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FORORD
I konsekvensutredningen for IC Dovrebanen har de prissatte konsekvensene blitt utredet i samarbeid
mellom Rambøll og Oslo Economics. Rambøll har stått ansvarlig for transportmodellberegningene, og
dette fagnotatet beskriver metodikk, forutsetninger og resultater fra dette arbeidet. Oslo Economics
har laget fagrapporten for prissatte konsekvenser og brukt resultater fra dette notatet inn i sin rapport.
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INNLEDNING
Nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal på Dovrebanen er et investeringstiltak det skal
utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for. Planprogrammet bygger på de føringer
som er gitt i statlige vedtak og retningslinjer, samt overordnede planer på regionalt og kommunalt nivå.
InterCity(IC)-området er definert som området langs jernbanestrekningene Oslo– Lillehammer, Oslo–
Halden og Oslo–Skien samt den fremtidige Ringeriksbanen. Områdene kjennetegnes av en flerkjernet
bystruktur med stort og voksende befolkningsgrunnlag og stedvis tett arealbruk. Utbyggingen av
jernbanens infrastruktur og tilhørende tilbudsbedring i IC-området skal bidra til utvikling av attraktive
og konkurransedyktige regioner, for på den måten å avlaste presset på hovedstadsområdet, og for å
kunne møte de overordnede målsettingene om å ta veksten i transportarbeidet kollektivt og med
sykkel og gange.
Dobbeltsporet dimensjoneres for korte kjøretider, økt frekvens og høy pålitelighet, slik målsettingen er
på lengre sikt, jf. konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo– Lillehammer.
Figur 1 viser planstrekningene for Oslo-Lillehammer.

Figur 1 Planstrekninger InterCity (rød ring viser tiltaksstrekningen)
Strekningen fra Oslo S til Venjar er ferdigutbygd med dobbeltspor. Jernbaneverket holder på å
utarbeide reguleringsplaner for strekningene Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset, som begge ifølge
NTP forventes ferdigstilt til 2024.
Strekningen fra Langset til Kleverud er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2015.
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I 2015 påbegynte Jernbaneverket arbeidet med å utarbeide forslag til reguleringsplan for strekningen
Kleverud-Sørli. Reguleringsplanene forventes ferdig våren 2016. Ifølge NTP skal strekningen være
ferdigstilt til 2024.
Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sørli–Brumunddal er en oppfølging av NTP. I Jernbaneverkets
handlingsprogram framgår det at planleggingen fram til Hamar skal skje i første del av planperioden,
2014–2017, og bygges ut i andre del av planperioden, 2018– 2023. Mellom Hamar og Lillehammer
skal en egnet parsell for dobbeltsporutbygging identifiseres, med det mål å øke strekningskapasiteten
for godstog. Denne parsellen planlegges bygget innen 2026 og skal inngå som en del av det
fremtidige dobbeltsporet mellom Hamar og Lillehammer. Av helhetshensyn planlegges hele
strekningen Sørli– Brumunddal under ett, selv om bestilling av dobbeltspor innen 2024 stopper på
Hamar. Videre inndeling i utbyggingsetapper vil avhenge av korridorvalg gjennom Hamar.
Kommunedelplanarbeidet har som formål å finne frem til det alternativet som best møter de
overordnede målene for tiltaket på kort og lang sikt, og som balanserer andre hensyn. I
planprogrammet er det beskrevet en rekke vurderinger som anses som viktige i
kommunedelplanprosessen. Av disse belyses følgende i dette fagnotatet:
•
•

1.1

Stasjonslokaliseringens betydning for det totale transportarbeidet; med tog og andre kollektive
transportmidler, sykkel, gange og bil
Dagens og fremtidig reisemønster lokalt

