; og naturforvalter Jan Terje Strømsæther, for naturrsessurser. Fagansvarlig
for ikke-prissatte landskapsarkitekt Ingfrid Lyngstad og fagansvarlig for samfunnsøkonomisk
analyse sivilingeniør Erik Spilsberg har utført sammenstillingen.
Denne konsekvensutredningen utgjør en samfunnsøkonomisk analyse, og består av virkning for
både prissatte og ikke-prissatte fagtemaer, med tilhørende sammenstilling.
Rapporten er strukturert som følger:
Kapittel 1: Et tverrfaglig sammendrag som oppsummerer hele rapporten.
Kapittel 2: Innledende del som avklarer felles forhold for alle fagtemaene som utredes. I tillegg til
bakgrunn og formål for utredningen, samt kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn, defineres
referansealternativet og alternativene og variantene som utredes. Her avklares også en felles
metodikk og begreper som skaper et rammeverk for de faglige vurderingene.
Kapittel 3–7: Fagkapitler hvor de spesifikke faglige forholdene utredes. Alle de fem fagkapitlene
har en tilsvarende struktur, men til dels ulikt uttrykk på grunn av at de ulike fagenes har noe ulike
uttrykksformer for å formidle kunnskap.
Kapittel 8: Her gis en sammenstilling av alle de fem faglige vurderingene for ikke-prissatte
konsekvenser.
Kapittel 9: Prissatte konsekvenser, her vurderes kostnadseffektiviteten for alternativene.
Kapittel 10: Samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger av tiltaket
Kapittel 11: Konklusjon
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Tiltaket som ligger til grunn for denne konsekvensutredningen er en følge av realiseringen av
dobbeltsporutbyggingen på Dovrebanen og en økning av togfrekvensen til Hamar. Utredningen
omhandler bygging av hensettingsanlegg på Hjellum like øst for Hamar by.
Utredningen er utført på et kommunedelplannivå og besvarer overordnede problemstillinger og
direkte virkninger knyttet til både de prissatte og de ikke-prissatte fagtemaene landskapsbilde, byliv
og friluftsliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. I utredningen drøftes også mulige
virkninger av anleggsfase og muligheter for avbøtende tiltak.
Konsekvensutredningen er et ledd i en vurderings- og beslutningsprosess som leder frem til
planvedtak i kommunestyret. Denne fagrapporten er en samfunnsøkonomisk analyse i en
samlerapport, som vurderer og drøfter de ulike faglige problemstillingene separat i egne fagkapitler
og tverrfaglig i en sammenstilling.
Hensettingsanlegget som er planlagt og beskrevet i kommunedelplanen, skal imøtekomme
tilbudsforbedringene som følge av InterCity utbyggingen med dobbeltspor. Det skal møte behovet
for et moderne anlegg som har høyere kapasitet enn dagens anlegg i Hamar. Lokalisering av
anlegget utenfor byområdet vil frigjøre sentrumsnære arealer til byutvikling.
I prosessen frem mot valget av Hjellum som lokasjon for hensettingsanlegget tilhørende InterCity
Sørli-Brumunddal, har det vært vurdert en rekke lokasjoner både rundt Hamar og andre steder i
regionen. Hjellum er ansett som en god lokasjon da anlegget vil ligge langs en lang og rett linje og
er en optimal løsning uavhengig av hvilken trasé og stasjonsplassering som velges i Hamar. En
nærmere beliggenhet til Hamar stasjon, gir også lavere driftskostnader og lavere kostnader knyttet
til elektrifisering av Rørosbanen enn lokaliseringer lenger øst som har vært vurdert.
Planen beskriver tre alternative utforminger som her konsekvensutredes.

1.2

Tiltak og nullalternativet

For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av ulike tiltak, sammenlignes
tiltakene med et alternativ der man lar være å gjennomføre tiltaket. Nullalternativet beskriver
tilstanden i utredningsområdet i analyseperioden, dersom tiltaket ikke gjennomføres. Befolknings
og trafikkvekst inngår i nullalternativet i analyseperioden fram til 2034 (som i KU for dobbeltsporet
gjennom Hamar).
Hjellum er et mindre tettsted med bolig og næringsbebyggelse. Kommunedelplanen viser tre ulike
alternativer for Hensettingsanlegg ved Hjellum. Alle alternativene er lokalisert like øst for
tettbebyggelsen i Hjellum der Rørosbanen krysser Hjellumvegen.
Nord for dagens Rørosbane ligger to alternativer, Nord A og B. Sør for Rørosbanen ligger
alternativet Røros B. Forskjellen på A og B alternativene er muligheten for innkjøring mellom spor,
noe som i B gir en bredere sporvifte.
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Tilpasning til tettstedssituasjonen i form av eksisterende fotgjengerkrysninger, og behov for nye, er
vurdert som del av tiltaket. Elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar stasjon og hensettingen
er en forutsetning for tiltaket, og derfor en del av det som utredes her. Dette omfatter en heving av
Stangevegen der den krysser Rørosbanen i Hamar. Det er ikke utarbeidet plankart for strekningen
som må elektrifiseres, da dette tiltaket ligger innenfor dagens jernbanearealer. Tilsvarende dekkes
et mulig tiltak på Stangevegen av båndlagte arealer for fremtidig planlegging av dobbeltspor
gjennom Hamar.

1.3

Samlet vurdering og rangering av alternativene

1.3.1

Viktige verdier, ikke- prissatte fagtema
Verdisettingen for hvert fagtema har i metodikken stor betydning for vurdering av omfang
og virkning. Er verdiene store, blir virkningen likeså. Verd å merke seg at liten verdi ikke
betyr lav verdi, men at det er verdier her som har mindre betydning enn det som settes til
middels og stor verdi.
Det er naturressursene som har den tyngste belastningen av dette tiltaket. Dyrket mark av
god kvalitet ligger inn til bebyggelsen rundt Hjellum og blir i ulik grad berørt av
alternativene.
Verdiene i landskapsbildet varierer innen ulike delområder, med lite verdi i selve
tettbebyggelsen, men middels stor verdi i Frognerhagan/Skattumshagan der skogen
danner kontrast til de vidåpne dyrka arealene omkring. Størst verdi har kulturlandskapet
ved Skattum og Nordre Opphus, her er tidsdimensjonen og kontinuiteten i landskapet
viktig.
Kulturarvsverdiene i analyseområdet er først og fremst knyttet til bosetningsspor i og ved
gården Skattum. Det vurderes også at potensialet for nye funn er stort i området som kan
være aktuelt som hensettingsanlegg. Alle delområder med kulturmiljøene er gitt stor verdi.
Verdier knyttet til friluftsliv, by- og bygdeliv varierer i området, de største verdiene (middelsstore) finner vi i skogområdet mellom Hjellum og Skattum nord for jernbanen. I et åpent
kulturlandskap med få sammenhengende grønne områder med størrelse, er skogsområdet
viktig for friluftsliv i nærmiljøet. I dette skogområdet er verdiene middels-store. I andre
delområder er verdiene middels, og middels – liten.
For naturmangfold er de viktigste verdiene knyttet til flommarkskog med innslag av alm
langs bekken nordvest i utredningsområdet (middels verdi). I tillegg er det viktige
hekkeområder for kulturlandskapstilknyttede fugler og dels også rasteplasser for
våtmarksfugl på jordene til Nordre Opphus. Områdene sør for jernbanen har lav verdi for
naturmangfold.

1.3.2

Viktige verdier for prissatte konsekvenser
Gjennomgangen viser at praktisk talt alle prissatte elementer med unntak av
investeringskostnadene blir like i hensettings-alternativene. Beregningen av de prissatte
konsekvensene blir derfor begrenset til en sammenstilling av investeringskostnader.
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Alternativ Nord A
Det store omfanget av beslag av jordbruksarealer gir stor til meget stor negativ konsekvens
for fagtemaet naturressurser. I tillegg til tap av dyrkajord på Skattum og Opphus, blir
driftsforholdene vanskeligere på grunn av arronderingen.
Alternativet gir også stor negativ konsekvens for landskapsbildet, da skogområdet
Frognerhagan/Skattumshagan berøres på en slik måte at landskapskarakteren svekkes.
Også i øst blir det et brudd og en fragmentering av et kulturlandskap med stor kontinuitet
og tidsdybde.
For friluftsliv, by- og bygdeliv bidrar anlegget til en å bryte opp og begrense skogsområdets
verdier for rekreasjon, der det er verdier som i svært liten grad er mulig å erstatte eller
kompensere for.
For naturmangfold får alternativet lite negativ konsekvens. Nord A har noe mindre
arealbeslag enn Nord B av en naturtypelokalitet med middels verdi i nordvestre hjørne av
utredningsområdet.
Alternativet berører kulturarvsverdier først og fremst knyttet til bosettingsspor ved gården
Skattum, men det er også stort potensiale for nye funn i området.
For alternativet er det naturressurser, landskapsbilde og kulturmiljø som har de mest
negative virkningene. Også for friluftsliv, by- og bygdeliv, er virkningene uheldige, og svært
vanskelig å avbøte på en god nok måte.

1.3.4

Alternativ Nord B
Virkningene for alternativet er i stor grad lik som for alternativ Nord A. For Naturressurser
er virkningene likestilt med A.
B skiller seg fra A på følgende områder, for kulturarv er det noe høyere potensiale for funn
av automatisk fredede kulturminner. For naturmangfold er alternativet marginalt dårligere
enn A, på grunn av omfanget av beslag av viktig naturtypelokalitet i nordvestre hjørne av
utredningsområdet.
For landskapsbildet vil Nord B få større negativ påvirkning enn Alternativ Nord A. Dette
fordi sporvifta på tiltaket, med tilhørende aktiviteter og belysning, ligger noe nærmere
kvalitetene i skogen på Skattumshagan.
Det vurderes også at Nord B vil gi noe større negativ påvirkning enn Alternativ Nord A for
fagtema Friluftsliv, by- og byliv. Dette fordi sporvifta på tiltaket, med tilhørende aktiviteter og
belysning, ligger noe nærmere kvalitetene i skogen på Skattumshagan, samt kvalitetene i
uteanlegget til Brunstad Kristelige Menighet. Konsekvensgrad er likevel lik som for Nord A.
Nord B er dårligst av de to nordre alternativene tverrfaglig sett.
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Alternativ Røros (sør) B
Også for Røros B er det store negative konsekvenser for naturressurser, mens for andre
fagtema er virkningen middels stor eller lavere.
Landskapsbildet i området blir også her fragmentert, men anlegget ligger noe bedre
forankret både i terrengformer og mot eksisterende storskala bygningsvolumer i
næringsområdet.
Røros B gir en liten-middels negativ konsekvens for friluftsliv/byliv temaet. Det vil bli mindre
påvirkning på rekreasjonsområdet nord for Rørosbanen og det er generelt lavere verdier i
tiltaksområdet. Samtidig er det vurdert at det blir noe påvirkning på muligheter for bruk av
grøntarealer mellom Svartelva og Rørosbanen.
For naturmangfold blir virkningen ingen-liten negativ. Alternativet vil i mindre grad være i
konflikt med registrerte kulturminner enn nord-alternativene.
For alle fagtemaene er virkningen av Røros B mindre, for det ligger plassert slik at det i
mindre grad berører de store verdiene nord for Rørosbanen. Med en beliggenhet sør for
Rørosbanen, blir adkomsten noe enklere, og tiltaket blir liggende inn mot område med
industrikarakter. For naturressurser er beslag av dyrka mark av stor negativ virkning, men
altså noe bedre enn for Nord A og B.

1.3.6

Konsekvenser i anleggsperioden
Konsekvenser i anleggsperioden er beskrevet under fagtema friluftsliv, by- og bygdeliv. Det
er beregnet en anleggsperiode på 21 mnd. for Røros B og 26 mnd. for nord-alternativene.
Her skal det også etableres bru over Rørosbanen. I perioden vil det bli ekstra
støybelastning der det må bygges spunt for å sikre banen. Dette gjelder i Nord A og Røros
B. For Røros B er anleggsperioden noe kortere, og etablering av spunt vil i mindre grad på
virke bebyggelsen på Hjellum og rekreasjonsverdiene i skogen nord for linja.
Det er vurdert at det er relativt stort potensiale for nye funn av automatisk fredete
kulturminner nord for dagens Rørosbane, samt noe potensiale sør for jernbanen.
Også for påvirkning i anleggsperioden, anses Røros B som bedre enn de to nordre
alternativene.

1.3.7

Avbøtende og kompenserende tiltak
Landskapsbilde
Avbøtende tiltak her er vegetasjonsskjerming og arbeid med lyssetting for å dempe
lysforurensning i landskapet mot omgivelser der folk bor. Det er også uheldig for
landskapsbildet med etablering av ny bro (gjelder nord-alternativene), slik at kryssing i
kulvert er angitt som et mulig avbøtende tiltak.
Friluftsliv, by og bygdeliv
For alle alternativer vil oppgradering til høyere kvalitet på kulvert i forlengelse av
Blåklokkevegen, bl.a. med materialkvalitet, god belysning og økt oversiktlighet være et
viktig avbøtende tiltak. Det samme gjelder oppgradert sikring av planovergang langs fv.117
Hjellumvegen.
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Kompenserende tiltak ved valg av alternativene Nord A og Nord B vil være å opparbeide
områder som er regulert til grøntområder, men som i dag har liten grad av tilrettelegging.
Grøntareal mellom Rørosbanen og Svartelva, nord og sør for Kurudvegen, sammen med
grøntdrag langs Svartelva, kan være aktuelt. Dette vil i liten grad kunne erstatte tapet av et
større sammenhengende turområde som skogen nord for Rørosbanen er.
Kompenserende tiltak ved valg av alternativene Røros B vil være en fullverdig erstatning av
tapt uteareal tilførende Brunstad Kristelige Menighet.
Naturmangfold
Bekken som renner gjennom vestre del av skogen nord for Rørosbanen må beskyttes mot
inngrep i anleggsperioden. Det må derfor etableres midlertidige/permanente bruer hvor all
kryssing av bekken med anleggsmaskiner el. skal foregå.
Kulturmiljø
Alle midlertidige fysiske inngrep i registrerte kulturminner og kulturmiljø er å anse som
permanente/irreversible, og er vurdert under driftsfase. Avbøtende tiltak for alternativ Nord
A og B vil være å beholde så mye som mulig av skogsområdet mellom tiltaket og
kulturmiljøet på Skattum.
Naturressurser
Jord som må flyttes i anleggsfasen, må tas vare på og deponeres, slik at det kan
tilbakeføres senere. Jordmassenes A- og B-sjikt må håndteres separat. Oppranket matjord
må sikres mot ugrasvekst.
I rigg- og deponiområder som skal tilbakeføres til dyrka mark og områder der det skal
planeres, må en unngå komprimeringsskader i størst mulig grad. Det er viktig med
etablering av midlertidige anleggsveier for anleggstrafikk og massetransport, og unngå
unødig trafikk i områder som en ikke trenger å røre i anleggsfasen.
Det må siktes tilgang til tilstrekkelige driftsveier for jordbruket gjennom anleggs- og
driftsfasen.

1.4

Samlet vurdering
Det er gjennomført en kostnadseffektivtetsanalyse for alternativene, som konkluderer med
at det er svært liten forskjell, både i investeringskostnader og andre prissatte tema. Andre
forhold enn de prissatte konsekvensene bør derfor være utslagsgivende for rangering av
alternativene
For ikke-prissatte tema er det store verdier i jordbrukslandskapet som berøres. For
naturresurser er virkningene sterkt negative, men det er litt bedre om hensettingsanlegget
legges sør for Rørosbanen. Alternativene nord for Rørosbanen berører et skogområde som
har store verdier for friluftsliv, naturmangfold, landskapsbilde og kulturarv. Det legges opp
til en kryssing med ny bru med fyllinger for å få adkomst i nord-alternativene. Dette berører
viktige verdier innenfor flere fagtema, og er vanskelig å avbøte. Nord A anses som
marginalt bedre enn Nord B av flere fagtema.
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Alternativ Røros B, gir ikke like negativ virkning for samtlige fagtema, og vurderes samlet
sett som det beste av de tre alternativene. Også for naturressurser og landbruksjord, er
Røros B vurdert som det beste alternativet.
Rangering:
Røros B
Nord A
Nord B
Argumenterer for rangering
I tillegg til at Røros B (sør) kommer best ut i sammenstillingen, har alternativet en
plassering og utforming som helhetlig sett gir best kan integreres i tettbebyggelsen og dets
funksjoner. Lokalisering i sør vil også være noe lettere å innpasse i landskapsbildet med
vegetasjon og terrengforming.
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Denne konsekvensutredningen er en del av kommunedelplanarbeidet for strekningen
Åkersvika –Brumunddal, og skal belyse sider av prosjektet slik det er satt krav om i
planprogrammet for strekningen (fastsatt 27.02.2019). Planer som kan få vesentlige
virkninger for miljø- og samfunn skal ha en særskilt beskrivelse av konsekvenser av
planen. Dette følger av plan- og bygningslovens §4 - 2.ledd og forskrift om
konsekvensutredninger.
Som følge av realiseringen av dobbeltsporutbyggingen på strekningen er det behov for et
hensettingsanlegg i Hamar-området. Det skal benyttes for tog som har Hamar stasjon som
første/siste stopp. Det har vært en forutsetning at anlegget ikke plasseres for langt unna,
for å unngå tom-tog kjøring over lengre strekninger.
I prosessen frem mot valget av Hjellum som lokasjon for hensettingsanlegget, har det vært
vurdert en rekke lokasjoner både rundt Hamar og andre steder i regionen. Dette er
nærmere beskrevet i planbeskrivelsen til kommunedelplanens kap 3.
Hjellum er ansett som en god lokasjon da anlegget vil ligge langs en lang og rett linje og er
en optimal løsning uavhengig av hvilken trasé og stasjonsplassering som velges i Hamar.
En nærmere beliggenhet til Hamar stasjon, gir også lavere driftskostnader og lavere
kostnader knyttet til elektrifisering av Rørosbanen enn lokasjoner lenger øst ville hatt.
Foreliggende samlerapport omfatter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av tiltaket, i
en samfunnsøkonomisk analyse.

2.2

Kunnskapsgrunnlag
I arbeidet med utvelgelse av aktuelle alternativer, ble det februar 2019 utarbeidet
silingsrapport for ikke-prissatte fagtema, som har ligget til grunn for fagrapportene fra de
ulike fagtemaene. Det er foretatt befaringer og bruk av kilder er kommentert i de respektive
fagkapitlene. Det er innhentet kunnskap i henhold til metoden i Statens vegvesens
håndbok i konsekvensutredninger, V712.

2.3

Referansealternativ
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av ulike tiltak,
sammenlignes tiltakene med et alternativ der man lar være å gjennomføre tiltaket.
Nullalternativet beskriver tilstanden i utredningsområdet i analyseperioden, dersom tiltaket
ikke gjennomføres. Befolknings og trafikkvekst inngår i nullalternativet i analyseperioden
fram til sammenligningsåret 2034.
Hjellum var tidligere sentrum i Vang kommune, som ble en del av Hamar i 1992. Hjellum er
en tettbebyggelse med bolig og næringsbebyggelse som i hovedsak har vokst fram før
1950. I dag har stedet ca. 600 innbyggere, der mange er barnefamilier. Stedet har en
tydelig avgrensning til det omkringliggende åpne kulturlandskapet. Et sammenhengende
skogområde (Frognerhagan/Skattumshagan) mellom bebyggelse og åpne kulturlandskap,
har betydning for grønnstrukturen på stedet i dette åpne landskapet.
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Figur 2-1: Oversiktskart Hjellum - referansealternativet (Klipp fra kommunens nettside, med arealdelens farger
på flyfoto.)

Området ved Skattumshagan er hovedsakelig avsatt til LNF, med noe næringsareal. Det er
vist et bestemmelsesområde i kommuneplanens arealdel som skal utredes for
jernbaneverksted. Dette arealet er betydelig mindre enn det som nå er planområdet for
hensettingsanlegget.
Hjellum er en tettbebyggelse i utvikling, med boligområder under utbygging. Det er vurdert
om det er nødvendig med en planfri kryssing som en følge av tiltaket. Det er ikke funnet
nødvendig og må dermed vurderes i sammenheng med kommunens planer for utviklingen
av Hjellum. Dette er derfor ikke en del av tiltaket som utredes her.

2.4

Tiltak som utredes
Hensettingsanlegget er dimensjonert for hensetting av 20 togsett med lengde 110 m. Det
skal være mulig å parkere dobbeltsett med lengde 220m. Anlegget skal ha
sanitærtømming, vannpåfylling som skal kunne realiseres i sporvifta der togene står
plassert, eller i adkomstspor. Det skal være plass til glykolpåføring for avisning, og utvendig
vaskemaskin. Det skal være mulig å kjøre tog inn og ut av anlegget i begge retninger.
Dimensjonerende hastighet er 60km/t for adkomstspor, og for hensettingsspor 40km/t.
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Det nye hensettingsanlegget vil benytte eksisterende toglinje på Rørosbanen fra Hamar.
Hensettingsanlegget forutsetter en elektrifisering av linjen frem til anlegget.
Elektrifiseringen vil medføre behov for å rive en bygning ved Åker planovergang fordi det
ligger for nære jernbanen. I tillegg vil Stangevegen måtte heves med over 1 m, noe som
også innebærer tiltak i omkringliggende vegsystem. Stangevegen bru heves opp til 1,2m.
Dette medføre vegtiltak langs eksisterende Stangevegen i en utstrekning på ca. 250m for å
tilfredsstille UU-krav for gående og syklende. I tillegg vil noen hus ved Stangevegen måtte
innløses.
Etablering av hensettings-området vil medføre at noen eksisterende krysningspunkter vil gå
tapt. For å opprettholde en viktig forbindelse over banen vil det i enden av Blåklokkevegen
etableres en turvei-kulvert.
Nødvendige skjæringer og fyllinger vil revegeteres og det vil etableres et skjermende
vegetasjonsbelte for å minimere anleggets kontrast til omkringliggende landskap. For
hensettingsanlegg er det krav om å sikre anlegget mot at uvedkommende skal kunne
komme seg inn. Det vil derfor settes opp et gjerde rundt anlegget. Dette gjelder også langs
eksisterende spor på Rørosbanen.
For hvert alternativ er det lagt inn bygninger. Det er servicebygg med fasiliteter for de som
arbeider på anlegget på 300m2 og to servicekiosker på 10m2 hver, samt tre tekniske bygg
med rom for strøm, signal og tele.
Veg og VA skal knyttes til det offentlige nettet i området. Vegfunksjonen til anlegget består
av adkomst, noe internadkomst, 20 parkeringsplasser og deponiområder for snølager.
Kommunedelplanen viser tre ulike alternativer for Hensettingsanlegg ved Hjellum. Alle
alternativene er lokalisert like øst for tettbebyggelsen i Hjellum der Rørosbanen krysser
Hjellumvegen. Nord A, Nord B og Røros B.
Nord A og B ligger som navnet sier nord for Rørosbanen. Røros B alternativet ligger sør for
Rørosbanen. Forskjellen på A og B alternativene er muligheten for innkjøring mellom spor,
noe som i B gir en bredere sporvifte.
A er et anlegg som er smalere, og med adkomstspor for tømming, mens B har større
avstand mellom sporene, med plass for tømmebil mellom. Den siste varianten gir større
fleksibilitet for de som drifter anlegget. Adkomst til Nord- alternativene er vist fra sør, med
bru over Rørosbanen. Røros B, sør for banen, inkluderer omlegging av en del av dagens
bane. Dette anlegget er med bred sporvifte, har adkomst fra sør uten behov for kryssing av
bane.
Alternativ Nord A innebærer at hensettingsanlegget legges nord for eksisterende
Rørosbane med fasiliteter som toalettømming- og vannpåfylling i ankomstsporet. Anlegget
blir derfor noe lenger enn i alternativ Nord B.
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Alternativ Nord B innebærer at hensettingsanlegget legges nord for eksisterende
Rørosbane med fasiliteter som toalettømming- og vannpåfylling i sporviften. Anlegget blir
derfor noe kortere enn i alternativ Nord A.

Figur 2-6: Plassering av Røros B

Figur 2-7: Utforming av Røros B
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Alternativ Røros B innebærer at hensettingsanlegget legges sør for Rørosbanen. Banen
må legges om mot nord i dette alternativet. Som i Nord B legges fasiliteter som
toalettømming og vannpåfylling til sporviften.

2.5

Kort beskrivelse av planområdet
Hensettings-området er planlagt å ligge ved Hjellum øst for Hamar by langs Rørosbanen.
Hjellum var tidligere senter i Vang kommune, og ble en del av Hamar kommune i 1992.
Hjellum tettsted vokste frem som stasjonsby langs Grundsetbanen og utviklet seg rundt
jernbanestasjonen. Tettbebyggelsen på Hjellum ligger på begge sider av Rørosbanen og er
ellers omkranset av dyrka mark. Stedets knutepunkt ligger der jernbanen krysser
Hjellumvegen (den gamle Kongevegen) i plan, og her ligger også bebyggelse etter den
tidligere stasjonen. Krysningen er sikret med bom og lys. Boliger i sveitserstil er et innslag
som gir stedet særpreg. I kontrast til boligområdene, er deler av sentrum preget av tomme
næringslokaler. I nord ligger Lovisenberg skole, og i sør «Black river park», en idrettspark.
Anlegget vil ligge øst for sentrum i Hjellum, enten nord eller sør for Rørosbanen i et
jordbruksområde med helning mot sørvest. Terrenget faller slakt mot Svartelva og
Åkerselva. Det åpne jordbrukslandskapet har bølgende former. De få skogsarealene får
stor betydning, særlig når de som her ved Skattumshagan ligger nært tettbebyggelse og
kan benyttes til rekreasjon. Åkerholmer, gardsbebyggelse, bekkedrag og vegetasjon i
randsoner og langs teiggrenser skaper variasjon til det ellers åpne landskapsbildet.

2.6

Metode ikke-prissatte tema
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å prissette.
I stedet benyttes kvalitative metoder for å vurdere konsekvenser som del av analysen. Det
tas utgangspunkt i Håndbok V712 (Statens vegvesen) for de ikke-prissatte temaene
landskapsbilde, friluftsliv by- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Det er viktig å vurdere muligheter for justeringer som reduserer de evt. negative
virkningene eller forbedrer miljøet. Slike tiltak som ikke innarbeides i alternativene,
beskrives som forslag til avbøtende tiltak.
Støy og vibrasjoner skal utredes. Det skal benyttes godkjent beregningsmetode «Nordisk
beregningsmetode for skinnegående trafikk (Nord96), samt Nordisk beregningsmetode for
Industristøy for anleggsstøy.

2.7

Metode prissatte tema
Prissatte konsekvenser omfatter alle virkninger som kan verdsettes i kroner og øre
gjennom etablert verdsettingsmetodikk. Normalt dreier det seg i hovedsak om trafikant- og
brukernytte, investeringskostnader, operatørkostnader og kostnader for tredjepart (ulykker,
støy m.m).
For samferdselsanlegg gjennomføres normalt en nytte-kostnadsanalyse for å sammenstille
nytte og kostnader. I en nytte-kostnadsanalyse tallfestes alle positive og negative
virkninger av et tiltak i kroner så langt det lar seg gjøre, ut fra et hovedprinsipp om at en
konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale for å oppnå den.
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Dersom betalingsvilligheten for alle tiltakets nyttevirkninger er større enn summen av
kostnadene, defineres tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Et hensettingsanlegg for plassering av tog er å anse som en nødvendig forutsetning for å
kunne realisere dobbeltsporutbygging i InterCity-området. Nytten av et hensettingsanlegg
blir derfor umulig å isolere og beregne siden nullalternativet da skulle innebære en
dobbeltsporutbygging med tilhørende togtilbud uten å ha noe sted å plassere togene. Det
vil derfor ikke gi noen mening å fastsette om et hensettingsanlegg er samfunnsøkonomisk
lønnsomt.
For et tiltak hvor det er mulig å verdsette kostnadssiden, mens det er store problemer med
å verdsette nytten, vil en kostnadseffektivitetsanalyse være mer egnet. Gjennom disse
analysene beregnes hvilke tiltak som minimerer kostnadene ved å oppnå et gitt mål. Målet
tas da som gitt og underlegges ikke noen verdsetting. Denne analyseformen er også
relevant for tiltak med like nyttevirkninger, for eksempel verdien av liv og helse
(Finansdepartementet 2014).
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Fagtema omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper. Når landskapsbildet vurderes i
en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se og forstå et område på. Denne
betraktningsmåten tilhører en naturestetisk tradisjon innen landskapsarkitekturen, som kan
anvendes på alle typer omgivelser fra by til uberørt natur.
3.1.2

Utredningskrav fra planprogram

Følgende krav til utredning her hentet fra planprogrammet (Bane NOR februar 2019):
Tiltaket skal vurderes med hensyn på nær- og fjernvirkning, viktige landskapsformer og tilpasning
av tiltaket til landskapet. Det skal redegjøres for visuelle synsfelt og siktlinjer, sammenhenger samt
virkninger på landskapsbildet som helhet og i forhold til spesielle bygningsmiljøer, grøntområder
eller andre områder med en bestemt karakter og verdi.
Fagtemaet utredes etter V712. Her brukes 2014-versjonen til verdisetting, påvirkning og
konsekvensvurdering.
3.1.3

Definisjon av influensområde

I henhold til V712 betegner delområder «mindre og enhetlige områder innenfor
planområdet/influensområdet». For fagtema landskapsbilde utgjør planområdet utgangspunktet for
definisjon av de kartfestede delområdene. Delområdene defineres som visuelt og funksjonelt
enhetlige områder, men har i visse tilfeller en teoretisk avgrensning av hensyn til størrelsen.
Delområdene utgjør til sammen utredningsområde for fagtema landskapsbilde.
Tiltaket vil ha virkning utenfor planområdet, og dette kalles influensområde. Avgrensningen av
influensområdet vil være forskjellig for de ulike fagtemaene. For fagtema landskapsbilde vil det
meste av influensområdet ligge innenfor delområdene, og dermed være en del av
utredningsområder. Enkelte områder er visuelt berørte, men har stor avstand til tiltaket og ligger
utenfor utredningsområdet, vurderes også, men kartfestes ikke.

3.1.4

Kunnskapsgrunnlag

Kilde

Relevans

Befaring på stedet 24.04.2019

Utredningsområdet betraktes og vurderes direkte og
umiddelbart.
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Fotografier tatt på befaring.

Representerer betraktninger og vurderinger av
utredningsområdet gjort på befaring.

Planforslag presentert i modell og tegninger.

Viser tiltakets utforming og utstrekning som grunnlag
for omfangsvurderinger.

Statkart: www.norgeskart.no

Kartbasen gir detaljert informasjon om arealbruk.

Flyfoto (finn.no og googlemaps.com)

Kartbasen gir informasjon om arealbruk.
(Informasjonen er mindre abstrakt enn kart).

Skog og landskap: www.kilden.no/SAT-SKOG

Alder på skog indikerer natur- eller kulturpåvirkning.

Miljødirektoratet: www.naturbase.no/Verneområder,
utvalgte naturtyper

Formelle vernevedtak som er begrunnet med
landskapsverdier indikerer at samfunnet har funnet
området betydningsfullt.

Riksantikvaren: www.askeladden.no

Landskapsbaserte kulturverdier.

Riksantikvaren: NB! - registeret

Registrering av nasjonale kulturhistoriske bymiljøer
der også landskapsbaserte kulturmiljøer ett av
verdikriteriene.

Fylkesmannen i Hedmark (1994): Verdifulle
kulturlandskap i Hedmark

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap med
vekt på synlighet av kontinuitet av driftsformer,
byggeskikk, bosetningsmønster.

Hamar kommune - KP 2011 Grønnstruktur

Temanotat utarbeidet som en del av
kommuneplanarbeidet.

Hamar kommune (1995): Overordna
landskapsanalyse for Hamar kommune.pdf

Landskapsanalyse utarbeidet som en del av
kommuneplanarbeidet. Faglig vurderte verdier og
sårbarhet.

Hamar kommune (2011): Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer. Byens kulturlandskap.

Kommunal registrering, vurdering og formalisert
verdsettelse av kulturmiljøer. Landskapsverdier er
blant kriteriene.
Foreliggende verdivurdering.

IC SHB Verdi- og sårbarhetsanalyse ICP-56-A-26201
(2015): Rambøll Sweco 10.07.2015.
Fagrapport Landskapsbilde (mai 2016)

Konsekvensvurdering av tiltak fra 2016

Vurderingen av fagtema landskapsbilde baserer seg på et kunnskapsgrunnlag med ulikt opphav og
form. Siden landskap er et begrep med ulik betydning og anvendelse, er det viktig å avklare
premissene for tidligere vurderinger når resultatene fra dem brukes videre i nye utredninger.
Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap 1991-1994, som ligger til grunn for kategorien
helhetlige kulturlandskap i Naturbase, vektlegger for eksempel kontinuitet av driftsformer,
byggeskikk og bosetningsmønster. Kriteriene sammenfaller med varigheten av landskapsbildet.
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Fagtemaets verdigrunnlag

Landskapsarkitekturfaget har over lang tid utarbeidet metoder og referansearbeider der områder
vurderes estetisk og visuelt som landskap. Landskapsbildet vurderes innenfor denne teoritradisjon.
Vurderingen baseres på prinsippene det er redegjort for i Statens Vegvesens håndbok V712, ikkeprissatte konsekvenser.
Med utgangspunkt i håndboken angis karaktertrekkene landform, kretsløp og praksis som kriterier
for vurdering av landskapsbildets verdi. Verdien bestemmes av karaktertrekkenes fremtoning og
bidrag til lesbarheten av naturhelteten. Karaktertrekkenes styrke anslås ut ifra kriteriene kontinuitet,
konsentrasjon og kontrast.
Landskapsbildet kan dannes gjennom en umiddelbar iakttagelse av forskjellige naturfenomener
som for eksempel vann, vegetasjon eller terreng. Det kan også dannes ved en indirekte iakttagelse
der naturfenomener synliggjøres av hvordan mennesket har tatt naturen i bruk eller hvordan den
eksplisitt er verdsatt for eksempel gjennom vern. Dette gir et utgangspunkt for å analysere
landskapsbildets visuelle kvalitet ved de enkelte delområdene på bakgrunn av karaktertrekkene
kretsløp, landform og praksis. Karaktertrekkene er analytiske størrelser som gjør det mulig å
identifisere, beskrive og tildele landskapsbildet verdi på en konsekvent og allment tilgjengelig måte.
Begrepene utgjør redskaper for av hvordan man kan beskrive og verdsette et områdes visuelle
særpreg (landskapskarakter), og på dette grunnlaget gjøre en visuell vurdering av landskapet.
Landform angir hvordan for eksempel terreng og vannflater kan iakttas som et direkte uttrykk for
naturgrunnlaget eller slik det er bearbeidet av menneskelig virksomhet i et område. De visuelle
kvalitetene som avtegner seg i landformen utledes av hvordan høydedrag, dalganger, søkk,
vannspeil og andre relieffdannende elementer henger sammen og preger landskapsbildet.
Kretsløp angir hvordan for eksempel vann, vannveier og vegetasjon billedlig formidler de sykliske
naturprosessene i området.
Praksis angir hvordan et område er tolket eller disponert av menneskelig virksomhet, både slik
praksisen kommer til uttrykk både materielt gjennom tradisjonelle handlingsmønstre og i lover,
plandokumenter og retningslinjer.
3.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

Hensettingsanlegget er planlagt å ligge ved Hjellum øst for Hamar by langs Rørosbanen. Anlegget
vil ligge øst for Hjellum tettsted, enten nord eller sør for Rørosbanen. Terrenget faller slakt mot
Svartelva og Åkersvika. Landskapet er i hovedsak jordbrukslandskap med bølgende former
avgrenset av vegetasjon. Tettstedet Hjellum deles i to av Rørosbanen og ligger ellers omkranset
av jorder. Hovedvekten av bebyggelsen er eneboliger med hager, men her er også noen
næringsbygg. Åkerholmer, bekkedrag og eiendomsgrenser skaper kontraster til de åpne åkrene. I
tillegg blir bebyggelsen i tettstedet også en kontrast til jordbrukslandskapet.
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Figur 3-1: Verdikart for fagtema landskapsbilde.
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Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder

3.4.1

LB1 Hjellum tettsted
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Figur 3-2: Hjellum tettsted sett fra nordøst med eksempel på tydelige avgrensninger gjennom kontrast mot tilgrensende
områder som for eksempel jordbrukslandskapet.

Delområdets verdi
Hjellum omfatter småhusbebyggelse samlet i et lite tettsted som strekker seg på begge sider av
Rørosbanen. Sentralt i tettstedet langs jernbanen ligger noen næringsbygg i en større skala enn
resten av bebyggelsen. Den tydelige avgrensningen som skapes i kontrasten mot
jordbrukslandskapet gir noe karakter. Jernbanen deler området i to, og vegetasjon langs
størstedelen av sporet igjennom området gir en visuell avgrensning.
Delområdet gis på dette grunnlaget liten verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Tiltaket omfatter nye master for kontaktledninger igjennom Hjellum. Dette vil forsterke barrieren
jernbanen er visuelt, men virkningen vil være begrenset. Vegetasjonsbeltet langs sørsiden av
sporet vil bidra til å begrense silhuettvirkningen, og vil dermed også bidra til å dempe den visuelle
virkningen av mastene noe.
Påvirkning vurderes til lite negativt.
Konsekvens: Liten negativ
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
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Påvirkning vurderes tilsvarende som for alternativ Nord A.
Påvirkning vurderes til lite negativt.
Konsekvens: Liten negativ
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
Påvirkning vurderes tilsvarende som for alternativ Nord A.
Omfanget vurderes til lite negativt.
Konsekvens: Liten negativ
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LB2: Kurud – Frogner

Figur 3-3: Jordbrukslandskapet og Kurudvegen sett mot øst.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter åkerlandskapet sør for Ryllikvegen mot Svartelva i tillegg til jordbruksarealet
mellom Hjellum tettsted LB1 og Frognerhagan LB3. Området har bølgende åkrer som grenser mot
vegetasjonsfelter, småhusbebyggelse og næringsbebyggelse. Jordbrukslandskapet er mer
fragmentert enn Skattum og Oe og fremstår ikke like vidstrakt. For søndre del av delområdet blir
randvegetasjonen langs Svartelva et viktig element som rammer inn området, slik Frognerhagan
også gjør for nordre del. Delområdet blir fremhevet av tydelige overganger mot de bebygde
arealene.
Delområdet gis på dette grunnlaget middels verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Nord for dagens spor vil en ny driftsvei etableres. I tillegg vil at dagens spor utvides med to nye
spor mot nord som fører frem til hensettingsanlegget. Dette gir et større anlegg på større fyllinger
som vil virke noe mer dominerende i landskapet. Påvirkningen blir begrenset ettersom både nytt
spor og ny veg ligger inn mot dagens jernbanefylling. Det er særlig etableringen av
kontaktledningsmaster for opptil tre parallelle spor som tilfører nye vertikale elementer som vil
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endre karakteren noe. For Kurud vil dette ikke medføre noen påvirkning ettersom LB 3 ligger som
en avgrensning mot sporet.
Omfang: lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
Påvirkning vurderes tilsvarende som for alternativ Nord A.
Omfang: lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
For dette alternativet vil Rørosbanen legges om på nordsiden av dagens trasé, mens dagens spor
delvis brukes som adkomst til hensettingsanlegget sør for sporet. For dette alternativet må dagens
Skogstjerneveg oppgraderes, og en ny driftsvei vil bygges i forlengelsen av denne. Også for dette
alternativet ligger nye fyllinger inn mot den eksisterende og får en begrenset virkning på
landskapets karakter.
Omfang: lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
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LB3: Skattumshagan

Figur 3-4: Utearealene ved Brunstad menighetshus.

Delområdets verdi
Delområdet strekker seg langs sørsiden av Rørosbanen mellom Hjellum tettsted med
boligbebyggelse og jordbrukslandskapet i øst. Området er lite enhetlig, men har en del bygninger
og funksjoner i større skala, slik som idrettsanlegget Black River park og Moelven Byggmodul AS
sine produksjonslokaler. Brunstad kristelige menighet har sitt forsamlingshus med utearealer i
grensen mot jordbrukslandskapet i LB5 Skattum - Oe. Området mellom Moelven og Brunstad
menighetshus er tilvokst med tett kratt. Vegetasjonen i områdets grenser er med på å avgrense
områdene rundt, og har derfor noe betydning for disse.
Delområdet gis på dette grunnlaget liten verdi/ubetydelig.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Tiltaket innebærer kun sporutvidelse mot nord og gir derfor ingen arealbeslag i delområdet.
Eksisterende bane vil få kontaktledningsmaster. Dette vil gi en noe mer visuelt fremtredende
Rørosbane, men bebyggelsens skala i tillegg til vegetasjonen langs sporet gjør at virkningen av
mastene blir liten. Belysning av hensettingsanlegget vil kunne gi et endret bilde av området på
kveldstid, men da det i hovedsak er industribebyggelse og idrettsanlegg i dette delområdet vil
virkningen av dette være begrenset.
Påvirkning: Intet
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Konsekvens: Ubetydelig
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
For dette delområdet vil påvirkningen for fagtemaet bli den samme som for alternativ Nord A.
Påvirkning: Intet
Konsekvens: Ubetydelig
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
For dette alternativet blir inngrepet i delområdet mer omfattende med utvidelser av spor mot sør
inn mot hensettingsanlegget og driftsvei. Nye skjæringer ned mot driftsvei og selve anlegget vil
endre terrenget i grensen av delområdet. Virkningen av terrengendringene begrenses noen steder
med beplantning som ny avgrensning. En ny adkomstvei til hensettingsanlegget fra Kurudvegen
legges mellom Moelven og Brunstad menighet sitt forsamlingshus. Vaskehall for togene blir
liggende på sporet litt øst for Moelven. På grunn av skalaen på bygningsmassen og industripreget i
delområdet vil ikke hensettingsanlegget bidra til vesentlig endring av områdets karakter. Belysning
av anlegget vil kunne gi et endret bilde av områdene på kveldstid, men på grunn av områdets
funksjoner og karakter vil dette heller ikke svekke landskapsbildet nevneverdig.
Påvirkning: Lite negativt
Konsekvens: Ubetydelig
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LB4: Skogsområde Frognerhagan/Skattumshagan

Figur 3-5: Viser skogsområdet som avgrensning mot jordbrukslandskapet.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter skogsarealene nord for jernbanen mellom gårdene Frogner og Skattum.
Skogsområdet gir karakter til tilgrensende delområder gjennom å være en kontrast til de vidstrakte
og åpne jordbruksarealene.
Delområdet gis på dette grunnlaget middels verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Utvidelsen av spor og driftsvei med skjæringer legger beslag på søndre del av delområdet.
Skogsområdet blir en viktig visuell skjerm mellom hensettingsanlegget og tilgrensende delområder.
De planlagte skjæringene inn mot skogen vil korte inn skogen som visuell skjerm sett fra vest og
øst, men det er ikke i denne retningen delområdet som visuell skjerm er viktigst. Belysning av
hensettingsanlegget vil påvirke delområdet negativt på kveldstid.
Påvirkning: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ

Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
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For dette delområdet vil arealbeslaget av skog være noe større enn for Nord A og skjæringene mot
området vil bli høyere. Foruten at området blir innkortet som visuell skjerm sett fra Hjellum og fra
øst vil den visuelle virkningen av tiltaket for delområdet være liten. Det planlegges ikke for
beplantning av skjæringene inn mot skogen, noe som gjør inngrepet tydeligere i terrenget i
etterkant. Ellers vurderes virkningene av tiltaket tilsvarende alternativ Nord A.
Påvirkning: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ

Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
For alternativet med hensettingsanlegget sør for dagens bane vil omlegging av Rørosbanen også
gi noe arealbeslag i delområdet, men i mye mindre grad enn for nord-alternativene. Det blir noen
korte partier med skjæring mot skogsområdet, men ingen lange sammenhengende slik som i Nord
B-alternativet. Virkningen av tiltaket er derfor begrenset.
Påvirkning: Intet
Konsekvens: Ubetydelig
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LB 5: Jordbrukslandskapet Skattum og Oe

Figur 3-6: Det åpne jordbrukslandskapet med gårdstun. Rørosbanen skjærer igjennom, men blir ingen tydelig visuell
barriere. Åkerholmer, bekkedrag og tilgrensende skogsområder står i kontrast til og fremhever den åpne karakteren i
delområdet.

Delområdets verdi
Delområdet omfatter et større sammenhengende jordbrukslandskap på begge sider av
Rørosbanen. Terrenget faller slakt i retning Svartelva. Åkerlandskapet er bølgende med
åkerholmer, bekkedrag med vegetasjonsrender og skogsområder som skaper variasjon og
fremhever landoverflatens former. Vegetasjonen som avgrensning tydeliggjør også det åpne
landskapsrommet. Størstedelen av området tilhører gårdene Skattum og Oe, men også gårdene
Hol, Enger og Nordre Opphus hører til delområdet. Jernbanesporet gir et brudd i den ellers
sammenhengende landoverflaten Siden Rørosbanen ikke har verken gjerder eller master er den
visuelle virkningen av sporet som barriere begrenset. En kraftlinje skjærer også igjennom området
og krysser jernbanen diagonalt. Denne tilfører vertikale elementer og ledninger som kommer til
syne over horisonten. Bekkedraget i grensen mellom Skattum og Oe er et karaktergivende
element. Årstidsvariasjonene fremtrer og synliggjøres tydelig igjennom den menneskelige
aktiviteten i dette landskapet. Kulturhistoriske spor i form av et par tydelige gravhauger er med på
å gi karakter og fremhever tidsdimensjonen og kontinuiteten i landskapet.
Delområdet gis på dette grunnlaget stor verdi.

Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
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Alternativ nord A er strekker seg igjennom området nesten helt til landbrukskryssingen i øst.
Anlegget med gjerder, master og skjæringer for adkomstvei bryter den visuelle sammenhengen
landskapsrommet har i dag, også på tvers av dagens spor. Skjæringene mot nord planlegges
beplantet og skal fungere som vegetasjonsskjerm og vil begrense den visuelle virkningen av
anlegget og lysforurensning, men vil like fullt bryte den visuelle kontakten mellom områdene nord
og sør for sporet. Store fyllinger for overgangsbro blir en visuell barriere i nord-sørlig retning.
Veiene som i referansesituasjonen ligger i flukt med landoverflaten for øvrig, og dermed ikke prege
området i særlig grad, blir mer dominerende i landskapet av å bli løftet opp på fyllinger eller ned i
skjæringer. Bekkedraget som er et viktig landskapselement blir avskåret enda tidligere enn i
dagens situasjon. Belysning av anlegget vil også endre karakteren i landskapsrommet på
kveldstid, særlig mot sør. Det er ikke planlagt vegetasjonsskjerm mot sør, noe som kunne ha gitt
landskapsrommet en visuell avgrensning bedre tilpasset områdets karakter i tillegg til å begrense
lysforurensing.
Påvirkning: Stor negativ
Konsekvens: Stor negativ
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
Hensettingsanlegget er i dette alternativet innkortet, men bredere. Skjæringene blir derfor lengre
og høyere, men også her med vegetasjon som skjerming. Løsningen for adkomstvei er tilsvarende
som i Nord A med bro på samme sted. Den visuelle virkningen blir derfor omtrent tilsvarende Nord
A, selv om anlegget er kortere. Broløsningen gir også samme virkning som for alternativet over.
Med et innkortet anlegg vil master og belysning ikke strekke seg like langt øst, og vil dermed endre
landskapskarakteren noe mindre sett fra sørøst. Bekkedraget, som er et viktig landskapselement,
blir enda mer forkortet i dette alternativet enn i alternativ Nord A. Det er ikke planlagt
vegetasjonsskjerm mot sør, dermed vil lys fra anlegget være mer synlig og i større grad prege
omgivelsene i tillegg til at det kunne ha gitt området en bedre avgrensning.
Påvirkning: Stor negativ
Konsekvens: Stor negativ
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
I dette alternativet ligger anlegget lavere i terrenget på sørsiden, noe som begrenser både
skjæringer og hvor visuelt fremtredende anlegget blir. Atkomstveien etableres også her fra sør,
men det er ikke nødvendig med krysning av sporet. Veien ligger dermed lavt og innebærer ingen
visuelle barrierer. I tillegg ligger anlegget nå i forlengelsen av delområde LB3 og er bedre forankret
i et område med bygninger i større skala og industrikarakter. Bruddet i kontinuiteten i
landskapsrommet og landoverflaten gjelder likevel også dette alternativet. Her er
vegetasjonsskjerm kun planlagt mot sør og vil begrense den visuelle virkningen fra denne siden.
Fra nord, hvor anlegget er uten vegetasjonsskjerm vil hensettingsanlegget være synlig og prege
landskapsbildet i området. Dette vil være særlig gjeldende på kveldstid fra Skattum og Oe i nord,
hvorfra belysningen vil være spesielt synlig.
Påvirkning: Middels-stor negativ
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Konsekvens: Middels-stor negativ

Elektrifisering av jernbanen Midstranda – Hjellum
Elektrifisering av sporet fra Hamar medfører nye kontaktledninger og master. I denne utredningen
omtales strekningen fra E6 til og med hensettingsanlegget. Den første delen av strekningen er ikke
innenfor noen av delområdene og omtales derfor her.
Den største delen av av traseen ligger mot vegetasjonsbelter som vil skjerme visuelt og begrense
silhuettvirkningen av master mot Mjøsa. En mindre sekvens krysser et mer åpent
jordbrukslandskap med noe utsyn mot Svartelvas utløp i Mjøsa. Påvirkningen av master og
ledninger vil være størst her, men vil ikke være veldig negativ ettersom dette gjelder en ganske
kort del av strekningen.