Referansealternativ 2022
Referansen som de ulike tiltaksalternativer skal sees i forhold til, betegnes referansealternativ 2022.
Referansealternativ 2022 tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg vedtatte endringer i
analyseperioden som med sikkerhet gjennomføres fram til år 2022.
Referansealternativ 2022 er et sammenligningsgrunnlag for de tre tiltaksalternativene.
Referansealternativ 2022 består av dagens jernbanelinje i planområdet uten investeringer, men med
vanlig vedlikehold slik at funksjonen opprettholdes som i dag. Investeringstiltak på veg og bane som
står i Nasjonal transportplan inngår i referansealternativ 2022 dvs. sammenhengende dobbeltspor
mellom Oslo og Sørli, og sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til Brumunddal.
Sammenligningsåret for konsekvensanalysen er satt til år 2024.Det er gjennomført
transportmodellberegninger for referansealternativet i 2022 på grunn av allerede etablerte
befolkningsprognoser for dette året. Forskjellen mellom år 2022 og 2024 anses imidlertid så liten at
det ikke vil ha vesentlige betydninger for analysen.

1.2

Tre utredningsalternativer
Av planprogrammet fremgår det at det skal utredes tre ulike korridorer som hver især inneholder ulike
alternativer.
De tre korridorene følger i hovedsak samme utredningskorridor i Stange kommune (Sørli-Sandvika) og
Ringsaker kommune (Jessnes-Brumunddal), men går i tre ulike utredningskorridorer gjennom Hamar
kommune, se Figur 2. Ved benevning K1, K2 og K3, inkluderer det strekningene sør og nord for
Hamar.
Det vises til «Optimaliseringsrapport – Intercity Sørli-Brumunddal (ICP-56-A-26204) for mer
begrunnelse for at enkelte alternativer ikke er omtalt videre i dette notatet. Videre så beskrives hvilke
alternativer som er lagt til grunn i vurderingene her.
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Figur 2 Utredningskorridorer for IC-strekningen Sørli-Brumunddal
Sørli-Sandvika
Strekningen Sørli-Sandvika er den sørligste delen av korridoren. Opprinnelig forelå det to alternativ på
strekningen, 1a med 250 km/t og 2a med 200 km/t. I begge alternativer er maks. stigning på
strekningen 12,5 ‰. Det er av dimensjoneringshensyn valgt kun å arbeide videre med alternativ 2a.
Fra Sørli til Stange ligger traseen sideforskjøvet i forhold til eksisterende spor. Gjennom Stange
stasjon følger linjen eksisterende spor, men med en utvidelse på østsiden av stasjonsområdet mot
Stangebyen og videre fram til Ottestad og Sandvika.
Stange stasjon
I Stange blir stasjonen utvidet fra to til tre spor. I dagens stasjonsløsning er det gangkulvert under
sporene sør på stasjonen. I ny løsning vil det bli supplert med en ny gangkulvert nord på stasjonene
koblet mot Storgata. Innfartsparkering, bussholdeplasser, HC-parkering og Kiss&Ride forblir uendret.
Stangeveien krysser under sporene nord for stasjonen.
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Jessnes-Brumunddal
Strekningen Jessnes-Brumunddal er den nordligste delen av korridoren. Opprinnelig forelå det også to
alternativ på denne strekningen (a2 og a3). Det er valgt kun å arbeide videre med alternativ a3, som
ligger lengst vest av alternativene.
Traseen kommer ut av tunnelen i Furuberget, forbi Lille-Jessnes og går videre mot Mælumsvika.
Traseen krysser over Mælumsvika på en 280 m lang bru. Videre nordover ligger traseen relativt lavt i
terrenget langs Mjøsa og videre til Steneng sør for kryssingen med E6. Herfra fortsetter traseen til
dagens stasjon i Brumunddal som forutsettes bli liggende som i eksisterende situasjon.
Brumunddal stasjon
Stasjonen i Brumunddal blir liggende på samme sted. Sporområdet blir hevet og det blir kulvert for
gående under sporene midt på stasjonen. Jernbanevegen som krysser på sørøstsiden beholdes som
kryssingsveg. Brua på nordvestsiden fjernes. Det blir en ny kryssing av sporene i Strandsagvegen ca.
500 m lenger vest for stasjonen, som en del av ny E6. Antallet park & ride-plasser på stasjonen
opprettholdes, det vil si 55 stk.