Heving av Stangevegen i bro over jernbanen
Elektrifisering av sporet fra Hamar til hensettingsanlegget krever at Stangeveien som ligger i bro
over dagens bane ved Vikingskipet må heves om lag 1,2 meter over dagens nivå. Hevingen av
broen vil få følger langs veien på begge sider av broen i ca. 250 meters lengde. Dette vil gi størst
påvirkning på småhusområdet nord for banen med en terrengendring som sannsynligvis vil kreve
en støttemur. Terrengendringen kan også komme i konflikt med eksisterende trerekker langs
Stangevegen mot Hamar sentrum. Trerekkene bør bevares så langt det er mulig og må erstattes
dersom de fjernes. Sør for banen vil også avkjøringer måtte tilpasses med nye høyder på veien,
men det vil være noe lettere å tilpasse tiltaket til eksisterende terreng og situasjon på denne siden.
Den visuelle påvirkningen av tiltaket vil være tydeligst for småhusbebyggelsen i nord. Industri- og
næringsbebyggelsen i sør og vest har en mye større skala med mye areal avsatt til vei og
parkeringsplasser, og påvirkningen av en hevet bro vil derfor være liten.
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Konsekvenser i anleggsperioden

I anleggsfasen vil deler av landoverflaten brytes med byggegroper, graving og generell
anleggsvirksomhet, samt av midlertidige anleggsveier og riggområder. Konsekvensen for
landskapsbildet er mer negativ i anleggsfasen enn i driftsfasen. Siden den er av midlertidig
karakter vektlegges de i ikke i vurderingen av fagtema landskapsbilde.
3.6

Samlet konsekvens for alternativer og rangering

Delområde

Verdi

LB 1
Hjellum

Liten

LB 2
Kurud-Frogner
LB 3
Skattumshaga
n
LB 4
Frognerhagan
LB 5
Skattum-Oe

Middels

Påvirkni
ng Nord
A
Lite
negativt

Konsekve
ns Nord A

Lite
negativt
Intet

Liten/
ubetydeli
g
Middels
Lite
negativt
Stor
Stor
negativ

Konsekve
ns Nord B

Påvirkning
Røros B

Konsekvens
Røros B

Liten
negativ

Påvirkni
ng Nord
B
Lite
negativt

Liten
negativ

Lite negativt

Liten negativ

Liten
negativ
Ubetydelig

Lite
negativt
Intet

Liten
negativ
Ubetydelig

Lite negativt

Liten negativ

Lite negativt

Ubetydelig

Liten
negativ
Stor
negativ

Lite
negativt
Stor
negativ

Liten
negativ
Stor
negativ

Intet

Ubetydelig

Middels stor negativ

Middels-stor
negativ

Samlet
vurdering

Stor
negativ

Stor
negativ

Middels-stor
negativ

Rangering

3

2

1

3.6.1

Kommentar

Alternativ Nord A

Hensettingsanlegget fragmenterer det sammenhengende jordbrukslandskapet øst for Hjellum og
svekker landskapets karakter. Løsningen med adkomstvei i bro over spor er også sterkt
medvirkende til fragmenteringen av den visuelle sammenhengen i landskapet. Elektrifiseringen av
banen tilfører nye vertikale elementer i flere av delområdene, men vegetasjonsbelter bidrar mange
steder til å dempe den visuelle virkningen av disse.
3.6.2

Alternativ Nord B

Hensettingsanlegget fragmenterer det sammenhengende jordbrukslandskapet øst for Hjellum og
svekker landskapets karakter. Alternativet er noe mindre langstrakt enn A-alternativet, men er til
gjengjeld bredere og gir høyrere skjæringer i landskapet. Løsningen for atkomstvei med bro er
tilsvarende som for Nord A, med samme plassering i landskapet. Dette gir derfor også en
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tilsvarende virkning som bryter opp den visuelle kontinuiteten i landskapet.
Alternativet vurderes tilsvarende som alternativ Nord A i de delene som gjelder elektrifisering.

3.6.3

Alternativ Røros B

Også dette alternativet fragmenterer landoverflaten og den visuelle sammenhengen i
jordbrukslandskapet. Siden anlegget her lokaliseres sør for sporet ligger det noe bedre forankret
både i terrenget og i eksisterende storskala bygningsvolumer enn Nord-alternativene. At
atkomstveien her ikke krever kryssing av spor i bro gjør også alternativet bedre enn nordalternativene. Alternativet vurderes tilsvarende som alternativ Nord A i de delene som gjelder
elektrifisering.

3.6.4

Rangering

I vurderingen av landskapsbilde er det det sammenhengende jordbrukslandskapet som har blitt
vurdert særlig betydningsfullt. Alle alternativene bidrar til å fragmentere landoverflaten, tilfører nye
vertikale elementer med kontaktledningsmaster og bidrar til lysforurensing. Røros B-alternativet
har en noe bedre plassering i landskapet, det ligger lavere og blir noe mindre fremtredende,
samtidig som den forankres i et område med bygningsvolumer i stor skala og blir derfor rangert
som nummer en. Ulikhetene mellom de to nord-alternativene blir svært lite utslagsgivende for
konsekvensen for fagtema landskapsbilde. Nord B rangeres som nummer to fordi utstrekningen i
jordbrukslandskapet er noe mindre og lysforurensningen derfor blir mindre, men forskjellen er
veldig liten ettersom veiløsningen er lik i begge nord-alternativene. Nord A rangeres som nummer
tre.
3.7

Avbøtende og kompenserende tiltak
-

-

-

Vegetasjonsbruk rundt anlegget: For alle alternativene kan de berørte områdene i
jordbrukslandskapet få en tilpasset avgrensning ved å etablere vegetasjonsskjerm på både
nord- og sørside av anlegget. Dette vil i tillegg kunne begrense lysforurensingen noe for
gårder og boliger på begge sider av anlegget.
For alternativer i nord bør kryssingen av sporet legges i kulvert i stedet for på bro. Broen
har en svært uheldig påvirkning på landskapsbildet. Selv om en kulvert vil medføre store
inngrep vil resultatet ikke bryte den visuelle sammenhengen på samme måte som en bro
på fyllinger.
Belysningen av anlegget vil være viktig for landskapsbildet, og det må jobbes med å finne
gode måter å begrense lysforurensning til tilgrensende områder i lyssettingen av anlegget.
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Sammendrag

Fagtema omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper. Når landskapsbildet vurderes i
en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se og forstå et område på. Denne
betraktningsmåten tilhører en naturestetisk tradisjon innen landskapsarkitekturen, som kan
anvendes på alle typer omgivelser fra by til uberørt natur.
Delområdenes romlige og visuelle kvaliteter er varierende, og for den samlede vurderingen har
virkningen av tiltaket på det sammenhengende jordbrukslandskap vært avgjørende. Det er det
åpne landskapsrommet med kontrasterende åkerholmer, bekkedrag og skogsområder som
avgrensninger som er vurdert å ha størst verdi. Det er også dette områdetsom får størst påvirkning
av tiltaket. Andre områder blir også påvirket av sporutvidelser og nye kontaktledningsmaster Dette
får imidlertid ikke like store konsekvenser for landskapsbildet, mye på grunn av vegetasjonsbelter
som begrenser den visuelle virkningen av disse.
Alle de tre alternativene har en nokså sammenfallende påvirkning på delområdene, og
konsekvensen blir derfor også sammenfallende. Det er svært lite som skiller nord-alternativene.
Noen skjæringer blir høyrere i nord B-alternativet mens utstrekningen langs sporet østover er
mindre. Veiløsningen med bro på fyllinger plassert samme sted for begge alternativene gjør at den
visuelle og romlige virkningen av et kortere anlegg blir liten. Fordelen ved et kortere anlegg vil
være størst med tanke på lysforurensning. Røros B-alternativet ligger sør for eksisterende spor og
lavere i terrenget slik at den visuelle virkningen blir noe mindre. I tillegg knytter den seg til
delområdet på Skattumshagan med noe eksisterende industrikarakter. Derfor rangeres Røros B
som det beste alternativet, etterfulgt av Nord B og Nord A.
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Under fagtemaet friluftsliv, by og bygdeliv vurderes folks bruk og opplevelse av et gitt landskap, med
fokus på opphold og fysisk aktivitet. (Vegdirektoratet 2018 og Miljødirektoratet 2013.) Bruksfrekvens,
betydning og kvalitet har vurderes under temaet. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. By- og bygdeliv defineres som opphold
og fysisk aktivitet i byer og tettsteder. By- og bygdeliv omfatter menneskenes daglige livsmiljø, herunder
områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der
lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel.

Følgende er presisering av fagtemaet (Vegdirektoratet 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.2

Temaet omfatter kun uteområder som er allment tilgjengelig i hele eller deler av døgnet.
Det er sterkt fokus på rekreasjon og friluftsliv.
Sykkel inngår i fagtemaet, men da som tur- og rekreasjonssykling og ikke som transportmiddel.
Områder som er i kommersiell drift, inngår ikke.
Enkeltvise private områder og eiendommer inngår ikke.
Støy vurderes, men kun som endring i eksisterende lydbilde.
Innløsning av bygg inngår kun der dette påvirker kvaliteten i nærmiljø og bomiljø.
Fagtemaet omfatter ikke virkning på byutvikling og utvikling av transport og trafikk.

Utredningskrav

Følgende grunnlag definerer hva som skal vurderes i denne fagrapporten:
 Planprogrammet for KDP – Bane NOR 2019
 V712 – 2018 utgave brukes for definisjon og avgrensning av fagtemaet, mens 2014 utgave
brukes for øvrig (verdi, påvirkning, konsekvens).

Ifølge planprogrammet skal følgende utredes for permanent situasjon:
• Virkninger for beboere og brukere av berørt nærområde, inkl. hensynet til barn og unge.
• Sammenhengen mellom bymark, nærturterreng og jordbrukslandskap som brukes til friluftsliv. I
denne sammenhengen inngår også eventuelle grøntdrag og turveier mellom dem.
• Virkninger av jernbanen som barriere for gående og syklende. Dette innebærer blant annet en
kartlegging av nåværende og planlagte krysningspunkter, og orienterbarhet i forhold til bruk.
• Konsekvenser for eksisterende og nye byrom som følge av tiltaket, herunder kvaliteter og innhold
i ferdselsnettet for myke trafikanter, sosial sikkerhet m.m.
• Konsekvenser for byliv og sosiale møteplasser
• Konsekvenser av tiltaket med hensyn til tilgjengelighet og fysiske barriereeffekter for
omkringliggende bylandskap og byområder
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Influensområde

Miljødirektoratet har definert aksjonsradius til en gjennomsnittlig ungdom til å være ca. 1000 meter
(Miljødirektoratet 2013). Dette lagt til grunn for avgrensing av det fagspesifikt influensområde, men mot
sør er avgrensingen satt i Svartelva som er ca. 500 meter fra midtlinje av tiltaket. Ved inndeling i
influensområde og delområder er i tillegg kommunale planer og reguleringsformål, skolekretser,
historikk, faktisk bruk, utbyggingsetapper samt planlagt tiltak hensyntatt.

4.1.4

Kunnskapsgrunnlag og usikkerhet

Innhenting av kunnskapsgrunnlag og innledende vurderinger som ble gjort i forbindelse med
kommunedelplan prosess 2016, er i stor grad videreført. Skattumshagan ble den gang vurdert i verdiog sårbarhetsanalysen. Det er gjort oppfølgende undersøkelser og befaring i 2019. I tillegg er det
avholdt folkemøte og workshop på Hjellum, i mai og juni 2019. Hensikten med møtene var å informere
beboerne på Hjellum om det planlagte tiltaket, samt samle kunnskap om verdier i nærmiljøet. For
undersøkelsesområdet er det i tillegg tilgjengelig relevante registreringer, utført av ulike offentlige og
private aktører. Det er innhentet informasjon fra kommunen, lag og foreninger, og det er utført
feltbefaringer. Det er i tillegg benyttet ulike web-sider.
Offentlige planer; kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, med tilliggende
temanotatet og temakart, er gjennomgått. Forvaltningsprioritet og bevaringsstrategi er en del av
verdibegrepet for ikke-prissatte konsekvenser, jfr. håndbok V712, og gir en god pekepinn på hvordan
kommunene selv verdsetter sine arealer. Offentlige planer sier noe om hvordan det offentlige og
innbyggerne, representert via politikerne, ønsker at verdiene i byene, tettstedene og omlandet skal
forvaltes, brukes og utvikles. I denne fagvurderingen blir slike verdier og forvaltningsprioriteter sett på
med et overordnet blikk. Ved gjennomgang av offentlige planer, er planidéer og verdiprioriteringer sett
etter, og da særlig verdier som er knyttet til felles goder det er ønsker om å bevare for fremtiden.
Økonomisk verdi på evt. prosjekter som finnes i utbyggingsplaner, er ikke tatt i betraktning i denne
verdivurderingen.
Områder og evt. anlegg som er intensivt brukt av barn og unge og som må fjernes eller rives som følger
av utbyggingstiltak, skal iht. Hamar kommune erstattes med anlegg og områder av tilsvarende størrelse
og kvalitet i samme nærområde (Regjeringen 2008 og Hamar kommune 2018.) Dette forutsettes til en
viss grad i fagrapporten. Del av skogsområde på Skattumshagan som blir direkte berørt av tiltaket
gjennom arealbeslag, ansees som uerstattelige i nærliggende områder og dermed tapt.
Det er utarbeidet støyrapport omhandlende støyberegninger av togtrafikk i referansealternativet og av
framtidig togtrafikk, inkludert støy fra hensettingsanlegget (Fagrapport støy, Rambøll Sweco, 2019).
Resultatene fra støyrapporten er lagt til grunn for denne fagrapporten og det er endring i lydbildet som
er vurdert. Beregningene er utført både med og uten støyskjermingstiltak. Med berørt bygninger menes
antall bygninger med støyfølsomt bruksformål, innenfor sone som ligger over fastsatte grenseverdier.
Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål er boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager, samt overnattingssteder og kontorer.
Datagrunnlaget er generelt sett bra. Det finnes kunnskap om Hjellum som bydel og lokalmiljø, så vel
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områder og ferdselsveger som brukes til friluftsliv. Opplysninger om konkrete tall for områdenes
bruksintensitet er noe mangelfulle. Verdiene er derfor basert på observasjoner, informasjon fra
lokalmiljøet, generell kunnskap og faglig erfaring. Det vil kunne være noe mangelfulle registeringer av
lek i nærområder, umerkete stier og løyper, samt av samlingsplasser og identitetsskapende områder i
lokalmiljøer. Noe data er fra flere år tilbake, som Hamar kommune sine barnetråkk registreringer, men
er vurdert til å fremdeles være relevante.
Kilder

Relevans

Befaringer og registreringer på stedet 02.11.2016 og 24.05.2019.

Utredningsområdet registreres og
vurderes direkte. Fotografering.

Planforslag presentert i modell og tegninger.

Viser tiltakets utforming og utstrekning
som grunnlag for omfangsvurderinger.

Statkart: www.norgeskart.no

Kartbasen gir informasjon om arealbruk,
samt navnsetting.

Flyfoto (finn.no og googlemaps.com)

Kartbasen gir informasjon om arealbruk.

Skog og landskap: https://kilden.nibio.no

Ulike temakart som bl.a. viser områder
for friluftsliv

Miljødirektoratet: https://kart.naturbase.no/

Friluftsliv, naturområder, formelle
vernevedtak inkl. Ramsarområde,

DNT: www.ut.no

kulturmiljøer
Kartbasen viser bl.a. utfartsområder, stier
og løyper, samt enkelte målpunkter

Skisporet: www.skisporet.no

Kartbasen viser regelmessig oppkjørte
skispor.

www.vegvesen.no/vegkart

Trafikktellinger

www.vegvesen.no/trafikkdata/
Folkemøte 13.05.2019 og workshop 06.06.2019 på Hjellum.

Innhenting av lokal kunnskap og
registrering av bruk og identitet.

Plandialog: https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn

Plandialog – kommunens vedtatte
arealplaner; kommuneplan,
kommunedelplaner, reguleringsplaner
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Hamar kommune (2013). Hjellum stedsanalyse. Analyse
utarbeidet i forbindelse med arbeid med kommunedelplan og
delfinansiert via Hedmark fylkeskommune og prosjekt Lokal
samfunnsutvikling i kommunene (LUK).

Klima- og miljødepartementet (2018). Handlingsplan for friluftsliv.
Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016-17). St.meld.
18. Bærekraftige byer og sterkere distrikt.

Klima- og miljødepartementet (2015-16). St.meld. 18. Friluftsliv.
Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Miljødirektoratet (2015). M-307-2015. Friluftsliv der folk bor.
Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Miljødirektoratet (2013). Veileder M98-2013. Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder.

Regjeringen (2008). Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging.
Rundskriv til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen, vedtatt i Statsråd 1.september 1989.
Direktoratet for Naturforvaltnings (nå MD) (2001). Håndbok 182001. Friluftsliv i konsekvensutredninger.
Vegdirektoratet (2018). Konsekvensanalyser. Håndbok V712.
Veileder.
Vegdirektoratet (2014). Konsekvensanalyser. Håndbok V712.
Veileder.
IC SHB Verdi- og sårbarhetsanalyse ICP-56-A-26201 (2016):
Rambøll Sweco, revisjon 01A, 21.12.2016
RambøllSweco (2019). Fagrapport støy. IC Dovrebanen.
Hensetting Hamar.

Foreliggende verdivurdering.
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Utdypning av fagtemaet

Verdier knyttet til friluftsliv og verdier knyttet til by- og bygdeliv og dets brukere, har ofte ulik robusthet
og sårbarhet i forhold til påvirkning fra nye tiltak. Verdier knyttet til by- og bygdeliv er ofte mest sårbare
for nye tiltak og endringer. De minst mobile og fleksible brukerne, vil f.eks. ofte påvirkes i større grad
enn mer mobile brukere. Verdier for by- og bygdemiljø er helst knyttet til bomiljøer og
hverdagsfunksjoner som skole, barnehage, uteområder brukt på ettermiddag og kveldstid i hverdagen
og ofte også arealer knyttet til jobbsteder. For barn er ofte områder i nærområdet, som er lite eller ikke
funksjonsbestemte, særs verdifulle. Friluftsområder kan gjerne lettere erstattes enn nærmiljøkvaliteter,
ved at det finnes områder med liknende kvaliteter innen akseptabel avstand. Brukere av friluftsområder
er ofte målrettede og villige til å reise eller krysse barrierer for å komme seg på tur. Ulike brukergrupper
kan ha motstridende interesser. Tiltak som er bra for by- og bygdeliv, kan være en ulempe for
friluftslivet og motsatt. Det er i vurdering av verdi og påvirkning tatt hensyn til disse ulikhetene, men
verdi for friluftsliv og verdi for by- og bygdeliv er ikke synliggjort med egne vektinger i denne rapporten.
Det tradisjonelle begrepet for friluftsliv er lagt til grunn, dvs. turer i større grøntområder i nærmiljøet og i
skog og mark med henblikk på naturopplevelser. De fleste delområdene i rapporten har verdi både som
friluftslivsområder og for by- og bygdeliv. For noen grupper er mangel på fritid et vesentlig hinder for å
oppsøke friluftsområder, mens for andre grupper er liten mobilitet et hinder. For disse
befolkningsgruppene blir nærturterreng og andre grøntområder sentralt i byen viktig for å oppnå
friluftsliv-opplevelse (Miljødirektoratet 2013). Samtidig vil disse områdene ofte være arena for aktiviteter
som ikke dekkes av friluftsliv-begrepet. Nærturterreng er definert som store vegetasjonskledde områder
(større enn 200 daa) i tettsteder eller som grenser til tettsteder, der man kan gå tur på minimum to
kilometer, uten å bruke samme sti. Flere mindre områder som til sammen blir større enn 200 daa og
som er forbundet med grøntkorridorer eller lite trafikkerte veger i grønne omgivelser, parker,
strandsoner, markaområder og de fleste typer idrettsanlegg, inkluderes i betegnelsen. Trafikkerte veger
er gjerne definert som veger med over 2000 ÅDT (årsdøgntrafikk) og hastighet høyere enn 30 km/t
(SSB.no). Nærturterreng bør være tilgjengelig innenfor 500 meter (gangavstand) fra
bosted/bostedsområder, skoler og barnehager (Miljødirektoratet 2013).
Der begrepet større rekreasjonsområder er brukt, menes offentlige tilgjengelige områder for felles
opphold, rekreasjon og lek og med en størrelse på minst 6 daa, slik det er definert i kommuneplanens
arealdel (2018-2030). I rekreasjonsområdet er det helst tilrettelagt for allsidige aktiviteter i varierte
omgivelser. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er inkludert.
Bolignære leke- og rekreasjonsområder er viktige nærmiljøanlegg. Med dette menes lekeplasser,
ballplasser, nærmiljøanlegg, hundremetersskog, badestrenger, offentlig sikrede områder, parker og
lignende som er mindre enn 200 daa. Slike områder er spesielt viktige for barn, eldre og andre grupper
med liten aksjonsradius fra bosted. Områdene kan utgjøre deler av skolens uterom eller andre offentlig
tilgjengelige anlegg (Miljødirektoratet 2013).
Bomiljøer er tatt med i vurdering av verdi. Vurderingen er ikke et uttrykk for boligers monetære verdi
eller hvor stor verdi et bosted har for eier. Verdisettingen er knyttet til boligtetthet og
befolkningsgrunnlag. Det er skilt mellom områder med lav, middels og høy tetthet av boenheter og
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innbyggere. Inndelingen er basert på inndelingsklasser i SSB som vist i tabellen under. Vurderingen er
gjort i cirka tall. I tillegg er det gjort vurderinger om boliger og byområder evt. har spesielle verdier
definert på vegne av fellesskapet. Fredede boliger kan være eksempel på boliger med høy verdi, fordi
slike bygg er med å gir identitet til områder. Dette er i så fall uttalt.
Bo-område

Lav tetthet

Lav-middels

Middels tetthet

Middels-høy

Høy tetthet

Boliger/ 62,5 daa

<1

2-6

7-31

32-124

>125

(Boliger /km2)

(<20)

(20-100)

(100-500)

(500-2000)

(>2000)

Innbyggere/ 62,5 daa

0-31

32-624

>625

km2)

(Innbyggere /
(<500)
(500-10.000)
(>10.000)
Tabell 4-1 viser kriterier for vurdering av bomiljøers verdi basert på grad av tetthet. (SSB sin database kart.ssb.no.)

4.2

Fagtemaets verdigrunnlag

Både utgave 2014 og utgave 2018 av håndbok V712 er lagt til grunn for verdivurderingene og vurdering
av påvirkning av dette fagtemaet. Ved vurdering av verdi er det sett på betydning til et område (ingen,
lokal, regional, nasjonal for en gruppe mennesker eller et lokalsamfunn), kvalitet (attraktivitet,
opplevelsesverdier og spesialitet), samt bruksfrekvens (hvor mye og hvor ofte, evt. av særskilte
grupper). En sammenstilling av kriteriene er vist i
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Verdi:

Brukes lite eller av få.

Middels bruk.

Brukes av mange.

 Bruksfrekvens

Ingen eller noe lokal

Lokal/regional betydning.

Regional/nasjonal/

 Betydning

betydning.

Attraktivt for flere.

internasjonal betydning.

 Kvaliteter

Mindre attraktivt for opphold/

Gode kvaliteter.

Svært attraktivt.

attraktivt for få.

Særlig gode/unike kvaliteter.

Tabell 4-2 viser kriterier for verdivurdering, iht. SVV håndbok V712.