Korridor K1 - Hamar vest (K1-2b og K1-3b)
Utredningskorridor K1 tar utgangspunkt i dagens jernbanetrasé og stasjonsplassering i Hamar. I
Hamar følger korridoren dagens jernbane trasé langs Mjøsa. Kryssingen av Åkersvika er lagt sør for
dagens kryssing.
Det er to tekniske muligheter i forbindelse med kryssing av Hamarbukta. Den ene løsning er med bru
over Hamarbukta og den andre er med kulvert under Hamarbukta og betegnes som følgende:

•
•

K1-2b «dagens stasjon med bru over Hamarbukta»
K1-3b «dagens stasjon med kulvert under Hamarbukta»

I transportmodelleringen og denne rapporten er det ikke skilt på, om det er K1-2b eller K1-3b da
forskjellene utelukkende går på den tekniske løsningen og ikke vil ha vesentlig betydning for
togpassasjerer og bilister som beregnes i transportmodellen.
Fram til Jessnes går linja i en ca. 5,5 km lang tunnel.

Korridor K2 – Hamar midt (K2-1a)
Korridor K2 har den korteste og raskeste linja gjennom Hamar med stasjonsplassering ved CC
Stadion/Hamar rådhus. Kryssingen i Åkersvika går på østsiden av dagens spor. I Østbyen går sporet i
kulvert fram til stasjonen. Nord for stasjonen går linja inn i en tunnel på 4,7 km og videre i dagen fram
til Jessnes.
Stasjonen i Hamar får en sentral lokalisering i Østbyen ved sentrum. Avstanden til dagens stasjon er
400 m. Stasjonen er lokalisert mellom Parkgata og Vangsveien og ligger åpent 10 m under
bakkenivå.
Korridoren omtales også som K2-1a «stasjon ved rådhuset»
Korridor K3 - Hamar øst
Korridor K3 er den lengste av de tre korridorene. I Hamar går den på østsiden av byen med stasjon
ved Vikingskipet. I Åkersvika går linja på østsiden av dagens spor. Midtveis i Åkersvika dreier linja i
krapp kurve inn mot Vikingskipet. Stasjonen blir liggende nært Vikingskipet. Rundt Disen er linja lagt
krapt for å unngå og berøre bebyggelse. Videre vestover går linja over jordene på Børstad og
Tommelstad fram til Jessnes.
Stasjonen ved Vikingskipet blir liggende i samme plan som vegnettet. Vegnettet i området endres som
følge av stasjonsplasseringen. Eksisterende spor på Rørosbanen blir fjernet og Disenstrandveien
flyttes vestover til tidligere sporområde. Åkersvikvegen blir ikke gjennomgående slik den er i dag.
Korridoren omtales også som K3-3 «stasjon ved Vikingskipet».
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Referansenett (0-alternativet)
Jernbane
For jernbanen er det i henhold til NTP 2014-2023 forutsatt sammenhengende dobbeltspor mellom
Oslo og Hamar i 2024. Det som gjenstår av bygging på strekningen er parsellene Venjar-Langset og
Kleverud-Sørli. For begge strekningene er reguleringsplanarbeid påbegynt i 2015. Ferdigstillelse er
planlagt senest i 2023. Parsellen Langset – Kleverud ble ferdigstilt i 2015.
Kapasiteten for jernbanen gjennom Oslo (Oslo-navet) opprettholdes som i dag i referansealternativ
2022. Ny jernbanetunnel i Oslo er anbefalt i KVU Oslo-navet. Med ny jernbanetunnel øker kapasiteten
på jernbanenettet og muligheten til flere avganger på IC-strekningene. Det er ikke gjort en forutsetning
om en slik utbygging senere i analyseperioden for IC Dovre.
Utbyggingen av IC-Vestfoldbanen, IC-Østfoldbanen og Follobanen ligger ikke til grunn i
referansealternativ 2022.
Rutetilbud i referansealternativ 2022
Rutetilbudet i referansealternativ 2022 er vist i Figur 3. Det er basert på dagens rutetilbud Ruteplan
2014. Regiontog R10 Drammen – Oslo – Lillehammer har timesfrekvens. I rushperioden om
morgenen er det to avganger fra Hamar til Oslo og ett tog fra Hamar til Lillehammer. Det er ikke
rushtidsavganger om ettermiddagen. Fjerntog Oslo – Trondheim har fire avganger i døgnet. R11
Skien – Oslo – Eidsvoll har timesavganger.

Figur 3 Dagens rutetilbud, referanse 2022
Kjøretider
Kjøretidene i referansealternativ 2022 er basert på Ruteplan 2014 med kjøretider som gjelder for
perioden 14.02.16-14.05.16.

Regiontog
Oslo
0:00
Tangen
1:00
Stange
1:13
Hamar
1:21
Brumunddal
1:35
Moelv
1:47
Lillehammer
2:08

Fjerntog
0:00
1:21
2:08

Tabell 1 Reisetid referansealternativ
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Buss
Planområdet dekkes av lokale bybusslinjer og ekspressbusslinjer. Bybusslinjene mater til stasjonene i
Hamar, Ringsaker og Stange kommune. Ekspressbusslinjene går parallelt med toget på deler av
strekningen, og er et konkurrerende tilbud til toget. I referansealternativ 2022 forblir busstilbudet likt
som det er per i dag. Grunnen er at Jernbaneverket ikke har endret rutetilbud som en del av tiltaket de
betaler for og kan ikke kreve av Hedmark Trafikk at de skal oppgradere tilbudet i forbindelse med
oppgraderinger på jernbanen. Derfor vil busstilbudet i referanse alternativ 2022 være likt som i
tiltaksalternativet. Sannsynligheten for at tilbudet forblir slik er derimot liten siden kollektivtilbudet
utvikles etter behov.
Bybuss
I Hamar betjener alle bybussene jernbanestasjonen. I alt er det fem bybusslinjer (B1-B5). Linje B3
pendler mellom Stange stasjon og Brumunddal, se Figur 4.

Figur 4 Trasékart for bybussene i Hamarregionen per januar 2016 (Hedmark Trafikk, 2016)
Ekspressbuss
Planområdet er betjent av tre ekspressbusslinjer. Fra Oslo har linjene felles trasé langs E6 fram til
Kolomoen. Fra Kolomoen og nordover på E6 mot Hamar går to av linjene, Lavprisekspressen og
Nettbuss Ekspress 146. Mot Elverum på Rv3 går Nettbuss Ekspress 123. Frekvensen på
ekspressbusslinjene er:
•
•
•

Lavprisekpressen Oslo –Trondheim, én avgang i hver retning fredag og søndag
NX146 (Nettbuss Ekspress) Oslo – Måløy/Ulsteinvik, to daglige avganger i hver retning
NX123 Oslo – Elverum, 6 daglige avganger i hver retning

Vegnett
I referansevegnettet inngår dagens vegnett, samt nye vegprosjekter med planlagt oppstart i
inneværende NTP-periode (2014-2023). På hovedvegnettet i analyseområdet er de største
endringene knyttet til planlagt utvidelse av E6 Kolomoen – Moelv og ny rv. 3/25 Løten - Elverum.
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E6 skal bygges ut til sammenhengende
firefelts veg med midtdeler fra Oslo til Moelv.
Det som gjenstår er strekningen nord for
Kolomoen, hvor det i dag er vekselsvis to- og
trefelts veg. Den nye vegen bygges som en
utvidelse langs dagens vegtrasé. Til sammen
blir det 43 km med ny veg. I følge NTP får
strekningen byggestart i perioden 2018-2023.
Ny rv. 3/25 Løten – Elverum omfatter ny
vegløsning på til sammen 26 km, vist i Figur
5. Rv. 3 får ny trasé og løsning mellom
Ommangsvollen vest for Løten til Grundset
nord for Hamar. Rv. 25 får ny trasé fra
Åskroken til Elverum sentrum. Dagens veg
nedgraderes samtidig til lokalveg, og får
sammenhengende gang- og sykkelveg
mellom Elverum og Hamar. Den nye vegen
bygges delvis som firefelts veg og tofelts veg
med forbikjøringsfelt og midtdeler. Hensikten
med prosjektet er å heve standarden på
vegen, øke kapasiteten, skille lokal trafikk fra
gjennomgangstrafikk og styrke Hamar og
Figur 5 Ny riksveg 3 og 25. Kilde: Statens
Elverum som felles bo- og
vegvesen
arbeidsmarkedsregion. Byggestart er ifølge NTP i perioden 2014-2017.
Det er lagt ikke bompenger i transportmodellberegningene for nye E6 eller nye rv. 3/25. Det skyldes at
det enda ikke er besluttet å kreve inn bompenger på strekningen Kolomoen-Moelv på E6 og på
strekningen Løten-Elverum på rv. 3/25. I 2009 startet innkrevingen av bompenger på strekningen
Skaberud-Kolomoen (Sør for Kolomoen). Med en innkrevingsperiode på 15 år vil innkrevingen
opphøre i 2024 og dermed ikke påvirke jernbanen etter det.
Bompenge- eller veiavgifter vil ut ifra erfaring fra andre steder medvirke til å begrense antall biler på
veiene og øke antall passasjerer i kollektivtrafikken.