I denne rapporten er det i vurderingen, skilt mellom verdier knyttet til friluftsliv og verdier knyttet til byog bygdeliv. Verdien er deretter slått sammen til en samlet verdi. Følgende verdier er i hovedsak
vurdert som friluftsliv:
o Turområder
o Utfartsområder
o Marka/bymarka
o Sjø og vassdrag
o Områder med spesielle kvaliteter for friluftsliv
o Blå/grønne korridorer som del av turruter
o Ferdselsforbindelser som del av turruter
o Sykkelruter (lengre ruter)
o Ledener
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Følgende verdier er i hovedsak vurdert som by- og bygdeliv:
o Nærturterreng
o Urbane uteområder (inkl. torg, plasser, gater)
o Leke- og rekreasjonsområder
o Idrettsanlegg
o Skole-/barnehageområder
o Institusjonsområder som er i allmenn bruk
o Grendemiljø
o Strandsone
o Jordbrukslandskapet
o Andre rekreasjons- og friluftsområder
o Private områder med allmenn bruk
o Blå/grønne korridorer
o Ferdselsforbindelser/ fotgjengerstrømmer
o Ferdsel sykkel (nærtur og byliv)
Ved vurdering av tiltakets påvirkning på disse verdiene, er følgende sett på:
• Direkte påvirkning på verdiene (areal/omfang)
• Påvirkning på opplevelseskvaliteter og identitet
• Barrierevirkning og forbindelser
• Endringer i egnethet
• Endret lydbilde

4.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

Tettstedet Hjellum var tidligere senter i Vang kommune og ble del av Hamar kommune i 1992. Stedet
har i dag få sentrumsfunksjoner og består for det meste av boligbebyggelse, der eneboliger i romslige
hager er dominerende. Befolkningen på Hjellum og Hamar kommune har bl.a. gjennom
kommunedelplan prosess, jobbet for å styrke sentrum og tilrettelegge for butikk/ storkiosk, lekeplass og
kontorbygg, men dette har ikke blitt realisert. (Hamar kommune 2013.)
Hjellum tettsted vokste frem som stasjonsby langs Grundsetbanen. Stasjonsstedet utviklet seg for alvor
først omkring 1910, da det tilkom arbeidsplasser til stedet, deretter i etterkrigsårene, bl.a. med bygging
av offentlig infrastruktur. Det er i dag omtrent 600 innbyggere på Hjellum. Hjellum har den yngste
befolkningen i Hamar kommune, og mange barnefamilier og unge i etablererfasen bosetter seg her. Et
nytt boligfelt, Frognerhagan, er under utbygging langs Frognervegen inn mot Skattumshagan. Her
bygges rekkehus og lavblokker spesielt rettet mot førstegangsetablerere, med til sammen mellom 120140 enheter. Dette bidrar til at stedet og dens unge befolkning er i vekst. Lovisenberg barneskole og
Lovisenberg kommunale barnehage ligger noe utenfor sentrum nord i utredningsområdet. Sammen
med idrettsparken Black River Park, innehar skole og barnehage, en svært viktig sosial funksjon på
Hjellum. Skogen på Skattumshagan er viktig tur-, rekreasjons- og lekeområde og benyttes en god del i
undervisningssammenheng.
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Fylkesveg 117 Hjellumvegen går gjennom tettstedet, slik Rørosbanen også gjør, og stedet kan sies å
være delt i fire seksjoner av fylkesvegen og jernbanen. Hjellumvegen bærer preg av at den er
gjennomfartsveg. Trafikkbildet er blanding av gjennomfartstrafikk og lokaltrafikk og er til dels
uoversiktlig. Busstopp på Hjellum er langs denne fylkesvegen. (Hamar kommune 2014.)
Dagens trafikk på Rørosbanen, består i om lag seks regiontog med ca. to timers frekvens fra Hamar og
tilsvarende mot Hamar. Til sammen utgjør dette omtrent en passering av Hjellum i timen i tidsintervallet
mellom kl. 07:30 og 20:30. I tillegg kjøres mellom 15 og 20 godstog med tømmer og flis pr. uke.
Godstogene kjøres uten fast ruteplan og etter bestilling.

Figur 4-1 Registreringskart fagtema friluftsliv, by- og bygdeliv.
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Elektrifisering av Rørosbanen

Elektrifisering av Rørosbanen er en del av tiltaket. Dette innebærer bl.a. at alle usikrede
planoverganger i tiltaksområdet saneres og at det bygges sikringsgjerder langs banen. Hjellumvegen
vil, uansett alternativ anlegg, fortsatt krysse banen i plan og dagens sikringsanlegg består. Det er
vurdert at denne sikringen vil være tilstrekkelig ved forventet økning i togpasseringer, som følger av
hensettingsanlegget (ROS analyse. RambøllSweco 2019.) Det vurderes likevel at denne økningen gir
noe negativ påvirkning til myke trafikanter langs Hjellumvegen.

4.5

Verdi, omfang og konsekvensvurdering av delområder

Figur 4-2 Verdikart fagtema friluftsliv, by- og bygdeliv.
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Delområde FBB 01 Hjellum

Figur 4-3: Foto til venstre viser boligområde vest for Skogstjernvegen, sett fra sti inn mot skogen på Skattumshagan.
Foto til høyre viser den gamle jernbanestasjonen og Rørosbanen. Nederst er foto av idrettsanlegget Black River Park.

Delområdets verdi
Det er i dag få sentrumsfunksjoner på Hjellum. Boligfelt, i stor grad bestående av eneboliger i romslige
hager, dominerer. Frognerhagan, ett nytt boligfelt med tettere bebyggelse og til sammen mellom 120140 enheter, er under utbygging langs Frognervegen inn mot Skattumshagan. Frognervegen er
skoleveg til Lovisenberg barneskole og Lovisenberg kommunale barnehage og er stengt for
gjennomkjøring. Det er kun en lekeplass i delområdet og denne er privat, men felles for beboerne i
Fiolvegen nord i delområdet. Idretts- og nærmiljøanlegget Black River Park, eid av Ridabu idrettslag,
ligger i området. Parken inneholder bl.a. tre større ballbaner/-flater, jogge- og tursti, samt hinderløype.
Det er noe kontorer og næringsarealer omkring den gamle jernbanestasjonen og Hjellumvegen og et
område er i kommunedelplanen regulert til sentrumsformål. Mellom Rørosbanen og Ryllikvegen, ligger
næringsområdet NKL tomta og Hedalm Byggtec AS/ Moelven Industrier holder til her. Fylkesveg 117,
Hjellumvegen, har relativt stor gjennomfartstrafikk blandet med lokaltrafikk. Trafikkbildet fremstår som til
dels uoversiktlig, bl.a. med syklister blandet med biltrafikk og med jernbaneoverganger i plan. (Hamar
kommune 2014.)
Det er til sammen tre muligheter for kryssing av Rørosbanen i eller inn til delområdet. Alle tre er
planoverganger. Planovergang i enden av Blåklokkevegen mot skogen på Skattumshagan brukes mye;
som del av turrunde, til skoleveg, samt adkomst til gapahuk i Skattumshagan og idrettsplassen, Black
River Park. Krysning langs fylkesvegen (Hjellumvegen) er den viktigste forbindelsen i tettstedet og
knytter delene av stedet nord og sør for Rørosbanen sammen. Landbruksovergang nordvest i området

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, hensetting
Hamar

Samlerapport KU

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

49 av 111
ICH-10-A-22035
02A
19.11.2019

ved Vidarshov er noe brukt av turgåere, som forbindelse mellom Symrevegen og Kurudstranda ved
munningen av Svartelva. Denne planovergang er ikke del av tiltaket og består som usikret overgang i
alle tre alternativer. Barn opplever de tre krysningene av jernbanen som trafikkfarlige
(Barnetråkkundersøkelsen i Lovisenberg skolekrets, 2008). I kommuneplanens arealdel (Hamar
kommune 2011-2022), er det lagt inn turveg fra Hjellum til Hamar, langs og på nordsiden av
Rørosbanen. Det er ikke utarbeidet detaljløsninger for denne turvegen.
•

Verdi er vurdert til middels for friluftsliv, by- og bygdeliv

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord A og Nord B
Adkomstveg til hensettingsanlegget blir via fv.117 Hjellumvegen, videre sør for delområdet via fv. 118
Kurudvegen til gårdsvegen opp mot gårdene Oug og Opphus nordre, med bro over Rørosbanen.
Driftsveg bygges fra gårdsvegen langs nordsiden av hensettingsanlegget, bl.a. med vendehammer i
enden av vegen, i nærhet av boliger beliggende langs søndre del av Kløvervegen. Det vurderes at
trafikk langs adkomstveg til anlegget og driftsveg ikke vil påvirke kvaliteter knyttet til fagområdet i
vesentlig grad, da det er snakk om liten økning antall kjøretøy, antatt 20 mindre biler og to septikbiler i
døgnet. Dette vil ikke påvirke lydbildet i området i vesentlig grad.
Tiltaket gir økt togtrafikk gjennom sentrum, med forventet ca. 20 flere togpasseringer i døgnet. Dette
tilsvarer omtrent en fordobling av dagens trafikk. Alle usikrede planoverganger i sentrum av Hjellum
fjernes og det bygges sikringsgjerde langs banen. I delområdet inngår to usikrede overganger, der
overgang ved gården Vidarshov ikke berøres av tiltaket og består, mens planovergang i forlengelse av
Blåklokkevegen fjernes. Denne erstattes av kulvert med enkel standard og ca. 30 meters lengde.
Kulverten vil ikke møte krav til universell utforming. Fordi barn og unge opplever den usikrede
krysningen som trafikkfarlig i dag, vurderes det at endringen gir noe positiv påvirkning på verdien.
Driftsvegen legges utenfor inngjerdet område og vil, sammen med den nye kulverten, gi nye muligheter
for ferdsel for befolkningen på Hjellum og dette bidrar også til positiv påvirkning. Hjellumvegen krysser
jernbanen i plan og er sikret. Sikring vi ikke blir oppgradert som del av tiltaket. Det er vurdert at
sikringen vil være tilstrekkelig med den økte frekvensen av tog. Økning i antall togpasseringer gir likevel
noe negativ påvirkning.
Tiltaket og den økte trafikken på Rørosbanen, fører til at lydbildet i delområdet påvirkes noe negativt,
og fire boliger er beregnet til å få støy over grenseverdier ved valg av alternativ A. Disse boligene
støyskjermes som del av tiltaket.
Planovergangen langs gårdsveg til gården Vidarshov, må utbedres eller innløses som følge av økt
trafikk. Alle tog som passerer planoverganger skal tute som varsel, inkludert denne. Ved utbedring eller
innløsing, vil denne tutingen kunne opphøre.
Hensettingsanlegget vil legge beslag på arealer i hele strekningen fra Kløvervegen, via skogsområdet
på Skattumshagan og videre til gårdsvegen opp til gårdene Oug og Opphus nordre, men dette påvirker
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ikke delområdet direkte. Innbyggerne i delområdet vil likevel påvirkes noe negativt, ved at det blir
arealbeslag i tilliggende mye brukt rekreasjonsområde. Tiltaket rammer bl.a. stier som i dag er del av
turrunder i delområdet.
Belysningen av anlegget vil kunne gi noe negativ fjernvirkning til boligområde nord for Rørosbanen, på
ugunstige tider av døgnet, men lysforurensning er ikke beregnet i denne planfasen.
Samlet vurderes det at tiltaket vil gi liten – middels negativ påvirkning til delområdet. Dette begrunnes
hovedsakelig med økt trafikk langs Rørosbanen og plankrysningen mellom banen og Hjellumvegen,
som ikke sikres tilstrekkelig i forhold til den økte mengden. I tillegg vil befolkningens tilgang på kvaliteter
som del av turrunder i delområdet, reduseres.
Påvirkning vurderes til liten-middels negativ.
Konsekvens vurderes til middels negativ.

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Røros B
Tiltaket vil for det meste berøre arealer sør for dagens Rørosbane. Adkomst til anlegget vil være via fv.
117 Hjellumvegen, og deretter sør for delområdet, via Kurudvegen til avkjørsel og driftsveg sør for spor
og sporvifte. Det bygges i tillegg en permanent driftsveg nord for Rørosbanen fra Skogstjernvegen, i
samme trase som deler av Kløvervegen ned til banen. Vegen vil følge kanten av dyrket mark og skal
være en driftsveg for vedlikehold av sporveksler for det nye adkomstsporet for hensettingsanlegget.
Driftsvegen bygges med grusdekke og med vendehammer i enden. Det blir svært liten trafikk langs
denne vegen, som følger av tiltaket og den vil gi marginalt negativ påvirkning til delområdet. Vegen gir
nye muligheter for myke trafikanters ferdsel i området. Planovergang ved Vidarshov består, mens
overgang ved enden av Blåklokkevegen fjernes og erstattes med kulvert tilsvarende som i alternativ
Nord A og B.
Alternativ Røros B vil påvirke verdiene i delområdet i mindre grad, enn alternativene Nord A og Nord B.
Inngrep i skogsområdet Skattumshagan blir mindre og det vil være lettere å opprettholde turrunder og
kvalitetene her.
Lydbildet i delområdet påvirkes tilsvarende som ved alternativ Nord A og B, ved økt trafikk og dermed
mer støy og mer tuting (Fagrapport støy. RambøllSweco 2019).
Påvirkning vurderes til liten negativ.
Konsekvens vurderes til liten negativ.
Delomr

Verdi

FBB1 Hjellum

Middels

Påvirkning
alt. Nord A
Liten-middels

Konsekvens
alt. Nord A
Middels

Påvirkning
alt. Nord B
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Konsekvens
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Delområde FBB 02 Nord

Figur 4-4: Øverst til venstre er klipp fra orienteringskart for Hjellum. Foto til øverst til høyre viser gapahuken
Frognerhuken som er satt opp mellom skogen og dyrkamarka på Skattumshagan. Nederste foto viser stier i skogen på
Skattumshagan.

Delområdets verdi
Skattumshagan er skogsområde og kulturmark, som er mye brukt til friluftsliv og rekreasjon. Området
brukes av et bredt spekter av befolkningen på Hjellum og til varierte aktiviteter. Skogen er viktig
feltområde for skoler og barnehager og ikke – funksjonsbestemt rekreasjonsområde, særlig for barn og
unge. Det er flere stier og opparbeidede målpunkter her, inkludert sti nært inn til jernbanen, gapahuken
Frognerhuken, samt enkle oppholdsplasser/ utsiktspunkt/toppunkt. Frognerhuken er bygd på dugnad av
Lovisenberg vel. Del av stinettet, Lovisenbergrunden, inngår i Hamar og Hedemarken turistforenings
stinett. Orienteringskart for Hjellum inkluderer skogen på Skattumshagan. Kartet er fra 2003 og
skogsområdet er en god del mindre i dag, fordi en del skog er hogd, ryddet og oppdyrket. Det er i tillegg
utviklet et nytt boligområde inn mot Frognervegen, der det tidligere var skog. Deler av skogsområdet er
regulert til hensyn friluftsliv i kommunedelplan for Hjellum (Hamar kommune 2014).
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Området har spesielle kvaliteter i forhold til rekreasjon og undervisning, fordi det omfatter en rekke
kulturminner, samt forholdsvis variert skog og kulturlandskap. Området ligger som del av storskala
kulturlandskap, der fulldyrka innmark dominerer.
Det er tre muligheter for å krysse Rørosbanen i eller inn til delområdet. Landbruksveg som krysser
banen i plan sør i området, er noe brukt av turgåere. Her er det undergang, i tillegg til at
landbruksmaskiner kan krysse i planovergang. Planovergangene mellom skogen på Skattumshagan til
Blåklokkevegen og videre til Black River Park, samt mellom Skattumshagan og grøntområde vest for
Brunstad Kristelige Menighet, er usikrede planoverganger som er mye brukt.
Lovisenberg barneskole og Lovisenberg kommunale barnehage, med grendehus og uteanlegg, ligger
nord i delområdet og inn mot skogen på Skattumshagan. Disse innehar en svært viktig sosial funksjon
på Hjellum. Frognervegen er skoleveg til skole og barnehage og stengt for gjennomkjøring.
•

Verdi er vurdert til middels - stor for friluftsliv, by- og bygdeliv

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord A
Alternativet vil legge beslag på arealer i hele strekningen fra Kløvervegen, til og med skogsområdet på
Skattumshagan og videre til gårdsvegen opp mot gårdene Oug og Opphus nordre. Dette gir negativ
påvirkning på verdiene i delområdet.
Adkomstveg til anlegget blir fra Kurudvegen og landbruksvegen ved gårdene Oug og Opphus nordre,
via bro over Rørosbanen. Videre anlegges driftsveg langs nordsiden av hensettingsanlegget, med
vendehammer om lag midt på anlegget og i vestre ende av vegen. Driftsvegen vil betjene sporviften
med tekniske bygg, servicebygg og stasjonært vaskeanlegg, inklusive adkomst for septikbil, tekniske
bygg, p-plasser og snødeponi i øst. Med antatt 20 personbiler og to septikbiler i døgnet, blir trafikken
langs denne adkomstvegen, blir forholdsvis liten, men vil likevel gi noe negativ påvirkning til
delområdet. Foruten påvirkning fra noe togtrafikk, er delområdet i dag et skjermet og fredelig område.
Enkelte stier i skogen blir berørt direkte og vil måtte legges om. Muligheten for turrunder i skogen, og
utforsking av skog utenfor stiene, blir betraktelig redusert. Omtrent 53 daa av 157 daa skog vil
omdisponeres, og deler av resterende skog vil bli mindre attraktivt, fordi areal delvis blir smalnet av
og/eller blir liggende som restareal. I tillegg vil anlegget være belyst hele døgnet og dette vil gi noe
negativ påvirkning på nærliggende arealer. Den generelle aktiviteten på hensettingsanlegget, med
kjøring av togsett ut og inn vil også gi mer forstyrrelser til rekreasjonsområdet. Restareal, med
kvaliteter som er tilfredsstillende for rekreasjon og lek, blir trolig ca. 89 daa. Dette er en betydelig
reduksjon av dagens skogareal og dette vil gi en stor negativ påvirkning på verdien som fredelig og
mangfoldig rekreasjons- og undervisningsområde.
Planovergang ved Brunstad Kristelige Menighet blir fjernet og ikke erstattet. Planovergang i enden av
Blåklokkevegen fjernes og erstattes med ca. 30 meter lang kulvert i enkelt standard med lav grad av
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belysning. Kulverten vil ikke møte krav til universell utforming. På grunn av den enkle standarden og
lengden på kulverten, vil den kunne oppleves som uoversiktlig og skummel. Dagens planoverganger
oppleves som trafikkfarlige, særlig av barn og unge. Det vurderes dermed at endringen gir noe positiv
påvirkning på verdien.
Driftsvegen anlegges utenfor sikkerhetsgjerde langs banen. Mulighet for å gå turrunder langs veg i
området vil øke som følger av driftsvegen, ny bro og kulvert, og dette vil være en positiv påvirkning for
enkelte turgåere.
Fordi det er få kvaliteter knyttet til friluftsliv, by- og bygdeliv på Hjellum i dag, blir de kvalitetene som er,
svært viktige. Det er i tillegg få tilgjengelige skogsområder i nærheten av Hjellum og befolkningen har
en stor andel barn og unge. Den samlede negative påvirkningen fra alternativ Nord A, på
rekreasjonsområdet på Skattumshagan, vurderes til å bli vesentlig. Den samlede positive påvirkningen
vurderes til å bli marginal.

Figur 4-5: Illustrasjon viser tiltaket og beslag i Skattumshagan, ved alternativ Nord A, der røde linjer er spor til
hensettingsanlegget og blå viser driftsvegen. (RambøllSweco prosjektert tiltak over klipp fra Norge i bilder.)

Påvirkning vurderes til middels - stor negativ.
Konsekvens vurderes til stor negativ.
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Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord B
Påvirkning ved valg av alternativ Nord B, er vurdert til å bli tilnærmet lik som for alternativ A. Tiltaket er
bredere enn alternativ Nord A, men først og fremst over dyrket mark nord for skogsområdet på
Skattumshagan.

Figur 4-6: Illustrasjon viser tiltaket og beslag i Skattumshagan, ved alternativ Nord B, der røde linjer er spor til
hensettingsanlegget og blå viser driftsvegen. (RambøllSweco prosjektert tiltak over klipp fra Norge i bilder.)

Påvirkning vurderes til middels - stor negativ.
Konsekvens vurderes til stor negativ.

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Røros B
Alternativ Røros B vil påvirke verdiene i delområde nord i vesentlig mindre grad, enn Nord
alternativene. Det direkte inngrep i skogsområdet Skattumshagan blir lite og det vil være lettere å
opprettholde turrunder og kvalitetene i skogen. Adkomst til anlegget blir fra Kurudvegen med driftsveg
sør for Rørosbanen og hensettingsanlegget. Det anlegges i tillegg driftsveg, som forlengelse av
Skogstjernvegen, ned mot Rørosbanen og sporveksler. Det blir snuhammer i enden av denne vegen
helt vest i anlegget. Det blir noe kjøring langs denne vegen i forbindelse med vedlikehold av
sporvekselen, anslagsvis et par turer i året, og dette er vurdert til å gi ubetydelig påvirkning til
nærområdet. Vegen vil være positiv i forhold til mulighet for turgåing i delområdet.
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Det anlegges sikkerhetsgjerde langs Rørosbanen og hensettingsanlegget. Planovergang ved
Blåklokkevegen fjernes. Ny kulvert for kryssing av spor blir trolig noe kortere, sammenlignet med kulvert
i tiltaket for alternativene i nord. Krysningsmulighet ved Brunstad Kristelige Menighet fjernes som del av
tiltaket og erstattes ikke. Det vurderes at dette gir ubetydelig til negativ påvirkning, ved at fysisk
barrierevirkning forsterkes.
Påvirkning vurderes til liten - middels negativ.
Konsekvens vurderes til middels negativ.
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Delområde FBB 03 Sør

Figur 4-7: Foto til øverst til venstre viser Svartelva med tråkk langs nordre elvekant. Foto øverst til høyre viser del av
uteanlegget til Brunstad kristelige menighet. I midten er foto av Rørosbanen og krysningspunkt ved Brunstad menighet,
samt eldre gårdsveg I tilknytning til denne og sør for jernbanen.

Delområdets verdi
Svartelva ligger i delområdet, med kommunegrense midt i elveløpet. Delområdets avgrensning er også
lagt hit. Elva er lite tilgjengelig, med lav grad av tilrettelegging, tett kantvegetasjon og generelt mye kratt
og tett skog i tilgrensende offentlige områder. Det er i kommunedelplanen for Hjellum avsatt et
grøntområde ned mot elva sør for vegkrysset mellom Ryllikvegen og Kurudvegen, men dette er ikke
opparbeidet og det er ikke tilrettelagte stier langs elva. Enkelte steder er det tråkket opp far og området
er tydelig noe i bruk. På oversiden av Ryllikvegen / Kurudvegen mot jernbanen, mellom næringsområde
og privat område, er det et regulert grøntområde med eldre gårdsveg. Vegen brukes som del av
turrunde på Skattumshagan, da via planovergang langs Rørosbanen. Grøntområdet er ellers lite
tilrettelagt for rekreasjon og friluftsliv og svært gjengrodd.
Det er i dag to muligheter for å krysse Rørosbanen i eller inn til delområdet. Gårdsvegen fra
Kurudvegen til gårdene Oug og Opphus nordre, brukes av turgåere. Denne krysser jernbanen i
undergang og i tillegg er det anlagt planovergang for større landbruksmaskiner. Planovergangen
mellom skogen på Skattumshagan og grøntområde vest for Brunstad Kristelige menighet er mye brukt,
men er usikret.
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Det er spredt boligbebyggelse i området, med til sammen 12-15 boliger, langs og sør for Kurudvegen. I
tillegg ligger Kurud gård i delområdet. Langs Kurudvegen, fv. 118, ligger bygningsmasse og
parkanlegg, eid av Brunstad Kristelige Menighet. Anlegget er privat og brukes mest av menigheten,
men er tilgjengelig for allmennheten og har derfor noe offentlig interesse (Hamar kommune 2013.
Hjellum stedsanalyse).
•

Verdi er vurdert til liten - middels for friluftsliv, by- og bygdeliv

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord A
Nordre deler av regulert grøntområder beliggende mellom jernbanen og Svartelva, vest for Brunstad
Menighets anlegg, blir noe negativt påvirket som følger av økt aktivitetsnivå, noe endret lyd- og lysbilde
inn til området, samt noe arealbeslag. Det samme gjelder for menighetens utearealer, men
arealbeslaget blir her svært lite.
Påvirkning vurderes til liten negativ.
Konsekvens vurderes til liten - middels negativ.

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord B
Tiltaket i alternativ B påvirker området noe mer negativt, sammenlignet med tiltaket i alternativ A. Dette
fordi alternativet kommer noe tettere opp mot kvalitetene knyttet til fagtemaet i delområdet.
Påvirkning vurderes til liten – middels negativ.
Konsekvens vurderes til liten - middels negativ.

Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Røros B
Tiltaket i alternativet påvirker delområdet direkte gjennom arealbeslag, og i tillegg gjennom økt aktivitet i
området. Adkomst til anlegget vil være via fv. 117 Hjellumvegen, videre til Kurudvegen fv. 118 og
deretter til avkjørsel for adkomstveg øst for krysset mellom disse vegene. Adkomstvegen legges langs
og sør for spor og sporvifte og etableres med snuhammer i vest mot næringsområde og med
rundkjøring i østre ende. Dette vil gi noe økt trafikk til delområdet, men økningen er vurdert til å bli
uvesentlig.
Planovergangen mellom skogen på Skattumshagan og grøntområde vest for Brunstad Kristelige
menighet er mye brukt, men fjernes som del av tiltaket og erstattes ikke. Det vurderes at dette gir liten
negativ påvirkning, i forhold til banen som barriere. Planovergang langs gårdsvegen øst i delområdet
berøres ikke av tiltaket og består.
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Anlegget til Brunstad Kristelige Menighet, består av bygningsmasse og parkanlegg, der utearealene vil
bli direkte påvirket gjennom arealbeslag. Anlegget er av noe offentlig interesse og påvirkning på
anlegget tillegges derfor noe vekt i denne utredningen.
Kvaliteter langs Svartelva er vurdert til å få marginalt negativ påvirkning fra tiltaket. Påvirkningen vil
først og fremst være i form av noe endret lyd- og lysbilde. Det blir ikke støy over grenseverdier mot
elva, men lyder fra anlegget vil til en viss grad nå arealer langs elvekanten (Fagrapport støy.
RambøllSweco 2019). Det blir mer belysning i delområdet og dette vil kunne gi fjernvirkning til områder
med rekreasjonsverdier.

Figur 4-8: Illustrasjon viser tiltaket og beslag ved alternativ Røros B, der røde linjer er terrenginngrep knyttet til
hensettingsanlegget og blå viser driftsvegen. (RambøllSweco prosjektert tiltak over klipp fra Norge i bilder.)

Påvirkning vurderes til middels negativ.
Konsekvens vurderes til middels negativ.
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Heving av bro langs Stangevegen i Hamar

Hensettingsanlegget krever elektrifisering mellom Hamar og Skattumshagan. Dette innebærer heving
av bru langs Stangevegen i Hamar og dette er del av tiltaket som utredes. Tiltaket er likt for alle tre
alternativer, og omtales ikke under hvert delområde.
Bro heves omtrent 1,2 meter og får i tillegg noe kraftigere dekke. For å få tilfredsstillende
stigningsforhold, heves Stangevegen totalt i en ca. 250 meter lang strekning. Gang- og sykkelfelt langs
vegen, vil da møte krav til universell utforming. Trapp fra Disenstrandvegen kommer opp rett nord for
dagens bro. Brua ligger tett inn mot bydelen Briskebyen, som for det meste består av boliger, og et par
boliger må innløses. Enkelte direkte avkjørsler til boliger langs Stangevegen blir berørt av tiltaket.
Nedre Briskebyvegen kobler seg til fylkesvegen rett nordøst for broa, og langs denne vegen ligger flere
boliger som vil få endret tilkomst som følger av hevingen. Bensinstasjon og kontorlokaler sørvest for
fylkesvegen får noe endret innkjørsel. Broa vil påvirke sikt- og solforholdene noe for enkelte av de mest
nærliggende boligene.
Det vurderes at tiltaket i noen grad vil påvirke del av bomiljøet på nedre og vestre del av Briskebyen
negativt. Økt stigning langs Stangevegen gir noe negativ påvirkning til myke trafikanter langs vegen.
Samlet vil tiltaket kunne gi en liten negativ konsekvens til nærliggende områder.

4.7

Konsekvenser i anleggsperioden

Alternativ Nord A
Anleggsperioden er beregnet til ca. 26 måneder for alternativet. Det må bygges omtrent 400 meter med
rørspunt for å sikre Rørosbanen. Etablering av spunt, sammen med det øvrige anleggsarbeidet, vil gi
negativ påvirkning til lydbildet, Grenseverdier for støy kan bli overskredet i avstander opp mot 200
meter, ved spunting, boring, pigging, betong- og asfaltsaging og tunge anleggsmaskiner. Anleggsveg
legges langs Hjellumvegen og Kurudvegen og over Oug bru over Rørosbanen, som bygges først, til
veg langs nordsiden av tiltaket. Nattarbeid vil være aktuelt i enkelte kritiske perioder. Midlertidige
støyskjermingstiltak kan være aktuelle, sammen med tilbud om alternative oppholdssteder dersom
grenseverdier blir overskredet i lengre perioder. Det vurderes at anleggsfasen samlet vil kunne gi
betydelige negativ påvirkning til bebyggelsen på Hjellum og rekreasjonsverdier i Skattumshagan. I
tillegg vil anleggstrafikken gi negativ påvirkning til myke trafikanter langs Kurudvegen. (RS 2019.
Fagrapport støy.)
Alternativ Nord B
Anleggsperioden er beregnet til ca. 26 måneder også for dette alternativet. Det er ikke beregnet behov
for spunt. Anleggstrafikk gir påvirkning tilsvarende i alternativ Nord A. Det vurderes at alternativet
samlet vil gi noe mindre negativ påvirkning til bebyggelsen på Hjellum og rekreasjonsverdier i
Skattumshagan, sammenlignet med alternativ Nord A, fordi det trolig ikke skal spuntes.
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Figur 4-9: Illustrasjon viser anleggsbeltet og beslag i Skattumshagan, ved alternativ Nord A (rød linje) og Nord B (blå
linje). Anleggsbeltet vil bli omtrent like bredt i begge alternativene, fra Ryllikvegen/ Kløvervegen til og med skogen på
Skattumshagan. (RambøllSweco prosjektert tiltak over klipp fra Norge i bilder.)

Alternativ Røros B
Anleggsperioden er beregnet til ca. 21 måneder for alternativet. Det vil ikke være behov for å etablere
bru over banen, langs gårdsvegen til Oug og Opphus nordre i dette alternativet. Det må bygges omtrent
450 meter med rørspunt for å sikre Rørosbanen. Etablering av spunt sammen med det øvrige
anleggsarbeidet vil gi negativ påvirkning til lydbildet, men dette vil i noen mindre grad enn ved Nordalternativene, påvirke bebyggelsen på Hjellum og rekreasjonsverdier i Skattumshagan. Anleggsveg
legges både fra nord og fra sør. Anleggsveg fra nord legges fra Frognervegen og over eller i kanten av
dyrket mark og vil ligge nært boligområdene her. Anleggstrafikken vil gi negativ påvirkning både til
myke trafikanter, og da særlig skolebarn, langs Frognervegen og også til bomiljø i området. Anleggsveg
fra sør, vil påvirke myke trafikanter langs Kurudvegen negativt.
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Figur 4-10: Illustrasjon viser anleggsbeltet i alternativ Røros B (cyan farget linje). (RambøllSweco prosjektert tiltak over
klipp fra Norge i bilder.)
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Alternativ Nord A

Det vurderes at alternativ Nord A vil påvirke kvaliteter, som er svært viktige for befolkningen på Hjellum,
negativt i stor grad. Dette gjelder særlig kvaliteter knyttet til skogsområdet på Skattumshagan. Skogen,
som rekreasjonsområde og område til lek og undervisning, er vurdert å være uerstattelig, fordi Hjellum i
all vesentlig grad er omgitt av dyrket mark.
Samlet vurderes alternativet å gi middels-stor negativ konsekvens for temaet.

4.8.2

Alternativ Nord B

Det vurderes at Nord B vil gi noe større negativ påvirkning enn Alternativ Nord A. Dette fordi sporvifta
på tiltaket, med tilhørende aktiviteter og belysning, ligger noe nærmere kvalitetene i skogen på
Skattumshagan, samt kvalitetene i uteanlegget til Brunstad Kristelige Menighet. Konsekvensgrad er
likevel lik som for Nord A.
Samlet vurderes alternativet å gi middels-stor negativ konsekvens for temaet.

4.8.3

Alternativ Røros B

Alternativet er vurdert til å være det best alternativet. Tiltaket berører kvalitetene i Skattumshagan
direkte i liten grad. Det er i dag få kvaliteter med offentlig interesse sør for Rørosbanen. Brunstad
Kristelige Menighet har noe allmenn interesse og utearealet får stor negativ påvirkning. Dette er til en
viss grad tatt med i vurderingen.
Samlet vurderes alternativet å gi liten-middels negativ konsekvens for temaet.

4.8.4

Rangering

Rangering (best til dårligst):
o Røros B
o Nord A
o Nord B
Hovedbegrunnelsen for rangeringen er at de store verdiene knyttet til fagtemaet ligger nord for
Rørosbanen og at disse i stor grad blir negativt påvirket av tiltaket. Alternativet sør for banen kommer
derfor klart best ut av vurderingen. Alternativ Nord A er noe bedre enn Nord B, fordi sporviften i A ligger
noe lengre bort fra rekreasjonsområdet i Skattumshagan.

4.9

Avbøtende og kompenserende tiltak

4.9.1 Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak ved valg av alle alternativene vil være:
o Oppgradering av kulvert i forlengelse av Blåklokkevegen, bl.a. med gode kvaliteter på
materialer, god belysning og økt oversiktlighet.
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Oppgradert sikring av planovergang langs fv.117 Hjellumvegen.

Avbøtende tiltak ved valg av alternativene Nord A og Nord B vil være:
o Reetablering av skog og naturmark som blir berørt i anleggsperioden, i områder som blir
liggende utenfor gjerder langs tiltaket og som tidligere var en del av skogen på Skattumshagan.
o Etablering av tursti langs nordre skogkant i Skattumshagan, mot innmark til gården Skattum.
o Utarbeidelse av skjøtselsplan for gjenværende skogsområdet på Skattumshagan.
Avbøtende tiltak ved valg av alternativene Røros B vil være:
o Reetablering av skog og naturmark som blir berørt i anleggsperioden, i områder som blir
liggende utenfor gjerder langs tiltaket og som tidligere var en del av skogen på Skattumshagan.
o Reetablering av privat uteanlegg tilhørende Brunstad Kristelige Menighet.
o Planting av trær i grupper og holt langs anlegget mot Kurudvegen, Ryllikvegen og gårdsvegen
opp mot Ous og Opphus nordre.

4.9.2 Kompenserende tiltak
Kompenserende tiltak ved valg av alternativene Nord A og Nord B vil være:
o Opparbeidelse av områder som er regulert til grøntområder, men som i dag har liten grad av
tilrettelegging. Området må ha en viss grad av utstrekning og kunne knyttes til øvrig
rekreasjonsverdier på fullverdig måte. Grøntareal mellom Rørosbanen og Svartelva, nord og
sør for Kurudvegen, sammen med grøntdrag langs Svartelva, kan være aktuelt.
Kompenserende tiltak ved valg av alternativene Røros B vil være:
o Fullverdig erstatning av tapt uteareal tilførende Brunstad Kristelige Menighet.
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Sammendrag

Under fagtemaet friluftsliv, by og bygdeliv vurderes folks bruk og opplevelse av et gitt landskap. Det er
både det urbane og rurale landskapet som undersøkes og det er fokus på opphold og fysisk aktivitet.
Temaet omhandler den ikke-kommersielle delen av byliv og friluftsliv. Planprogrammet er førende for
hva som skal utredes og synliggjør de viktigste verdien for fagtemaet på Hjellum. Tre alternativer er
vurdert; alternativ Nord A, alternativ Nord B og alternativ Røros B, der Røros B er vurdert til å være det
beste alternativet. Verdiene knyttet til fagtemaet er vesentlige nord for Rørosbanen. Verdiene er i stor
grad knyttet til muligheter for rekreasjon og undervisning i nærmiljø i skogsområdet på Skattumshagan.
Disse verdiene er i svært liten grad mulig å erstatte eller kompenseres for på Hjellum.
Alternativene Nord A og Nord B er vurdert til samlet å gi middels-stor negativ konsekvens for verdier
knyttet til fagtemaet i influensområdet. De største verdiene ligger foruten i tettbebyggelsen på Hjellum, i
skogsområdet og kulturlandskapet på Skattumshagan nord for Rørosbanen, der
rekreasjonsmulighetene gir et vesentlig bidrag til livskvalitet for lokalbefolkningen . Tiltak i nordalternativene vil påvirke verdiene i skogsområdet i stor grad, og dette gir betydelige negative
konsekvenser for befolkningen på Hjellum. Det er marginal forskjell på påvirkning på fagtemaets
verdier mellom alternativene i nord, men alternativ Nord A er vurdert til å være et noe bedre valg, enn
alternativ Nord B.
Alternativene Røros B er vurdert til samlet å gi liten-middels negativ konsekvens for verdier knyttet til
fagtemaet i influensområdet. Tiltaket vil påvirke rekreasjonsområdet nord for Rørosbanen i noen grad.
Sør for Rørosbanen og øst for tettbebyggelsen på Hjellum er det vurdert å være få verdier knyttet til
fagtemaet, men tiltaket vil trolig gi færre muligheter for kryssing av Rørosbanen og vil også gi noe
negativ påvirkning til grøntarealer mellom Svartelva og Rørosbanen.
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I naturmangfoldloven defineres naturmangfold som mangfoldet av landskapstyper, geologiske
formasjoner, naturtyper, arter (inkludert genetisk variasjon) og deres økologiske funksjonsområder.
Naturmangfoldtemaet inneholder følgende deltemaer/verdier:
•
Verneområder
•
Landskapsøkologiske funksjonsområder
•
Naturtyper på land og i ferskvann
•
Viltområder
•
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer
•
Geologiske forekomster
•
Forvaltningsrelevante artsforekomster
Helhetlige kulturlandskap omtales og vurderes under landskapstemaet. Vurderinger av forurenset
grunn, forurensing i sedimenter og vannforekomster og andre vurderinger etter vannforskriften vil bli
gjort under temaet naturressurser. Her blir det fokusert på vannmiljøenes verdi for biologisk mangfold,
og hvordan disse verdiene påvirkes av tiltaket.

5.1.2

Utredningskrav fra planprogram

Planprogrammet har fokus på dobbeltsporet gjennom Hamar og virkninger for verneområder (særlig
Åkersvika naturreservat), og det er kun generelle krav om påvirkning på verdifulle naturtyper og
vannforekomster som har relevans for hensettingsanlegget på Skattumshagan, og da særlig siste
kulepunkt under temaet naturmangfold:
• «Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og
forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være viktige elementer i vurderingene av naturmangfold.
Spredning av fremmede arter vil kunne være et tema i senere planfaser.»

5.1.3

Definisjon av influensområde

Utredningsområdet består av det definerte planområdet (tiltaksområdet) med influenssone.
Planområdet er felles for alle fag, mens influensområdet defineres for det enkelte temaet. Det
fagspesifikke influensområdet for naturmangfoldtemaet begrenses til 400 m på hver side av
planområdet når det gjelder viltforekomster og landskapsøkologiske funksjonsområder og 100 m for
naturtyper/rødlistearter. Influensområdet er satt såpass bredt for naturtype- og rødlistearter pga.
muligheten for at midlertidige anleggs- og driftsveger og massedeponier i noen tilfeller kan lokaliseres
utenfor anleggsbeltet, samtidig som virkninger av drenering og avrenning kan strekke seg ut over
anleggsområdet.
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Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget består av eksisterende registreringer I Naturbase og Artskart, samt befaringer i
tilknytning til konsekvensutredningen 23.09.2016, 24.04.2019 og 09.06.2019. Fokuset under
befaringene har vært verdifulle og rødlistede naturtyper (jf. Artsdatabanken 2019a), viltverdier,
forekomst av rødlistearter (jf. og fremmede arter med høy økologisk risiko (Artsdatabanken 2018. Det
er den tidligere utgaven av V712 (Statens vegvesen 2015) som er lagt til grunn for vurderingene. Den
eneste endringen er at begrepet omfang er byttet ut med det nye påvirkning (se Statens vegvesen
2018). Forøvrig er prinsippene i tidligere utgave av V712 benyttet i utredningen, dvs. at ny verdimatrise,
ny verdiklasse- og påvirkningsinndeling og ny konsekvensvifte ikke er benyttet.

5.2

Fagtemaets verdigrunnlag

Naturmangfoldkvaliteter registreres på tre nivåer i konsekvensutredninger:
•
Landskapsnivå (landskapsøkologiske funksjonsområder)
•
Lokalitetsnivå (verneområder, naturtyper, viltområder, geologiske forekomster mv.)
•
Enkeltforekomst (forvaltningsprioriterte arter og rødlistearter)
DN-håndbok 13 om kartlegging av biologisk mangfold er benyttet som basis for verdisetting av
naturtyper på land og i ferskvann (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Håndboka deler inn lokaliteter
i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. Noe forenklet kan dette defineres som lokalt,
regionalt og nasjonalt viktige områder. Verdisetting er gjort etter kriteriene i de siste faktaarkene for
forvaltningsprioriterte naturtyper utarbeidet av Miljødirektoratet i desember 2014 (Miljødirektoratet
2014). Natur i Norge (NiN) er det nye type- og beskrivelsessystemet for naturtyper i Norge. Systemet er
under utvikling, og i håndbok V712 anbefales det fortsatt å bruke DN-håndbok 13 og revisjoner av
denne ved utarbeidelse av konsekvensutredninger av samferdselstiltak.
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk
rødliste ble lansert i november 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Artsdatabanken publiserte i 2018 ny
rødliste for norske naturtyper (Artsdatabanken 2018a), og denne er lagt til grunn for vurderinger knyttet
til truete naturtyper.
Artsdatabankens har også nylig publisert en liste over fremmede arter med økologisk risiko
(Artsdatabanken 2018b). De økologiske risikovurderingene er delt i 5 kategorier (se tekstboks 2). Bare
arter i de to strengeste svartelistekategoriene (SE og HI) er vektlagt i konsekvensutredningen.
Håndbok V712 gir en oversikt over hvordan verdien av naturmangfoldkvaliteter skal fastsettes i en
konsekvensutredning (tabell 5-1).
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Hensettingsanlegget planlegges i et område med jordbruksarealer, skog og industriområder øst for
tettstedet Hjellum. Det er snakk om fulldyrkede arealer, og det er ikke registrert naturkvaliteter knyttet til
kulturlandskapet i planområdet. Berggrunnen her består av kambrisk sandstein, leirskifer og alunskifer,
med innslag av orthocerkalkstein (Steinformasjonen) et stykke litt nord for utredningsområdet. Dette gir
grunnlag for rike naturtyper og en variert flora.

5.3.2

Naturtyper og flora

Skogen nord for Rørosbanen har varierende treslagssammensetning og alder. I den østre delen er det
mest yngre, lauvdominert skog (gjengroingsskog etter tidligere beite), mens det i nord og vest også er
noe eldre granskog og lauvskog. Flyfoto fra 1968 (https://kart.finn.no/) viser et halvåpent beitelandskap,
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men allerede den gangen større arealer med ung gjengroingsskog. Typisk for gjengroingsskog er det
spredt forekomst av rødhyll (fremmed art med svært høy økologisk risiko).

Figur 5-1: Seljeskog langs bekken nordvest i utredningsområdet. I dette området er sumpskogen påvirket av tidligere
grøfting, mens den lenger ned må betraktes som intakt. Bøksanger, en regionalt uvanlig art, hevdet territorium her
sommeren 2019.

Sør for Rørosbanen er det tett ungskog, hovedsakelig gråor og selje, med hyppig innslag av
fremmedarter. Langs selve Rørosbanen er små arealer med engpreget vegetasjon dominert av arter
som rødknapp, skogsveve, tiriltunge, filtkongslys, markjordbær, skogkløver og bakkestjerne, men på
det aller meste av strekningen er sideterrenget preget av fremmedarter og triviell vegetasjon.

5.3.3

Fauna

Skogområdet på nordsida har en typisk fuglefauna for lavereliggende skog i kulturlandskapet på
Østlandet, og karakterarter er ringdue, rødstrupe, bokfink, løvsanger, gransanger, munk, svarttrost,
rødvingetrost, gjerdesmett og gulspurv (NT). Av regionalt mer uvanlige arter ble det i juni 2019 registrert
to syngende bøksangere langs bekken i vestre del av området.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, hensetting
Hamar

Samlerapport KU

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

69 av 111
ICH-10-A-22035
02A
19.11.2019

De mest interessante fugleregistreringer har blitt gjort på dyrket mark ved Nordre Opphus. Her ble det
hørt en revirhevdende åkerrikse (CR) både i juni 2015 og juni 2017, samt gresshoppesanger (NT) og
vaktel (NT) i 2015). Ingen av disse artene ble påvist hekkende, men felles for alle artene er at hekking
er vanskelig å påvise – samtidig som mange observasjoner på Østlandet dreier seg om streifende
hanner som hevder territorium i et område for en kort periode. I dette området registreres vipe (EN)
ganske ofte, men hekking er ikke rapportert herfra. Hekker derimot gjør flere par med sanglerke (VU)
på åkrene ved Nordre Opphus.

Figur 5-2: Vipe (sterkt truet) registreres relativt hyppig på jordene nedenfor Nordre Opphus, men det er ikke rapportert
om hekking i området.

Den regionalt uvanlige myrsangeren blir hørt nesten årlig i området mellom Skattumshagan og Nordre
Opphus. Rosenfink (VU) er også registrert sør for Rørosbanen ved Kvæka, hvor også musvåk, fjellvåk
og varsler har blitt registrert temmelig hyppig på vinteren de siste årene. Våkene overvintrer svært
sjelden overvintrer i innlandet, og varsler er også uvanlig vinterstid i regionen.
Nærheten til Svartelvdeltaet i Åkersvika naturreservat og periodevis oversvømte jorder, særlig inn mot
nordsida av jernbanen sørvest for Nordre Opphus, gjør at dyrkamarka her blir benyttet noe av rastende
våtmarksfugl, først og fremst vanlige vadefugler som gluttsnipe og grønnstilk – i tillegg til bla. stokkand
og trane.
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Det ble registrert et gammelt hi av enten grevling eller rødrev i utredningsområdet, og spor etter bla.
elg, rådyr og ekorn.

Figur 5-3: Verdikart for naturmangfoldtemaet.

5.4

Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder

5.4.1

Delområde NM01: Skattumshagan

Delområdets verdi
Skogområdet har enkelte viktige forekomster som må vektlegges i verdisettingen. Langs bekken som
renner i vestre del av området er det flomskogsmark dominert av gråor og med innslag av rødlistearten
alm (VU). Alm er en relativt utbredt art i lavlandet rundt Hamar, men almesyken gjør at arten er truet på
landsbasis, noe som gjør at det er viktig å bevare forekomster med rekruttering av arten. Her finnes 5-6
yngre trær. Skogen har ellers innslag av spisslønn, hegg og gran – bla. enkelte relativt grove
søylegraner (forårsaket av høy grunnvannstand). Flomskogsmark er rødlistet som sårbar.
Lenger opp går flomskogsmarka over i sumpskog dominert av selje og rogn, og i dette området sang
det to bøksangere i juni 2019. Sør for ei djup grøft her er det tidligere rik granskogsumpskog, som pga.
grøftingsinngrepet er i ferd med å bli ordinær fastmarkskogsmark. Flomskogen og sumpskogen langs
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bekken er skilt ut som verdifull naturtype, og den får lokal verdi etter verdisettingssystemet i DNhåndbok 13 (tilsvarer middels verdi etter V712).

Figur 5-4: Alm (sårbar) vokser spredt med til sammen 5-6 yngre trær i sumpskogen langs bekken nordvest i
utredningsområdet. Forekomsten blir ikke direkte berørt av anlegget.
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På en knaus nord for rogn-seljeskogen er det eldre lågurtgranskog med noe kravfulle arter som
trollbær, bakkefiol, hengeaks, skogsalat og liljekonvall. Det er noe død liggende ved av midlere
dimensjoner (25-35 brysthøydediameter) i skogen (1-2 trær/daa). Lokaliteten oppfyller imidlertid ikke
kriteriene i DN-håndbok 13 for verdifull naturtype, og inneholder ikke rødlistede naturtyper. Området blir
heller ikke berørt av utbyggingen.

Figur 5-5: Parti fra lågurt-granskogen på knausen i nordre del av Skattumshagan. Her er det en rik flora i feltsjiktet, og
det er en del død liggende ved av midlere til noe grove dimensjoner.

Samlet vurderes delområdet å ha liten til middels verdi for naturmangfold.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord A
Alternativet vil berøre den nedre del av flomskogen av middels verdi i vestre delen av Skattumshagan,
men uten at forekomsten av alm blir påvirket. Forøvrig påvirkes bare skog og sideterreng til jernbanen
av liten verdi i delområdet.
Påvirkningen på naturmangfold i delområdet vurderes som liten negativ, og konsekvensen for temaet
blir da også liten negativ.
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Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord B
Med dette alternativet, som er noe bredere på hele strekningen gjennom delområdet, vil en marginalt
lengre strekning av flomskogen i øst bli skadelidende, men fortsatt vil ikke forekomsten av alm bli
berørt. Påvirkning på andre verdier er tilsvarende som alternativ nord A.
Forskjellen i arealbeslag av flomskogen er så liten at det ikke gir utslag for verken påvirkning eller
konsekvens. Også for dette alternativet blir da påvirkningen på naturmangfold i delområdet liten
negativ, og konsekvensen for temaet liten negativ.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
Alternativet gir ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens i delområdet for temaet. Det er kun snakk
om jernbanekanter og ung lauvskog med stort innslag av fremmedarter som blir berørt.