Gang- og sykkelvegnett
Stasjonene Brumunddal, Hamar og Stange er lett tilgjengelige for gående og syklende. Alle
stasjonene er utstyrt med sykkelstativ.
I Brumunddal ligger stasjonen og sporene sør for tettstedet, ca. 1 km fra skolesenteret i kommunen.
Vegene inn mot stasjonen har enkel standard, og gående og syklende deler vegbanen med bilene.
Det er ikke adskilte gang- og sykkelveger i området rundt stasjonen.
Hamar stasjon ligger sør for sentrum. Hovedtyngden av befolkningen i byen bor i en avstand på 1,5-2
km fra stasjonen. Gående og syklende til stasjonen østfra deler kombinert gang- og sykkelveg langs
Stangeveien. Vegen er markert som sykkelrute. For trafikk nordfra og vestfra er atkomst til stasjonen
via sentrumsgatene. Her er det lavt fartsnivå med fartssone 30km/t, og dermed tilrettelagt for sykling i
blandet trafikk.
Stange stasjon er lokalisert midt i Stange. Gang- og sykkeltrafikk kommer fra både vest- og østsiden
av stasjonen. Fra øst kommer all trafikk inn på sørsiden via Silovegen og Kristian Fjelds gate. Sør på
stasjonsområdet er det gangkulvert for kryssing av sporområdet. Det er eneste kryssingsmulighet av
sporene på stasjonen. På vestsiden av stasjonen fordeler gang- og sykkeltrafikken seg på flere gater.
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Kollektivt betjeningssystem i tiltaksalternativene i 2022
Togbetjening
Rutetilbudet for tiltaksalternativene er skissert i Figur 6 og baserer seg på Konseptdokumentet fra
Jernbaneverket 2015. Til Hamar vil det i driftsdøgnet gå to tog i timen i hver retning, hvorav ett
fortsetter eller kommer fra Lillehammer. I høytrafikkperiodene (rushperiodene), 3 timer morgen og
ettermiddag, vil det være ytterligere én avgang i timen, mot Oslo om morgenen og fra Oslo om
ettermiddagen.

Figur 6 Rutetilbud i tiltaksalternativene 2022
Sammenlignet med referansetilbudet, har IC Regiontog samme betjening. Innsatstoget går til
Lillehammer i referansealternativ 2022 og til Hamar i tiltaksalternativene. Fjerntogene Oslo –
Trondheim har dobbelt så mange avganger i tiltaksalternativene som i referansealternativ 2022. Antall
avganger til Lillehammer er høyere i tiltaksalternativene, men det er ikke rettet mot rushtidsperioden
slik som i referansealternativ 2022.

Oslo
Tangen
Stange
Hamar
Brumunddal
Moelv
Lillehammer

IC region
0:00
0:49
0:55
1:02
1:11
1:24
1:50

IC region
rush
0:00
0:54
-

Fjerntog
0:00
0:54
1:47

Tabell 2 Reisetid i tiltaksalternativene 2022
Antall avganger på toget per døgn og i rushperioden er vist i Tabell 3. Antall regiontog Oslo - Hamar
og Oslo – Lillehammer forblir likt i referansealternativ 2022 og tiltaksalternativene. Oslo – Hamar er
det 36 avganger i driftsdøgnet. Av disse går 18 videre fra Hamar til Lillehammer. Det betyr
timesfrekvens på dagtid Lillehammer-Hamar og halvtimesfrekvens Hamar – Oslo. I rushtid blir det en
ekstra avgang per time tre timer om morgenen i retning mot Oslo om morgenen og tilsvarende tre
timer fra Oslo om ettermiddagen (Oslo – Hamar). Fjerntog Oslo-Trondheim øker fra fire avganger i
døgnet i referansealternativ 2022 til ni avganger i døgnet i tiltak.
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Tiltaksrutetilbud

Avg./time
per retn.