5.4.2

Delområde NM02: Rørosbanen sør

Delområdets verdi
Området sør for Rørosbanen består av ungskog med gråor og selje hovedsakelig, og med et stort
innslag av fremmedarter – særlig rødhyll (HI) og kanadagullris (SE). Små arealer med fuktmark og
skogsivakssump finnes innenfor området, men det er ikke registrert spesielle naturverdier her. For fugl
har området noe verdi, men det er for det meste snakk om vanlige arter som hekker her, med et mulige
unntak for rosenfink (VU) og myrsanger, som er registrert på lokaliteten Kvæka i Artsobservasjoner
(lenger øst langs Rørosbanen, men det er usikkert hvor nøyaktig disse observasjonene er registrert).
Delområdets verdi for naturmangfold vurderes som liten.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord A
Alternativet gir ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens i delområdet for temaet. Det er kun snakk
om jernbanekanter og ung lauvskog med stort innslag av fremmedarter som blir berørt.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord B
Alternativet gir ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens i delområdet for temaet. Det er kun snakk
om jernbanekanter og ung lauvskog med stort innslag av fremmedarter som blir berørt.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
Røros B innebærer nedbygging av området med ung lauvskog øst for industriområdet sør for
Rørosbanen, men dette er et område uten spesielle, påviste naturverdier. Også for dette alternativet blir
derfor påvirkningen for temaet ingen og konsekvensen ubetydelig. Det er særlig viktig at massene fra
dette området, som har mange fremmede arter med høy økologisk risiko, blir håndtert i henhold til
forskriften om fremmede organismer (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716).
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Delområde NM03: Nordre Opphus

Delområdets verdi
Dette området er vanskelig å gi en verdivurdering av for naturmangfoldtemaet. Det består nesten
utelukkende av dyrket mark, og verdien er som hekke- og rasteområde for fugl; mest
kulturlandskapstilknyttede arter – men også for våtmarksfugl. Flere rødlistearter er registrert her, bla.
den kritisk truete arten åkerrikse (både i 2015 og 2017). I tillegg kan arter som vaktel (NT),
gresshoppesanger (NT) og myrsanger ha hekket på dyrket mark (vaktel) eller i kantsoner. Sanglerke
(VU) hekker på dyrkemarka på begge sider av Rørosbanen i delområdet. På nordsida av Rørosbanen
samler det seg vann på jordene i perioder med snøsmelting og mye nedbør. Her raster det små antall
med våtmarksfugl under slike forhold.

Figur 5-6: På jordene nedenfor Opphus hekker det sanglerke (VU), og flere sjeldne og uvanlige
kulturlandskapstilknyttede arter er observert, bla. åkerrikse (CR), vipe (EN) og vaktel (NT). På nordsida av jernbanen
danner det seg flomdammer, særlig på våren, og her raster mindre antall med våtmarksfugl.

Mange av artene som opptrer, er ustabile med hensyn til oppholdssted, og i en konsekvensutredning
blir det ikke riktig å vektlegge observasjoner av bla. åkerrikse og vaktel med mindre det er snakk om
årvisse registreringer med sannsynlig hekking innenfor samme område. Det ser ikke ut til å være snakk
om det her, mer sannsynlig er det at observasjonene dreier seg om streifende, enslige hanner. Slik sett
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er det viktigere at sanglerke hekker her, men på den annen side er dette en art som hekker på så å si
alle større åkrer på Hedmarken. Og rastemulighetene for våtmarksfugl er også ustabile og
væravhengige, samtidig som det stadig arbeides for å drenere slike områder i jordbruket.
Konklusjonen er at området må vurderes å ha verdi for kulturlandskapsarter og våtmarksfugl, men at
den begrenses av at både forekomstene og miljøene er ustabile. Delområdets verdi for naturmangfold
vurderes som liten til middels.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord A
Med alternativ NA blir det meste av dyrkemarka inntil nordsida av Rørosbanen på Nordre Opphus
nedbygd. Her dannes små dammer på dyrkemarka under snøsmeltingen på våren og i perioder med
mye nedbør. Dammene fungerer da som næringssøksområder for våtmarksfugl. Området er også
mulig hekkeområde for sanglerke (VU).
Påvirkningen på naturmangfold i delområdet vurderes som liten negativ, og konsekvensen for temaet
blir da også liten negativ.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – alternativ Nord B
Alternativet, som er noe bredere – men betydelig kortere gjennom delområdet, vil gi tilsvarende
påvirkning som alternativ NA. Området som ikke blir nedbygd i øst, mangler flomdammer. Både
påvirkning og konsekvens for delområdet blir derfor tilsvarende som for alternativ NA (liten negativ
påvirkning og liten negativ konsekvens).
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
På sørsiden av Rørosbanen blir dyrket mark uten flomdammer berørt, men dyrkemarka her er
sannsynligvis hekkeområde for sanglerke – og trolig er det også her at åkerrikse ble hørt i 2015 og
2017.
Også når det gjelder dette delområdet vurderes påvirkningen på naturmangfold som liten negativ, noe
som gjør at konsekvens også blir liten negativ.

5.4.4

Elektrifisering av jernbanen Midtstranda – Hjellum

Elektrifisering av sporet fra Hamar medfører nye kontaktledninger og master. I denne utredningen
omtales strekningen fra E6 til og med hensettingsanlegget. Kontaktledningene vil medføre økt risiko for
kollisjoner med fugl som beveger seg til og fra Åkersvika naturreservat.

5.4.5

Heving av Stangevegen i bro over jernbanen

Elektrifisering av sporet fra Hamar til hensettingsanlegget krever at Stangevegen, som går i bro over
dagens bane ved Vikingskipet, må heves noe. Dette får ingen påvirkning på naturmangfold.

5.5

Konsekvenser i anleggsperioden

Bekken som renner gjennom vestre del av skogen nord for Rørosbanen må beskyttes mot inngrep i
anleggsperioden. Den renner ut i Svartelva innenfor Åkersvika naturreservat, og det vil være negativt
for verneområdet med for stor tilførsel av finpartikler/slam med arbeid i bekkeløpet. Det må derfor
etableres midlertidige/permanente bruer hvor all kryssing av bekken med anleggsmaskiner el. skal
foregå.
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Samlet konsekvens for alternativer

Skjema som viser konsekvenser for delområder og samlet for hvert alternativ.
Delområde Verdi
NM01

Litenmiddels

NM02

Liten

NM03

Litenmiddels

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
alt. 1 NA
alt. 1 NA
alt. 2 NB
alt. 2 NB
alt. 3 RB
alt. 3 RB

Samlet
vurdering
Rangering

Liten
negativ

Liten negativ

Liten
negativ

Liten negativ

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Liten
negativ

Liten negativ

Liten
negativ

Liten negativ

Liten
negativ

Liten negativ

Liten
negativ

Liten negativ

Liten
negativ

Liten negativ

Ingen-liten
negativ

Ingen-liten
negativ

2

3

1

Nord A marginalt
bedre enn Nord B

5.6.1 Nord A
Alternativet innebærer et lite arealbeslag i nedre del av en flomskog av middels verdi langs bekken som
går i nordvestre del av utredningsområdet. Videre vil en grøftet gransumpskog og yngre lauvskog og
blandingsskog uten spesielle naturverdier bli nedbygd. På dyrket mark nedenfor Nordre Opphus vil
hekkeområder for sanglerke (VU) og arealer hvor det dannes små flomdammer med rastende
våtmarksfugl ble nedbygd.
Samlet vurderes alternativet å gi liten negativ påvirkning og liten negativ konsekvens for temaet.

5.6.2

Nord B

Med Nord B vil en marginalt lengre strekning av flomskogen langs bekken i nordvest bli berørt,
mens alternativet for øvrig gir samme påvirkning som Nord A. En mindre del av dyrkemarka på
Nordre Opphus blir nedbygd, men påvirkningen på naturmangfold er uendret her.
Samlet vurderes alternativet å gi liten negativ påvirkning og liten negativ konsekvens for
temaet.
5.6.3

Røros B

Hensettingsanlegg på sørsida av Rørosbanen gir mindre negative konsekvenser for naturmangfold, da
det her er snakk om ungskog med mange fremmedarter som berøres, samt dyrket mark uten
flomdammer ved Opphusbakken.
Samlet vurderes alternativet å gi ingen til liten negativ påvirkning og ubetydelig til liten negativ
konsekvens for temaet.

5.6.4

Rangering

Røros B er det beste alternativet mht. naturmangfold. Dette alternativet gir nedbygging av ung lauvskog
med mye fremmede arter og dyrket mark uten flomdammer av betydning for våtmarksfugl.
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De to alternativene nord for Rørosbanen er svært like med hensyn til påvirkning på naturmangfold. Den
eneste forskjellen er et helt marginalt mindre arealbeslag av en naturtypelokalitet med middels verdi i
nordøstre del av utredningsområdet. Dette gjør imidlertid at Nord A rangeres som bedre enn Nord B.

5.7

Avbøtende og kompenserende tiltak

Det viktigste av hensyn til naturmangfold er at inngrep langs bekken i nordøst begrenses i størst mulig
grad, og at bekkekryssing med anleggsmaskiner ol. kun skjer på bru som anlegges tidlig i
anleggsperioden.

5.8

Sammendrag naturmangfold

I naturmangfoldloven defineres naturmangfold som mangfoldet av landskapstyper, geologiske
formasjoner, naturtyper, arter (inkludert genetisk variasjon) og deres økologiske funksjonsområder.
Hensettingsanlegget planlegges i et område med jordbruksarealer, skog og industriområder øst for
tettstedet Hjellum. Naturkvalitetene er først og fremst knyttet til skogarealene nord for Rørosbanen, og
særlig til flomskog og sumpskog langs bekken som renner gjennom den nordvestre delen av
utredningsområdet (middels verdi). Forøvrig er det funksjonsområder for kulturlandskapstilknyttede
fugler og våtmarksfugler på dyrkemarka til Nordre Opphus. Områdene sør for Rørosbanen har ung
lauvskog med mange fremmede arter med høy økologisk risiko. Mange slike arter vokser også langs
dagens jernbane.
Alternativ Nord A innebærer et lite arealbeslag i nedre del av flomskogen langs bekken i nordvestre del
av utredningsområdet av middels verdi. Videre vil en grøftet gransumpskog og yngre lauvskog og
blandingsskog uten spesielle naturverdier bli nedbygd. Nedenfor Nordre Opphus vil hekkeområder for
sanglerke (VU) og arealer på dyrket mark hvor det dannes små flomdammer med rastende
våtmarksfugl ble nedbygd. Med Nord B vil en marginalt lengre strekning av flomskogen bli berørt, mens
alternativet for øvrig gir samme påvirkning som Nord A. En mindre del av dyrkemarka på Nordre
Opphus blir nedbygd, men påvirkningen på naturmangfold er uendret her. Røros B gir små negative
konsekvenser for naturmangfold, da det her er snakk om ungskog med mange fremmedarter som
berøres, samt dyrket mark uten flomdammer ved Opphusbakken.
Røros B er det beste alternativet mht. naturmangfold. Dette alternativet gir nedbygging av ung lauvskog
med mye fremmede arter og dyrket mark uten flomdammer av betydning for våtmarksfugl. De to
alternativene nord for Rørosbanen er svært like med hensyn til påvirkning på naturmangfold. Den
eneste forskjellen er et helt marginalt mindre arealbeslag av en naturtypelokalitet med middels verdi i
nordøstre del av utredningsområdet. Dette gjør imidlertid at Nord A rangeres som bedre enn Nord B.
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KULTURARV

6.1

Rammer for utredning av fagtema kulturarv

6.1.1

Definisjon av fagtema
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Fagtema omhandler kulturarven som materialiserer seg i landskapet. Kulturarv dekker ifølge
kulturminneloven «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Fagtemaet er registrert i tre nivå, enkeltstående
kulturminner, sammensatte kulturmiljø og kulturlandskap.
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. To eller flere kulturminner kan defineres som kulturmiljø.
Kulturlandskap er brukt i betydningen større områder der landskapet og kulturminnene danner en enhet
og sammenheng.
Fredete kulturminner har et juridisk vern gjennom kulturminneloven. Det skilles mellom automatisk
fredete (fornminner) og vedtaks-/forskriftsfredete kulturminner. Automatisk fredete kulturminner, er
fredet i henhold til kulturminnelovens § 3. Fredningen gjelder alle kulturminner som kan dateres til tiden
før 1537. Vedtaksfredete kulturminner er nyere tids kulturminner, som er tinglyst som fredet etter en
fredningssak. Også kulturmiljø kan vedtaksfredes i henhold til kulturminneloven.
Som en felles benevnelse omtales kulturminner yngre enn 1537 som nyere tids kulturminner. Dette kan
gjelde bygninger, så vel som andre strukturer. Disse har i seg selv ikke er formelt vern i
kulturminneloven, men kan gis ulike grader av vern gjennom plan- og bygningsloven. Nyere tids
kulturminner kan også vedtaksfredes, se nærmere omtale i avsnitt over. Nyere tids kulturminner og
kulturmiljø bestående av slike kan bli vernet etter plan- og bygningsloven med hensynssoner bevaring
kulturmiljø H570. Bygninger som er datert eldre enn 1850 er vernet gjennom Kulturminneloven § 25,
der det er stil krav om særskilt behandling av byggesaker.

6.1.2 Utredningskrav fra planprogram
Fra planprogrammet:
«Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet
til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Her beskrives virkninger på
kulturminner, kulturmiljøer, kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet.
Hovedproblemstillinger
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. I
denne analysen er det de materielle sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus.
Tiltaket berører områder med kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap med både
nasjonal og regional verneverdi.
Kunnskapsgrunnlag
Utredningen skal baseres på arealplaner i kommunen og kommunedelplan for kulturminner
og - miljøer. Eksisterende kunnskapsgrunnlag er Fagrapport Kulturarv49. Riksantikvarens
databaser Askeladden, SEFRAK - registeret, NB! - registeret, og eventuelle andre kilder og
utredninger skal legges til grunn for en vurdering av behovet for nye kartlegginger.
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Metode
Utredningen tar utgangspunkt i metoden for fagtema kulturarv i håndbok V712
Konsekvensanalyser, tilpasset plannivået. For kulturminner skal kulturhistoriske
hovedtrekk, verdi og sårbarhet belyses. Helhetlige kulturmiljø og kulturlandskap beskrives,
og virkningene illustreres med egne temakart. Illustrasjoner som bilder fra 3D - modell, foto
og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i analysen. Registreringer og
utredninger fra forrige planarbeid gjennomgås og suppleres.»

Kunnskapsgrunnlag og veiledere fra fase 1
•
•

Fagrapport Kulturarv (kdp 2016)
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Hamar kommune 2011)

Delproblemstillinger
Som en del av fagtemaet skal følgende problemstillinger utredes nærmere. Utredningene gjennomføres
i henhold til standard oppsett gammel håndbok (Statens vegvesen, håndbok for
konsekvensutredninger, håndbok 140, 2014). Men en skal skjele til ny håndbok V712 for å oppfylle
kravet om utredning av kulturlandskap i vedtatt planprogram. For denne utredningen vil følgende
kulturminnekategorier være aktuelle (jf. Tabell 6-2):
• Gårdsmiljø: Aktuelt for gårdsmiljøene på Skattum, Opphus og Kurud.
• Kulturmiljøer i tettbygde strøk: Bygningsmiljøet på Hjellum.
• Kulturminner i utmark: Spesielt viktig i randsoner til jordbruksarealer. Området øst for Hjellum.
• Kulturhistoriske landskap: Skattum og Opphus.
6.1.3

Definisjon av influensområde

Analyseområdet omfatter planområdet og influensområdet. Planområdet er det området som blir fysisk
berørt av tiltaket. I tillegg til det nye hensettingsanlegget inkluderer det alle inngrep i forbindelse med
anleggsvirksomhet, deponi-, rigg- og anleggsområder, og tiltak på adkomst- og driftsveger. Med
influensområdet menes det området som kan bli visuelt påvirket av tiltaket utover fysiske inngrep.
Utstrekning på analyseområdet er ikke en statisk avstand fra tiltaket, men vil variere etter terreng og
type kulturhistoriske verdier.

6.1.4

Kunnskapsgrunnlag

Askeladden, Riksantikvarens database med oversikt over automatisk fredete kulturminner,
vedtaksfredete kulturminner og verneverdige kirker (såkalt listeførte kirker), er benyttet som et viktig
grunnlag i analysen.
SEFRAK-registeret er benyttet for å få oversikt over eldre bygningsmasse. Registeret er en oversikt
over hus i Norge bygget før 1900. Bygningene klassifiseres i «bygninger eldre enn 1850», «bygninger
fra 1850-1900» og «ruiner/revet». Den eldste klassen, bygninger eldre enn 1850, har et vern i henhold
til kulturminnelovens § 25 som krever godkjenning av fylkeskommunen før rivning eller før det gjøres
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store endringer av bygget.
Usikkerheter i utredningen
Det er ikke utført arkeologiske registreringer i planområdet i denne planfase. Det er vurdert at det er
relativt stort potensiale for å gjøre nye funn av hittil ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet. Dette vil derfor være vil derfor være en usikkerhet som vi drar med oss videre til neste
planfase, når en skal oppfylle kravet om arkeologiske registreringer i henhold til Kulturminnelovens § 9.
Det er større potensiale for å gjøre nye funn i forbindelse med alternativene nord for Rørosbanen enn
for sør-alternativet.

6.2

Fagtemaets verdigrunnlag

I den nyeste håndboken er det lagt opp til at kartleggingen av kulturminneverdier blir gjort på to nivåer;
kulturmiljønivå viser kulturmiljø inkludert lokaliteter/ enkeltforekomster, mens landskapsnivå viser til de
kulturhistoriske landskapene. Denne konsekvensutredningen vil bli gjort etter gammel håndbok, men vi
vil skjele mot den nye håndboken når det gjelder kulturlandskapet.
Tabell 6-1 Tabellen viser de ulike registreringskategoriene som er benyttet. Tabell 6-25 i Statens vegvesens
håndbok V712, side 177. Statens vegvesen.
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Tabell 6-1: Kriterier for verdisetting for fagtemaet. Tabell 6-26 Statens vegvesens håndbok V712 2017:179.
Statens vegvesen.

6.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

Planområdet var tidligere del av Vang kommune, som ble innlemmet i Hamar kommune i 1992.
Området er rikt på automatisk fredete kulturminner fra jernalder og middelalder, og det er bevart en
rekke kulturmiljø med gårdsanlegg og tilhørende innmark. Flere av kulturmiljøene ligger i
tilknytning til hverandre, og danner helhetlige kulturlandskap.
Det er også bevart et nyere tids bygningsmiljø ved tettstedet Hjellum. Tettstedet har bevart en lang
rekke bygninger datert mellom 1850 og 1900 (gul trekant), og noen datert eldre enn 1850 (rød
trekant). Hjellum er et godt lesbart kulturmiljø, men funksjonen som togstasjon opphørte. Dette har
trolig påvirket næringsvirksomheten.
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Figur 6-1: Kartutsnitt fra Askeladden (20.06.19) som viser registrerte kulturminner. Eldre bygninger merket
med trekanter, og kulturminner med rune-R. Riksantikvaren.

6.4

Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder

Det er registrert fire kulturmiljø innenfor planområdet og tiltakets influenssone, Hjellum nyere tids
bygningsmiljø (KM 2) og gårdsmiljøene Skattum, Opphus og Kurud, Det er registrert et helhetlig
kulturlandskap mellom Skattum (KM 1) og Opphus (KM 3), som også strekker seg sørover utenfor
tiltakets influensområde. Kulturmiljø 1, 2 og 4 er tunmiljø. Det er ulik størrelse på avgrensningene
fordi de har ulikt omfang av registrerte kulturminner som inngår i felles kontekst. KM 1 Skattum har
størst utbredelse, da det har flest registrerte kulturminner spredt utover. For bygningsmiljøet i KM 2
Hjellum er arealet avgrenset til å dekke den eldste bebyggelsen i området på begge sider av
jernbanen og den gamle stasjonen. Fra Hjellum og østover er det også et sammenhengende
kulturlandskap med relativt store gårder med en lang rekke registrerte kulturminner og bevart eldre
bebyggelse.

Figur 6-2 Ortofoto fra området i 1968. Norge i bilder.
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6.4.1 Delområde KM 1 Skattum
Delområdets verdi
Delområdet inneholder et godt bevart tun med to bygninger datert eldre enn 1850, og dermed
underlagt vern etter Kulturminneloven § 25. Delområdet inneholder også en rekke automatisk
fredete kulturminner spredt rund i innmark og randsone til innmark.
Askeladden-ID
3376
13140
15565
22921
22922
32808
32809
52571
52572
52573
71023
120070
157289

Beskrivelse
Automatisk fredet gravminne
Automatisk fredet gravminne
Ikke-fredet funnsted
Automatisk fredet kirkested, middelalder
Automatisk fredet gravminne
Automatisk fredet gravfelt
Automatisk fredet gravfelt
Automatisk fredet gravminne
Automatisk fredet gravminne
Automatisk fredet gravminne
Automatisk fredet gravfelt
Ikke-fredet funnsted
Automatisk fredet rydningsrøyslokalitet

Kulturmiljøet er særlig funnrikt og vitner om en lang brukskontinuitet på stedet. Gården har
tydeligvis hatt en sentral rolle i området, med kirken på gården i middelalderen.
Kulturmiljøet har stor kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdi. De eldre bygningene har
arkitekturhistorisk egenverdi.
Samlet kulturhistorisk verdi vurderes til stor
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord A
Søndre del av delområdet vil bli beslaglagt av utvidelse av spor og driftsvei med skjæringer.
Kulturmiljøet blir fysisk berørt av tiltaket, men tiltaket berører ikke kjente automatisk freda
kulturminner. Forutsatt at skogen tas ned vil tiltaket få visuell negativ påvirkning på kulturmiljøet.
Tunmiljøet og de registrerte kulturminnene vil få noe forringet kontekst, og lesbarheten av
sammenhengen i kulturlandskapet vil bli noe forringet av tiltaket.
Omfanget vurderes til middels negativ
Konsekvens vurderes til middels negativ
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord B
Tiltaket medfører et større arealbeslag av kulturmiljøet enn for Nord A og skjæringene vil bli
høyere. Kulturmiljøet blir fysisk berørt av tiltaket, men tiltaket berører ikke kjente automatisk fredet
kulturminner. Tiltaket vil få visuell negativ påvirkning på kulturmiljøet. Tunmiljøet og de registrerte
kulturminnene vil få noe forringet kontekst, og lesbarheten av sammenhengen i kulturlandskapet vil
bli noe forringet av tiltaket.
Omfangen vurderes til middels negativ
Konsekvens vurderes til middels negativ
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Omfang og konsekvens i delområdet – Røros B
Tiltaket berører i liten grad kulturmiljøet fysisk, men vil ha visuell påvirkning på. Det er vurdert at
dette i liten grad vil ha innvirkning på lesbarheten og konteksten til kulturmiljøet.
Omfang vurderes til lite negativt
Konsekvens vurderes til liten – middels negativ

6.4.2 Delområde KM 2 Hjellum
Delområdets verdi
Delområdet er et bygningsmiljø av tettbebyggelse med en rekke bevarte bygninger av høy alder.
Hjellum var tidligere det eneste tettstedet i gamle Vang kommune, og hadde alle
sentrumsfunksjonene for Vang. Tettstedet er en typisk stasjonsby, med nærings- og
boligbebyggelse plassert rundt den gamle stasjonen. Stasjonen ble åpnet i 1962, og de fleste
bygningene er fra samme periode. Det er også bevart noen eldre bygninger datert eldre enn 1850.
Dette er bygninger fra den tidligere gårdsstrukturen på stedet, og er vernet etter Kulturminnelovens
§ 25. Miljøet er godt lesbart, og har bevart sin kontekst til tross for at det har blitt fortettet med
nyere bebyggelse.
Kulturmiljøet har stor kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdi. De eldre bygningene har
arkitekturhistorisk egenverdi.
Samlet kulturhistorisk verdi vurderes til stor

Figur 6-1 Hjellum stasjon 1915-1918. Foto: Normann Fotoatelier, Stiftelsen Domkirkeodden.

Omfang og konsekvens i delområdet – Nord A
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Tiltaket omfatter nye master for kontaktledninger igjennom tettstedet. Da det allerede er jernbane
gjennom Hjellum, og at banen med tilhørende anlegg inngår i lesbarheten og konteksten er det
vurdert at tiltaket vil ha liten påvirkning. Selve hensettingsanlegget vil få nærføring for nordøstre del
av kulturmiljøet.
Omfanget vurderes til lite - middels negativt
Konsekvens vurderes til middels negativ
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord B
Alternativet er vurdert å ha likt omfang og konsekvens som Nord A.
Omfanget vurderes til lite - middels negativt
Konsekvens vurderes til middels negativ
Omfang og konsekvens i delområdet – Røros B
Som for alternativ Nord-alternativene vil tiltaket omfatte nye master for kontaktledninger igjennom
tettstedet. Selve hensettingsanlegget vil plasseres lenger vekk fra kulturmiljøet, og blir lite synlig.
Omfanget vurderes til intet - lite negativt
Konsekvens vurderes til liten negativ

6.4.3 Delområde KM 3 Opphus
Delområdets verdi
Delområdet inneholder et godt bevart tun med fire bygninger datert eldre enn 1850, og dermed
underlagt vern etter Kulturminneloven § 25. Det er også to bygninger datert andre halvdel av 1800tallet på Øvre Opphus. Delområdet inneholder også en tre automatisk fredete kulturminner spredt
rund i innmark. Et er også registrert en rekke løsfunn i området mellom tunet og dagens
jernbanelinje.
Askeladden-ID
244529
81065
22923

Automatisk fredet gravminne
Automatisk fredet tuft
Automatisk fredet gravfelt

Beskrivelse

Kulturmiljøet er særlig funnrikt og vitner om en lang brukskontinuitet på stedet.
Kulturmiljøet har stor kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdi. De eldre bygningene har
arkitekturhistorisk egenverdi.
Samlet kulturhistorisk verdi vurderes til stor
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord A
Kulturmiljøet blir fysisk berørt av tiltaket ved etablering av ny veg og tilkomst til hensettingsområdet
i nordøst, med nærføring til tunet. Miljøet vil bli visuelt negativt påvirket. Tunmiljøet og de
registrerte kulturminnene vil få noe forringet kontekst, og lesbarheten av sammenhengen i
kulturlandskapet vil bli noe forringet av tiltaket.
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Omfanget vurderes til liten negativ
Konsekvens vurderes til middels negativ
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord B
Kulturmiljøet blir fysisk berørt av tiltaket, men tiltaket berører ikke kjente automatisk fredet
kulturminner. Tiltaket vil få visuell negativ påvirkning på kulturmiljøet, og nærføring til tunet.
Tunmiljøet og de registrerte kulturminnene vil få noe forringet kontekst, og lesbarheten av
sammenhengen i kulturlandskapet vil bli noe forringet av tiltaket.
Omfanget vurderes til liten negativ
Konsekvens vurderes til middels negativ
Omfang og konsekvens i delområdet – Røros B
Tiltaket berører ikke registrerte kulturmiljø fysisk, men vil ha visuell nærføring til kulturmiljøet på
Opphus.
Omfanget vurderes til intet - liten negativ
Konsekvens vurderes til liten negativ

6.4.4 Delområde KM 4 Kurud
Delområdets verdi
Delområdet inneholder et godt bevart tun med tre bygninger datert eldre enn 1850, og dermed
underlagt vern etter Kulturminneloven § 25. Tunet inneholder også to bygninger datert andre
halvdel av 1800-tallet.
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Figur 6-2 Tunet på Kurud (1900-1930). Foto: repro etter innsamling av original. Stiftelsen Domkirkeodden.

Kulturmiljøet har stor lokalhistorisk kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdi. De eldre bygningene
har arkitekturhistorisk egenverdi.
Samlet kulturhistorisk verdi vurderes til stor
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord A
Tiltaket medfører ny driftsvei nord for dagens spor, og dagens spor vil bli utvidet med to nye spor
fram til hensettingsanlegget. Selve anlegget vil være relativt stort, og tiltaket medfører store
fyllinger.
Kulturmiljøet på Kurud vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, og tiltaket vil trolig ikke være særlig
synlig. Tiltaket vil få noe visuell negativ påvirkning på kulturmiljøet. Tunmiljøet vil få noe forringet
kontekst, og lesbarheten av sammenhengen i kulturlandskapet vil bli noe forringet av tiltaket.
Kurudveien skal benyttes til anleggsvei, men det er vurdert at dette ikke vil få vesentlig negativ
virkning på kulturmiljøet.
Omfanget vurderes til liten negativ
Konsekvens vurderes til liten negativ
Omfang og konsekvens i delområdet – Nord B
Det er vurdert at tiltaket vil få samme omfang og konsekvens som alternativ Nord A.
Omfanget vurderes til liten negativ
Konsekvens vurderes til liten negativ
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Omfang og konsekvens i delområdet – Røros B
Tiltaket medfører at Rørosbanen legges om på nordsiden av dagens trasé. Dagens spor blir brukt
som adkomst til hensettingsanlegg sør for sporet. Tiltaket medfører etablering av ny driftsvei i
forlengelsen av Skogstjernvegen. Som for de øvrige alternativene blir det også her større fyllinger.
Kulturmiljøet blir ikke fysisk berørt av tiltaket. Tiltaket vil få noe visuell negativ påvirkning på
kulturmiljøet. Tunmiljøet vil få noe forringet kontekst, og lesbarheten av sammenhengen i
kulturlandskapet vil bli noe forringet av tiltaket.
Omfanget vurderes til liten negativ
Konsekvens vurderes til liten negativ

6.5

Konsekvenser i anleggsperioden

Alle midlertidige fysiske inngrep i registrerte kulturminner og kulturmiljø er å anse som
permanente/irreversible, og er vurdert under driftsfase.

6.6

Risiko

Det er vurdert at det er relativt stort potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner på
begge sider av dagens Rørosbane. Det er på dette plannivået ikke lagt opp til arkeologiske
registreringer i planområdet. En vil oppfylle krav om registreringer etter Kulturminnelovens § 9 i
detaljregulering, så en skyver derfor risikoen til neste planfase, når det foreligger mer optimaliserte
alternativer.

6.7

Samlet konsekvens for alternativer

Det er registrert fire kulturmiljø innenfor planområdet og tiltakets influenssone, Hjellum nyere tids
bygningsmiljø (KM 2) og gårdsmiljøene Skattum (KM 1), Opphus (KM 3) og Kurud (KM 4), Det er
registrert et helhetlig kulturlandskap mellom mellom Hjellum og Opphus, som også strekker seg
lenger sør utover tiltakets influensområde. De store kulturarvsverdiene innenfor planområdets
influensområde er først og fremst knyttet til bosetningsspor i og ved gårdstune.ne Det vurderes
også at potensialet for nye funn er stort i området som kan være aktuelt som hensettingsanlegg.
Rangering:
1. Røros B
2. Nord A
3. Nord B
Delområde Verdi Omfang
alt. 1 NA

Konsekvens Omfang
alt. 1 NA
alt. 2 NB

Konsekvens Omfang
alt. 2 NB
alt. 3 RB

KM 1
Skattum

Stor

Middels
negativ

Middels
negativ

Middels
negativ

Middels
negativ

KM2
Hjellum

Stor

Lite middels
negativ

Middels
negativ

Lite middels
negativ

Middels
negativ

Konsekvens Kommentar
alt. 3 RB

Lite negativ Liten middels
negativ
Intet - lite
Liten negativ
negativ

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, hensetting
Hamar

Samlerapport KU

KM 3
Opphus

Stor

Liten
negativ

KM 4
Kurud

Stor

Lite negativ Liten negativ

Middels
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Lite negativ Liten negativ
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Liten negativ

Lite negativ Liten negativ

Samlet
vurdering

Middels
negativ

Middels
negativ

Liten negativ

Rangering

2

3

1

6.7.1

Nord A

Alternativ Nord A inkluderer ny landbrukskryssing i øst. Den vil i tillegg til selve driftsbasen med
master og kjøreledninger danne en visuell barriere i kulturlandskapet, og forringe konteksten til
kulturmiljøene på Skattum (KM 1) og Opphus (KM 3). At alternativet er smalere enn alternativ Nord
B gjør at det vil medføre mindre inngrep i søndre del av KM 1 Skattum, og det kan bety at
alternativet har noe mindre potensiale for konflikt med hittil ikke kjente automatisk fredete
kulturminner i grunnen. Alternativet vil også ha nærføring til nordøstre del av Hjellum (KM 2).
6.7.2

Nord B

Alternativ Nord B vil medføre et større arealbeslag i KM 1 Skattum enn alternativ Nord A, men det
vil bli et mer komprimert anlegg som vil medføre noe mindre barrierevirkning i utsynet fra
tunområdet på Skattum, og i det overordnete kulturlandskapet. Alternativet vil ha nærføring til
nordøstre del av Hjellum (KM 2), samme som Nord A-alternativet.

6.7.3

Røros B

Alternativ Røros B, sør for eksisterende jernbane er i mindre grad i konflikt med registrerte
kulturminner, og er vurdert til å være det beste alternativet for fagtema kulturarv. Alternativet vil få
mindre visuelle virkninger kulturmiljøene på Skattum (KM 1) og Opphus (KM 3), og det overordnete
kulturlandskapet.
6.7.4

Rangering

Alternativ Røros B, sør for eksisterende jernbane er i mindre grad i konflikt med registrerte
kulturminner, og er vurdert til å være det beste alternativet for fagtema kulturarv. Nordalternativene er vurdert å ha lik påvirkning og konsekvensgrad, men alternativ Nord A er vurdert til
å ha noe mindre potensiale for å få konflikt med hittil ukjente automatisk fredete kulturmiljø enn
Nord B. Det er fordi det ligger nærer dagens spor/eksisterende anlegg som allerede kan ha skadet
eventuelle kulturminner.
Rangering:
1. Røros B
2. Nord A
3. Nord B

6.8

Avbøtende og kompenserende tiltak

Avbøtende tiltak for alternativ Nord A og B vil være å beholde så mye som mulig av skogsområdet
mellom tiltaket og kulturmiljøet på Skattum (KM 1).
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Sammendrag

Rapporten for fagtema kulturarv skal inneholde registrering og verdivurdering av kulturarven som
materialiserer seg i landskapet. Kulturarv dekker ifølge kulturminneloven «alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til.» Fagtemaet er registrert i tre nivå, enkeltstående kulturminner,
sammensatte kulturmiljø og kulturlandskap.
De er store kulturarvsverdier i planområdets influensområde, kulturminner og -miljø knyttet til
jordbruk og bosetning med stor tidsdybde, samt nyere tids tettstedsmiljø på Hjellum med en rekke
godt bevarte eldre bygninger. Det vurderes at potensialet for nye funn er stort i området som kan
være aktuelt som hensettingsanlegg. Alternativ Røros B, sør for eksisterende jernbane er i mindre
grad i konflikt med registrerte kulturminner, og er vurdert til å være det beste alternativet for
fagtema kulturarv. Nord-alternativene er vurdert å ha lik påvirkning og konsekvensgrad, men
alternativ Nord A er vurdert til å ha noe mindre potensiale for å få konflikt med hittil ukjente
automatisk fredete kulturmiljø enn Nord B. Det er fordi det ligger nærer dagens spor/eksisterende
anlegg som allerede kan ha skadet eventuelle kulturminner. Alternativene i Nord er også vurdert å
ha større barrierevirkning i det overordnete kulturlandskapet enn Røros B-alternativet.

7

NATURRESURSER

7.1

Rammer for utredning av fagtema naturresursser

7.1.1 Definisjon av fagtema
Definisjon av tema naturressurser fra SVVs håndbok V712:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.
Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og
behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtiden.
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen omfatter både mengde og kvalitet av
ressursen. De næringsmessige og foretaksøkonomiske virkningene er lagt til de prissatte
konsekvensene. Naturressursene skal derfor ikke vurderes på eiendomsnivå (privatøkonomisk),
men som samlet virkning på planområdene innenfor influensområdet.
I utredningen er det lagt vekt på deltemaene landbruk (jord- og skogbruk), vannressurser
(overflate- og grunnvann) og georessurser (mineraler og løsmasser).
7.1.2

Utredningskrav fra planprogram

Jordvernet er et særlig viktig tema og skal vektlegges. I planprogrammet framheves behovet for å
belyse konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak. Her inngår også
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eventuelle endringer i dyrkingsforhold. Det gjelder for eksempel drenering og grunnvannssenking i
forbindelse med anlegget, samt arrondering av gjenværende arealer.
Arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrka og dyrkbar mark beregnes. Den
landbruksmessige egnetheten til arealer kartlagt som dyrkbar mark innenfor planområdet utredes.
Kilder til jordvanning omtales. Eventuelle endringer i fordrøynings- og dreneringsforhold skal
vurderes på et overordnet nivå. Mulighet for avbøtende tiltak skal belyses.
Virkningene illustreres med egne temakart. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser
som kan belyse problemstillingene skal inngå i analysen.
7.1.3 Definisjon av influensområde
Med planområdet menes alle områder som direkte blir påvirket av den planlagte utbyggingen og
tilhørende virksomhet. Dette gjelder både områder som beslaglegges permanent og områder som
reguleres midlertidig til for eksempel oppranking av matjord og generelt anleggsarbeid.
Influensområdet for naturressurser består av tiltaksområdet, samt de driftsenheter som naturlig må
sees i sammenheng med tiltaksområdet. Influensområdet følger med andre ord
eiendomsstrukturen, og strekker seg vanligvis 200-400 meter ut fra planlagt tiltak. I dette arealet vil
eventuelle indirekte påvirkninger - permanent og i anleggsfasen – gjøre seg gjeldende. For
vannressurser er arealet nedstrøms krysningspunkter mellom jernbanelinjen og viktige
ferskvannsforekomster inkludert i influensområdet. Denne inndelingen ansees som fornuftig med
hensikt på å framstille all beslutningsrelevant informasjon.
Selv om hovedaktiviteten av tiltaket vil skje innenfor planområdet og det angitte influensområdet, er
det klart at en del virksomhet bl.a. knyttet til massehåndtering vil skje i områder utenfor det som er
definert som influensområdet til tiltaket. Det henvises til rapport om anleggsgjennomføring for
nærmere detaljer.
Planområdet er delt inn i 4 delområder utfra naturressursenes verdier og plasseringen til de ulike
alternativene.
7.1.4 Kunnskapsgrunnlag
Norsk institutt for bioøkonomis database Kilden, kommunens egne kartlegginger og eventuelle
rapporter fra kartlegginger/utredninger som er gjort i de aktuelle områdene legges til grunn for en
vurdering av behovet for nye kartlegginger.
For landbruksressurser har man tatt utgangspunkt i prinsippene for konsekvensutredning i
håndbok V712. Arealbeslag av produktivt jord- og skogareal (og dyrkbart skogareal) er beregnet,
og det er utarbeidet et arealregnskap som viser avgang/tilskudd av ulike typer areal både som
midlertidig beslag og som permanent beslag.
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Tabell 7-1. Kunnskapsgrunnlag naturressurser

Utredningsområdet betraktes og vurderes

Georessurser

Relevans

vann

Kilde

Landbruk

Deltema

X

X

X

Befaringer på stedet

X

X

X

NGU: www.ngu.no

direkte og umiddelbart.
Områder med alunskifer

Berggrunnskart M 1:50.000 (Hamar og
Ringsaker), M 1:250.000 (hele området),
løsmassekart M 1:1:50000, alunskiferkart
X

X

X

NIBIO: www.kilden.no/AR5

Kartbasen gir detaljert informasjon om arealbruk.

Arealressurskart
X

X

X

Statkart: www.norgeskart.no

Topografisk kart med terrengrelieff og flybilder
indikerer naturgitt situasjon og arealbruk.

X

NIBIO: www.nibio.no

Forekomster av jordsmonn utviklet i alunskifer;

Jordsmonnkart, dyrkingsklassekart,

torvjord og jordsmonn med spesielt gode

erosjonsrisikokart

dyrkingsegenskaper, vurderinger av egnethet til
dyrking av ulike vekster, og risiko for erosjon

X

NGU: www.ngu.no

Brønner og grunnvannsressurser

Granada Nasjonal grunnvannsdatabase
X

NGU: www.ngu.no

Forekomster av georessurser

Grus og pukk, Mineralressurser

Arealbeslag er beregnet ut fra informasjon fra AR5 kart (NIBIO) og kart som beskriver tiltaket.
Midlertidig beslag er alt areal innenfor grensen av anleggsarbeider, som ikke blir permanent beslag
av jernbanetraseen. Det permanente beslaget inkluderer fotavtrykket for selve det ferdige
anlegget. Områder til eventuelt massedeponi er ikke avklart i denne fasen og er ikke tatt med i
arealregnskapet. Driftsmessige ulemper er hovedsakelig vurdert på overordnet nivå.
Som grunnlag for forekomster av grunnvannsbrønner er grunnvannsdatabasen GRANADA
benyttet. Brønnenes posisjoner i denne databasen er som oftest ikke verifisert. Nøyaktigheten
ligger normalt mellom 10-20 m, men i noen tilfeller kan det oppstå feil på over 100 meter.
Jordsmonnet i området (Hamar) ble opprinnelig kartlagt i perioden 1987-1990, men NIBIO har
foretatt omfattende ajourføring og nykartlegging i området i feltsesongene 2013-2015.
Vurderingene i denne rapporten er gjort på bakgrunn av oppdatert og ajourført informasjon om
jordsmonnet med tilhørende temakart.
Øvrige naturressurser er å anse som relativt godt kartlagt.
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Fagtemaets verdigrunnlag

SVVs håndbok V712 (2014-utgaven) ligger til grunn for verdivurderingene.
Tabell 7-2. Kriterier for verdisetting av naturressurser
Jordbruk

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Innmarksbeite som ikke er

Overflatedyrket jord som

Fulldyrket jord, overflate-

dyrkbar

ikke er dyrkbar

dyrka jord som er

Skogarealer med lav

Større skogarealer med

Større skogarealer med

bonitet,Skogarealer med

middels bonitet og gode

høy bonitet og gode

middels bonitet og

driftsforhold. Skogarealer

driftsforhold

vanskelige drifts-forhold

med høy bonitet og vanlige

dyrkbar.
Skogbruk

driftsforhold
Overflatevann /

Vannressurser som har

Vannressurser med

Vannressurser med

grunnvann

dårlig kvalitet eller liten

middels til god kvalitet og

meget god kvalitet, stor

kapasitet. Vannressurser

kapasitet til flere

kapasitet og som det er

som er egnet til

husholdninger/gårder.

mangel på i området.

energiformål

Vannressurser som er godt

Vannressurser av

egnet til energiformål

nasjonal interesse til
energiformål

Mineralressurser

Små forekomster av egnete

Større forekomster av

Store/rike forekomster av

bergarter/ malmer som er

bergarter/malmer som er

bergarter/malmer som er

vanlig forekommende

vanlig forekommende og

av nasjonal interesse

godt egnet for mineralutvinning eller til
bygningsstein /
byggeråstoff
Løsmasser

Små forekomster av

Større forekomster av

Store løsmasse-

nyttbare løsmasser som er

løsmasser som er vanlig

forekomster som er av

vanlig forekommende,

forekommende og meget

nasjonal interesse

større forekomster av dårlig

godt egnet til byggeråstoff

kvalitet

7.3

Beskrivelse av overordnet situasjon

Landbruk
Klimaet rundt Hamar er preget av innlandsforhold med relativt kalde vintre og høye temperaturer
om sommeren. Nærhet til Mjøsa gir litt høyere temperaturer om høsten før innsjøen blir islagt, og
kaldere forhold om våren før isen på Mjøsa er smeltet (april og mai). Området er relativt
nedbørfattig med årsnedbør i underkant av 600 mm, men omtrent halvparten av årsnedbøren
kommer i perioden mai-september.
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På grunn av rik morenejord, har jordbruksarealene svært god jordsmonnkvalitet. Jordsmonnet i
kambro-silurområdet i Hamarområdet er kjent for høy produktivitet og klimaet gir grunnlag for å
dyrke matkorn, olje- og proteinvekster, poteter, ulike typer grønnsaker og bær.
Områdene med alunskiferpåvirket jordsmonn finnes hovedsakelig der som en forventer å finne
alunskifer ut fra berggrunnsgeologiske kart. Det er i tillegg en del svartskifre i området som gir
lignende jordsmonn. Ved feltundersøkelsene er det mulig å skille den karakteristiske svartjorda fra
øvrig morenejord. Jordsmonn kartlagt som alunskiferjord finnes også i enkelte områder utenfor
angitt område for alunskiferberggrunn, og representerer da trolig jordsmonn utviklet i svartskifer.
Jordsmonnet som er utviklet med alunskiferrikt opphavsmateriale, er svært spesielt. Det er
mørkfarget fra topplaget og en kan knapt klare å skille hvor undergrunnsjorda begynner. Innholdet
av organisk materiale i jordsmonnet er høyere enn i jordsmonn utviklet i leirskifer fordi alunskiferen
i seg selv inneholder gammelt organisk materiale. Jordsmonn utviklet i alunskiferrikt materiale har
som oftest god jordstruktur og dyp rotutvikling.
Det antas at det er stor variasjon i alunskiferpåvirkning og tilhørende kjemiske egenskaper innenfor
de områdene som NIBIO har kartlagt som jordsmonn med alunskifer som opphavsmateriale.
Forskjellen mellom svartskifer og alunskifer går bl.a. på innholdet av uran og tilhørende
radionukleider. Ut fra Salbu mfl. (2013) forekommer det såpass høye strålingsverdier at noe
alunskiferjordsmonn vil kunne karakteriseres som lavradioaktivt materiale (>1000 bq/kg jord).
Området Skattum-Opphus preges av morenejord, samt breelv- eller elveavsetning.
Jordbruksarealene i dette området består i liten grad av torvjord, og jordkvaliteten er av NIBIO
jevnt over vurdert som svært god.
Skogsmarken i planområdet er mesteparten barskog og blandingsskog med høy bonitet hvor det
drives aktivt skogbruk.
Vann
Svartelva renner rett sør for planområdet, og er en del av Mjøsa vannområde. Svartelva og
planområdet for øvrig drenerer til Åkersvika og Mjøsa.
Grunnvannspotensialet i området blir av NGU vurdert som begrenset.
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Figur 7-1. Bonitet og arealtyper i planområdet

Georessurser
Det er ikke registrert mineralressurser eller grus- og pukkressurser i planområdet.
Berggrunnen på strekningen er sandstein, leirskifer og alunskifer (kambrisk, underordovicisk), og
orthocerkalkstein stedvis innfoldning av kambro-ordoviciske skifre. Det er dermed risiko for
alunskifer/svartskifer (syredannende bergarter) i området.

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, hensetting
Hamar

7.4

Samlerapport KU

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

Verdi, påvirkning og konsekvens for delområder
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7.4.1 Delområde NR 01 Hjellum
Delområdets verdi
Delområdet består av fulldyrka jordbruksareal. Deler av arealet er nylig oppdyrket/under
oppdyrking. Området har moderate begrensninger (jordressursklasse 3), men jordkvaliteten er av
NIBIO vurdert som god, og av stor til middels verdi.
Verdien vurderes samlet som middels til stor verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Alternativet vil berøre sørlig del av delområdet, hvor jordbruksarealene blir beslaglagt, men
inngrepet vil ikke føre til dårlige/uheldige arronderingsmessige ulemper. Den søndre delen av
området er helt nylig nydyrket.
Området blir dermed noe forringet.
Midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal i delområdet er beregnet til hhv. 32 daa og 12
daa.
Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten til middels negativ konsekvens.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
Alternativet vil berøre sørlig del av delområdet, hvor jordbruksarealene blir beslaglagt, men
inngrepet vil ikke føre til dårlige/uheldige arronderingsmessige ulemper.
Området blir dermed noe forringet.
Midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal i delområdet er beregnet til hhv. 34 daa og 10
daa.
Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten til middels negativ konsekvens.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Røros B
Alternativet vil berøre sørlig del av delområdet, hvor jordbruksarealene blir beslaglagt, men
inngrepet vil ikke føre til dårlige/uheldige arronderingsmessige ulemper.
Området blir dermed noe forringet.
Midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal i delområdet er beregnet til hhv. 26 daa og 11
daa.
Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten til middels negativ konsekvens.
Delområde Verdi

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
Nord A
Nord A
Nord B
Nord B
Røros B
Røros B

NR 01

Lite til
middels
negativt

Middels
til stor

Liten til
middels
negativ

Lite til
middels
negativt

Liten til
middels
negativ

Lite til
middels
negativt

Liten til
middels
negativ

Jordbruksarealer
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Delområde NR 02 Skattumshagan

Delområdets verdi
Delområdet består av barskog og blandingsskog av høg bonitet. Området har gode driftsforhold
men er av begrenset utbredelse. Hele området er ansett som dyrkbar jord.
Verdien vurderes samlet som middels verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Det er kun sørlig del av området som blir berørt, men området vurderes å kun bli forringet i noe til
middels grad.
Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten til middels negativ konsekvens.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
Det er kun sørlig del av området som blir berørt, men området vurderes å kun bli forringet i noe til
middels grad.
Påvirkning vurderes samlet som lite til middels negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten til middels negativ konsekvens.
Påvirkning og konsekvens i delområder – Røros B
Det er kun sørlig del av området som blir berørt, og området vurderes å kun bli påvirket i begrenset
grad. Noe mindre arealbeslag enn for alternativene Nord A og Nord B.
Påvirkning vurderes samlet som lite negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten negativ konsekvens.
Delområde Verdi

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
Nord A
Nord A
Nord B
Nord B
Røros B
Røros B

NR 02

Lite til
middels
negativt

7.4.3

Middels

Liten til
middels
negativ

Lite til
middels
negativt

Liten til
middels
negativ

Lite
negativt

Liten negativ

Skog

Delområde NR 03 Opphusbakken

Delområdets verdi
Delområdet inneholder blandingsskog av høg bonitet, men utbredelsen er begrenset. Området
består i dag av krattbevokst skog med relativt ung alder. Deler av området er ansett som dyrkbar
jord.
Verdien vurderes samlet som liten til middels verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Delområdet blir ikke berørt av alternativ Nord A.
Påvirkning vurderes samlet som intet omfang.
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Konsekvens for delområdet vurderes som ubetydelig.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
Delområdet blir ikke berørt av alternativ Nord B.
Påvirkning vurderes samlet som intet omfang.
Konsekvens for delområdet vurderes som ubetydelig.
Påvirkning og konsekvens i delområder – Røros B
Tiltaket vil beslaglegge en større del av skogsområdet, og klart forringe området, og mulighetene
for fremtidig skogproduksjon. Områdene med dyrkbar jord blir beslaglagt.
Påvirkning vurderes samlet som middels negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som liten til middels negativ konsekvens.
Delområde Verdi
NR 03

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
Nord A
Nord A
Nord B
Nord B
Røros B
Røros B

Liten til Intet
middels

Ubetydelig

Intet

Ubetydelig

Middels
negativt

Liten til
middels
negativ

Bebygd og
blandet
skog

7.4.4 Delområde NR 04 Skattum-Oe
Delområdets verdi
Delområdet består av fulldyrka jordbruksarealer av svært god kvalitet, og er en del av et større,
sammenhengende jordbruksområde.
Verdien vurderes samlet som stor verdi.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord A
Alternativet gir stort beslag av fulldyrka jord, slik at jordbruksområdet blir sterkt forringet.
Alternativet gir i tillegg en arronderingsmessig ugunstig løsning for gjenværende jordbruksareal,
noe som er med på å trekke den negative påvirkningen opp. Utformingen gjør også at det er stor
risiko for at inneklemte arealer vil gå til av drift i tillegg til det permanente arealbeslaget.
Midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal i delområdet er beregnet til hhv. 30 daa for
midlertidig beslag og 79 daa for permanent beslag.
Påvirkning vurderes samlet som stort negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som stor til meget stor negativ konsekvens.
Påvirkning og konsekvens i delområdet – Nord B
Alternativet gir stort beslag av fulldyrka jord, slik at jordbruksområdet blir sterkt forringet.
Alternativet gir i tillegg en arronderingsmessig ugunstig løsning for gjenværende jordbruksareal,
noe som er med på å trekke den negative påvirkningen opp.
Midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal i delområdet er beregnet til hhv. 36 daa og 86
daa.
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Påvirkning vurderes samlet som stort negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som stor til meget stor negativ konsekvens.
Påvirkning og konsekvens i delområder – Røros B
Alternativet gir stort beslag av fulldyrka jord, slik at jordbruksområdet blir forringet. Alternativet gir
imidlertid en arronderingsmessig løsning for gjenværende jordbruksareal som, sett i forhold til
alternativene Nord A og Nord B, er mer akseptabel.
Midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal i delområdet er beregnet til hhv. 24 daa og 53
daa.
Påvirkning vurderes samlet som middels til stort negativt.
Konsekvens for delområdet vurderes som stor negativ konsekvens.
Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
Nord A
Nord A
Nord B
Nord B
Røros B
Røros B
NR 04

7.5

Stor

Stort
negativt

Stor til meget Stort
stor negativ
negativt

Stor til meget Middels til
stor negativ
stort
negativt

Stor negativ

Jordbruksareal

Konsekvenser i anleggsperioden

Konsekvensene i anleggsperioden er først og fremst knyttet til påvirkning på jordbruksareal i
midlertidig anleggsområde. Det er ventet at mellom 50 – 70 daa fulldyrka jord blir berørt av
midlertidig anleggsbelte og riggområder. For å minske skader og langvarige negative virkninger på
jordsmonnet må topplaget flyttes og rankes opp under anleggsperioden, for så å settes i stand
igjen når anleggene er gjennomført.

7.6

Samlet konsekvens for alternativer
Skjema som viser konsekvenser for delområder og samlet for hvert alternativ.

Delområde Verdi
NR 01
NR 02
NR 03
NR 04

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens Kommentar
Nord A
Nord A
Nord B
Nord B
Røros B
Røros B

Middels Lite til
til stor
middels
negativt
Middels Lite til
middels
negativt
Liten til Intet
middels

Liten til
middels
negativ
Liten til
middels
negativ
Ubetydelig

Stor

Stor til meget Stort
stor negativ
negativt

Stort
negativt

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Intet

Liten til
middels
negativ
Liten til
middels
negativ
Ubetydelig

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

Liten til
middels
negativ
Liten negativ

Jordbruksareal

Middels
negativt

Liten til
middels
negativ
Stor negativ

Bebygd og
blandet skog

Stor negativ
konsekvens
(---)

De største
verdiene for
naturressurser i
planområdet er
knyttet til
jordbruksarealer

Samlet
vurdering

Stor til meget
stor negativ
konsekvens
(---/----)

Stor til meget Middels til
stor negativ
stort
negativt
Stor til meget
stor negativ
konsekvens
(---/----)

Rangering

2

2

1

Skog

Jordbruksareal
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Tabell 3. Oversikt arealbeslag Hensetting
Alt.
Nord A
Nord B
Røros B

7.6.1

Permanent arealbeslag (Dekar)
Midlertidig arealbeslag (Dekar)
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
Produktiv skog
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
Produktiv skog
91
28
36
62
5
15
96
29
35
70
5
16
64
22
37
50
16
72

Nord A

Alternativet gir stor negativ påvirkning på jordbruksarealer, særlig ved Skattum/Oe. Utformingen gir
dårligere arronderingsmessige forhold for jordbruksdrift. Sør for Oe vil det dannes et inneklemt
areal som kan bli utfordrende å drive. Det er også beslag av nydyrket jord ved Hjellum.
Til sammen innebærer alternativet permanent beslag av ca. 91 daa jordbruksareal og ca. 28 daa
dyrkbar jord. I tillegg medfører alternativet midlertidig beslag av ca. 62 daa fulldyrka jord i
anleggsperioden.

Figur 7-3. Arealbeslag Alt. Nord A
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7.6.2 Nord B
I likhet med Nord A vil også alternativ Nord B gi stor negativ påvirkning på jordbruksarealer nord
for Rørosbanen, særlig ved Skattum/Oe. Utformingen gir dårligere arronderingsmessige forhold for
jordbruksdrift, og sør for Oe vil det dannes et inneklemt areal som kan bli utfordrende å drive. Det
er også her beslag av nydyrket jord ved Hjellum.
Til sammen innebærer alternativet permanent beslag av ca. 96 daa jordbruksareal og ca. 29 daa
dyrkbar jord. I tillegg medfører alternativet midlertidig beslag av ca. 70 daa fulldyrka jord i
anleggsperioden.

Figur 7-4: Arealbeslag Alt. Nord B

7.6.3

Røros B

Alternativet medfører betydelig negativ påvirkning på jordbruksarealene sør for Rørosbanen. Også
dette alternativet har arealbeslag av dyrka mark ved Hjellum.
Til sammen innebærer alternativet permanent beslag av ca. 64 daa jordbruksareal og ca. 22 daa
dyrkbar jord. I tillegg medfører alternativet midlertidig beslag av ca. 50 daa fulldyrka jord i
anleggsperioden.
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Figur 7-5: Arealbeslag Alt. Røros B
7.6.4 Rangering
Røros B vurderes som det beste alternativet for naturressurser, etterfulgt av Nord A og Nord B
som vurderes som likestilte med tanke på rangering.

7.7

Avbøtende og kompenserende tiltak

Massehåndtering
Jord som må flyttes i anleggsfasen, må tas vare på og deponeres, slik at det kan tilbakeføres
senere. Det er videre to forskrifter som må overholdes, og begge går på tiltak for å hindre
skadelige arter å spre seg til nye områder: Floghavreforskriften (Landbruks- og matdepartementet
2015) og Forskrift om planter og planteskadegjørere (Landbruks- og matdepartementet 2000). Det
er også bestemmelser i forskrift om fremmede organismer som påpeker aktsomhet og
undersøkelsesplikt i forhold til mulig forekomst av fremmede organismer.
Ved permanent flytting av jordbruksjord må underliggende lag også flyttes (B-sjikt). Dette må ikke
blandes med toppsjiktet (A-sjikt), hverken ved avtagning, lagring eller når det legges ut på nye
områder. Ved opparbeiding av nye jordbruksarealer må en sørge for at det nye jordsmonnet gis

Intercity-prosjektet,
Dovrebanen, hensetting
Hamar

Samlerapport KU

Side:
Dok.n
Rev.:
Dato

105 av 111
ICH-10-A-22035
02A
19.11.2019

mulighet for tilstrekkelig rotutvikling av aktuelle vekster. Oppranket matjord må sikres mot
ugrasvekst. Det er også viktig å ha sortert undergrunnslag og topplag for reetablering av
jordbruksområdene i anleggsbeltet, og legge disse lagene ut slik at det ikke oppstår unødig
komprimering. Informasjon om jordbehandling må gis entreprenør, og være en del av
Miljøoppfølgingsplanen.
Driftsveier, drenering og vanningsanlegg landbruk
Det må lages midlertidige løsninger som sørger for at det ikke blir unødige driftsulemper for berørte
grunneiere som følge av anleggsgjennomføringen.
Alle bruk må ha tilgang til tilstrekkelige driftsveier for jordbruket gjennom anleggs- og driftsfasen.
Anleggsveier må ha et bærelag som hindrer unødvendig belastning på underliggende arealer.
All landbruksdrenering som påvirkes negativt må erstattes. Vanningsanlegg som blir avskåret av
anleggsarbeid må reetableres.
Tilbakeføring anleggsområder
I rigg- og deponiområder som skal tilbakeføres til dyrka mark og områder der det skal planeres, må
en unngå komprimeringsskader i størst mulig grad. En del av risikoen for omfattende skader kan
forebygges gjennom god planlegging, etablering av anleggsveier og klare instrukser om hvordan
massehåndteringen skal gjennomføres. Det foreligger kunnskap, bl a. fra NIBIO, om hvilke
metoder som er egnet til å ivareta struktur og sentrale jordegenskaper ved masseforflytning. Videre
er det mulig å angi hva slags typer maskiner som skal brukes i massehåndteringen. Erfaringen fra
andre prosjekter innen jernbane- og veibygging er at en må ha meget gode beskrivelser av tiltak
for jordløsning ved tilbakeføring av riggområder til opprinnelig arealbruk. Det er viktig med
etablering av midlertidige anleggsveier for anleggstrafikk og massetransport, og unngå unødig
trafikk i områder som en ikke trenger å røre i anleggsfasen. Anleggsmaskiner er tungt utstyr, som
gir trykkvirkning dypt nedover i jorda, og det er derfor svært viktig at anleggstrafikken i størst mulig
grad holdes innenfor angitte kjøresoner.

7.8

Sammendrag

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Under de
ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og behov for å
ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtiden.
I utredningen er det lagt vekt på deltemaene landbruk (jord- og skogbruk), vannressurser
(overflate- og grunnvann) og georessurser (mineraler og løsmasser).
Planområdet er delt inn i 4 delområder utfra naturressursenes verdier og plasseringen til de ulike
alternativene. De viktigste naturressursene i området er knyttet til landbruk og jordbruksarealer.
Alternativ Nord A og Nord B gir stor negativ påvirkning på jordbruksarealer, særlig nord for
Rørosbanen ved Skattum/Oe. Utformingen gir dårligere arronderingsmessige forhold for
jordbruksdrift. Sør for Oe vil det dannes inneklemt areal som kan bli utfordrende å drive. Det er
også beslag av nydyrket jord ved Hjellum. Til sammen innebærer alternativene beslag av hhv. ca.
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91 daa og 96 daa fulldyrka jordbruksareal. Alternativene Nord A og Nord B vurderes å gi stor til
meget stor negativ konsekvens for naturressurser.
Alternativ Røros B innebærer tilsammen beslag av ca. 64 daa fulldyrka jordbruksareal,
hovedsakelig sør for Rørosbanen. Alternativ Røros B vurderes å gi stor negativ konsekvens for
naturressurser.
Det er først og fremst store beslag av jordbruksarealer som gir høy grad av negativ konsekvens for
alternativene. Røros B vurderes som det beste alternativet for naturressurser, etterfulgt av Nord A
og Nord B som vurderes som likestilte med tanke på rangering.
Tabell 4. Oversikt arealbeslag Hensetting
Alt.
Nord A
Nord B
Røros B

Permanent arealbeslag (Dekar)
Midlertidig arealbeslag (Dekar)
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
Produktiv skog
Fulldyrka jord
Dyrkbar jord
Produktiv skog
91
28
36
62
5
15
96
29
35
70
5
16
64
22
37
50
16
72
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8

SAMLET VURDERING AV IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER

8.1

Sammenstilling av alternativene

Fagtema

Konsekvens alt.
1 Nord A

Konsekvens alt.
2 Nord B

Konsekvens alt. 3 Kommentar
Røros B (sør)

Landskapsbilde Stor negativ

Stor negativ

Middels-stor
negativ

Friluftsliv og
byliv

Middels-stor

Middels-stor

Liten-middels

Kulturminner
og kulturmiljø

Middels negativ

Middels negativ

Middels-liten
negativ

Naturmangfold

Liten negativ

Liten negativ

Ingen - liten
negativ

Naturresurser

Stor til meget stor
negativ
konsekvens (---/---)
2

Stor til meget
stor negativ
konsekvens (---/---)
3

Stor negativ
konsekvens (---)

Samlet
vurdering

8.1.1

1

Fragmentering av landskapsbildet, men
Røros B har en noe bedre plassering i
landskapet.
De store verdiene for fagtemaet ligger
nord for Rørosbanen, og bli mest
negativt påvirket av Nord A og Nord B.
Alternativ Røros B, sør for eksisterende
jernbane er i noe mindre grad i konflikt
med registrerte kulturminner. Nord B
har høyere potensiale for funn med
automatisk freda kulturminner enn Nord
A.
Det er mer arealbeslag av viktigere
naturtyper i nord. Nord A er marginalt
bedre enn B. Røros B er det beste.
Nord A og B har i tillegg til størst beslag
av dyrka jord, mer negativ virkning med
hensyn til arrondering og drift av jorda.
Rangeringen er lik for alle fagtema

Nord A
Det er for fagtemaene naturressurser, landskapsbilde og friluftsliv/byliv at vi har de største
virkningene av alternativet.
Alternativet gir stor-meget stor negativ virkning for naturressurser. Det er omfanget av
beslag av jordbruksarealene på Skattum/Opphus som er grunnen til dette. I tillegg til tap av
dyrket mark, blir det dårligere arronderingsforhold for jordbruksdrift.
Alternativet fragmenterer det sammenhengende jordbrukslandskapet øst for Hjellum og
svekker landskapets karakter. Løsningen med adkomstvei i bro over spor er også sterkt
medvirkende til fragmenteringen av den visuelle sammenhengen i landskapet, og
virkningen er stor negativ.
Verdiene knyttet til friluftsliv er vesentlige nord for Rørosbanen. De er i stor grad knyttet til
muligheter for rekreasjon og undervisning i nærmiljø i skogsområdet på Skattumshagan.
Disse verdiene er i svært liten grad mulig å erstatte eller kompenseres for på Hjellum. Det
er marginal forskjell på påvirkning på fagtemaets verdier mellom alternativene i nord, men
alternativ Nord A er vurdert til å være et noe bedre valg, enn alternativ Nord B.
De store kulturarvsverdiene på Skattumshagan er først og fremst knyttet til bosetningsspor
i og ved gårdstunet til Skattum. Det vurderes også at potensialet for nye funn er stort i
området som kan være aktuelt som hensettingsanlegg. Nord-alternativene er vurdert å ha
lik påvirkning og konsekvensgrad, men alternativ Nord A er vurdert til å ha noe mindre
potensiale for å få konflikt med hittil ukjente automatisk fredete kulturmiljø enn Nord B. Det
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er fordi det ligger nærer dagens spor/eksisterende anlegg som allerede kan ha skadet
eventuelle kulturminner.
For naturmangfold har alternativet liten negativ konsekvens. Alternativet er likt B, den
eneste forskjellen er et helt marginalt mindre arealbeslag av en naturtypelokalitet med
middels verdi i nordøstre del av utredningsområdet, som gjør at A rangeres over B.

8.1.2

Nord B
For Nord B er det også for fagtemaene naturressurser, landskapsbilde og friluftsliv/byliv at
vi har de største virkningene av alternativet.
Alternativet gir stor-meget stor negativ virkning for naturressurser. Det er omfanget av
beslag av jordbruksarealene på Skattum/Opphus som er grunnen til dette. I tillegg til tap av
dyrket mark, blir det dårligere arronderingsmessige forhold for jordbruksdrift.
Alternativet vil ha tilsvarende virkning som for Nord A for landskapsbildet. Anlegget er
mindre langstrakt, men bredere og det gir høyere skjæringer /terrenginngrep. Løsningen for
adkomst er tilsvarende den lange løsningen, men en mulig nedkorting av anlegget
mangler.
Verdiene knyttet til friluftsliv nord for Rørosbanen blir berørt slik som i Nord A.
Det er marginal forskjell på påvirkning på fagtemaets verdier mellom alternativene i nord,
alternativ Nord B er vurdert til å være noe dårligere for fagtemaet.
Som nord A, men alternativ B har mer potensiale for å få konflikt med hittil ukjente
automatisk fredete kulturmiljø. Det er fordi det ligger nærmere dagens spor/eksisterende
anlegg som allerede kan ha skadet eventuelle kulturminner.
De to alternativene nord for Rørosbanen er svært like med hensyn til påvirkning på
naturmangfold. Nord B er litt dårligere enn Nord A på grunn av et marginalt mindre
arealbeslag av en naturtypelokalitet med middels verdi i nordøstre del av
utredningsområdet.

8.1.3

Røros B
Også for Røros B er det store negative konsekvenser for naturressurser. For
landskapsbilde er virkningen middels negativ, og ellers kommer dette alternativet ut bedre
enn nordalternativene for fagtemaene.
Det blir også her en betydelig negativ påvirkning på jordbruksarealene på Opphus og ved
Hjellum (stor negativ virkning).
Når det gjelder landskapsbilde, blir det også her en fragmentering, men anlegget ligger her
noe bedre forankret både i terrenget og i eksisterende storskala bygningsvolumer enn
Nord-alternativene. At atkomstveien her ikke krever kryssing av spor i bro gjør også
alternativet bedre enn nord-alternativene.
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Røros B gir samlet en liten-middels negativ konsekvens for verdier knyttet til friluftsliv, byog bygdeliv. Tiltaket vil påvirke rekreasjonsområdet nord for Rørosbanen i noen grad. Sør
for Rørosbanen og øst for tettbebyggelsen på Hjellum er det imidlertid vurdert å være få
verdier knyttet til fagtemaet, men tiltaket vil trolig gi færre muligheter for kryssing av
Rørosbanen og vil også gi noe negativ påvirkning til grøntarealer mellom Svartelva og
Rørosbanen.
Røros B vil i mindre grad være i konflikt med registrerte kulturminner, og er vurdert til å
være det beste alternativet for fagtema kulturarv.
8.1.4

Rangering
Det er store negative virkninger særlig for fagtema naturressurser og landskapsbilde ved
alternativer. Samlet sett kommer Røros B best ut for alle fagtema. Det er et merkbart bedre
alternativ for flere fagtema, men kanskje særlig for friluftsliv by- og bygdeliv. Det vil være
viktig for lokalsamfunnet at Skattumshagan ikke blir berørt.
Det er mindre forskjeller innenfor naturressurser, kulturmiljø og friluftsliv som gjør at Nord A
rangeres foran Nord B.
Ragering for ikke-prissatte fagtema blir
1. Røros B
2. Nord A
3. Nord B

9

PRISSATTE KONSEKVENSER
Som beskrevet i kapittel 2.7 er det gjennomført en kostnadseffektivitetsanalyse for
alternativene da det ikke finnes grunnlag for å kunne beregne nytte av et
hensettingsanlegg.

9.1

Forutsetninger for kostnadseffektivitetsanalysen
I en kostnadseffektivitetsanalyse uten sammenligning med et nullalternativ er det
hensiktsmessig å utelate/eliminere alle prissatte konsekvenser som blir like i alternativene
da de ikke er beslutningsrelevante. Vi gjør derfor følgende forutsetninger for de ulike
alternativene for hensetting:
Trafikantnytte:
Det forutsettes at hensettingsanlegg ikke har konsekvenser for trafikantene
Operatørnytte:
Hensettingsanlegg har betydning for operatørene, først og fremst kan forskjeller i
lokalisering gi ulik grad av framføringskostnader til hensettingsanlegget (tomtogkjøring). Jo
lenger vekk fra siste betjente stasjon hensettingsanlegget plasseres jo større kostnader til
tomtogkjøring blir det. I dette tilfellet har alle alternativene samme avstand fra Hamar, og
operatørkostnadene blir derfor like.
Kostnader for det offentlige:
Det forutsettes at drifts- og vedlikeholdskostnadene for hensettingsanleggene blir like i alle
alternativer, eller gir ubetydelige forskjeller.
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Alternativene vil imidlertid kunne gi forskjellige investeringskostnader.
Nytte for tredjepart:
Det forutsettes at de alternative hensettingsanleggene ikke gir forskjeller i trafikkulykker,
støy eller luftforurensing.

9.2

Investeringskostnader

Tabell 5 Oversikt over totalkostnader for de ulike alternativ, før usikkerhetsanalyse
Nord A

Nord B

Røros B

KL HamarSkattumshagan

Total kostnad
med 20 plasser

754 MNOK

734 MNOK

732 MNOK

69 MNOK

Konsept for
tømming/fylling

I ankomstspor

Septikbil i vifta

Septikbil i vifta

211 000 m2

220 000 m2

180 000 m2

Anleggsperiode

26 mnd

26 mnd

21 – 22 mnd

Total kostnad
med 10 plasser

565 MNOK

550 MNOK

550 MNOK

Arealbeslag totalt

Tabellen viser at de beregnede kostnadene er svært like. Nord A er beregnet å ligge ca 3
% over de to andre.

10

SAMLET VURDERING AV PRISSATTE KONSEKVENSER
Oppsummering:
Gjennomgangen over viser de prissatte elementene, herunder investeringskostnadene blir
praktisk talt like i hensettingsalternativene. Nord A er beregnet å ligge ca 3 % høyere i
kostnad enn de to andre alternativene. Denne forskjellen er så liten at det konkluderes med
at andre forhold enn de prissatte konsekvensene må være utslagsgivende for rangering av
alternativene.

11

KONKLUSJON
For ikke-prissatte fagtema er naturressurser og friluftsliv-by og bygdeliv de som her får
betydelige virkninger. Permanent beslag av dyrka mark er negativt, og dyrka mark berøres
i alle alternativene, men har minst negativ virkning i Røros B alternativet. Samtidig er Nord
alternativene uheldig for fagtema friluftsliv by- og bygdeliv, da et lite tettsted med
funksjoner både nord og sør for banen, vil miste et rekreasjonsområde i et ellers åpent og
dyrket landskap. De andre fagtema trekker i samme retning for en rangering som gir Røros
B som det alternativet som er minst negativ for ikke-prissatte konsekvenser.
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Det er i tillegg lagt opp til ny planfri kryssing som adkomst til nord-alternativene med ny bru
øst for anlegget. Dette berører viktige verdier innenfor flere fagtema, og forlenger
anleggsperioden.
Alternativ Røros B vurderes samlet sett som det beste av de tre alternativene.
Rangering:
Røros B
Nord A
Nord B
Argumenterer for rangering
I tillegg til at Røros B (sør) kommer best ut i sammenstillingen, har alternativet en
plassering og utforming som helhetlig sett gir best kan integreres i tettbebyggelsen og dets
funksjoner. Hensettingen vil ligge litt i utkanten av et næringsområde med større skala på
bygg og anlegg. Lokalisering i sør vil også være noe lettere å innpasse i landskapsbildet
med vegetasjon og terrengforming.