Avg./døgn
per retn.

Avg./time
per retn.

Avg./døgn
per retn.

Avg./time
per retn.

Avg./døgn
per retn.

1

2

1
-

18
-

1
1

18
3

1

18

1

18

1

18

-

-

1

3

-

-

1

4

4

8

Tabell 3 Antall tog per dag i dag, i referanse og i tiltak.
Buss
Det øvrige kollektivtilbudet i åpningsåret er det samme som i dag. Ved flytting av stasjonsplassering
flyttes bussrutene etter ved å gjøre minst mulig endringer i traseen og uten at frekvens endres.

1

Gjelder kun én retning, Hamar til Oslo
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METODIKK OG FORUTSETNINGER
Dette kapittelet beskriver først føringer fra overordnede planer og dermed dette prosjekts
rammebetingelser.
Etter dette følger en beskrivelse av de metodiske valg som er gjort i forbindelse
transportmodellarbeidet, og som har betydning for resultatene. Dette er bl.a.:
•
•
•
•

Prognoseår
Befolkningsprognoser
Referansevegnett
Betjeningssystem i 2022 – buss- og togtilbud

I tillegg er trafikale/infrastrukturelle usikkerheter beskrevet sist i dette kapittelet.

2.1

Føringer fra overordnede planer og prosjekts målsetninger
Prosjektet skal legge til grunn føringer i overordnede nasjonale og regionale planer, samt
prosjektspesifikke målsetninger som gjelder for alle IC-strekningene. De påfølgende avsnittene
oppsummerer føringer og planer som påvirker prosjektet.
Prosjektets målsetninger
Alle IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem som knytter bo- og arbeidsområdene godt
sammen. I det ligger at IC-strekningene skal knytte byene på Østlandet sammen og gjøre det enkelt å
dagpendle mellom dem. For Oslo-Lillehammer er det mål om reisetid på 1 time til Hamar og 1,5 time
til Lillehammer, når IC-utbyggingen er ferdig. Framtidig tilbud i IC-korridorene skal ha tilstrekkelig
kapasitet og frekvens til å dekke transportetterspørselen.
Nasjonale planer
De nasjonale planene som legger føringer for transportutviklingen og er relevante for IC Dovrebanen
omhandler miljø, trafikksikkerhet og arealutvikling.
•
•
•
•

På miljøsiden er det et overordnet mål at færre skal utsettes for støy og luftforurensning.
Prosjektet skal bidra til 0-visjonen ved at transportsystemet ikke fører til tap av liv eller varig
skade.
Samordnet areal- og transportutvikling medfører mer kompakte bysenter hvor kollektive
løsninger står i fokus. Det skal bygges kompakte knutepunkt.
Mer av trafikken skal gå over til veg og bane.

Regionale planer
Anbefalingene i de regionale planene er tatt inn i KVU IC og NTP. I Fylkesdelplan for
transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene (2002) er det et mål å bygge ut kapasiteten og
sikkerheten for transportkorridoren mellom Gardermoen og Mjøsbyen. I Fylkesplan for samordnet
miljø-, areal- og transportutvikling for Hamarregionen (2009) som omfatter 6 byområder og 2
næringsområder i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange kommuner, er intensjonen at planlegging og
gjennomføring innen areal- og transportplanleggingen skal føre til en befolkningsvekst i området som
er lik landsgjennomsnittet eller høyere.
Prosjektspesifikke planleggingsforutsetninger
Jernbaneverket sin overordnede parkeringsstrategi legger opp til at parkeringssituasjonen skal ses
helhetlig for hver banestrekning. I IC-prosjektet medfører det at parkeringssituasjonen skal vurderes
og konkretiseres for hver stasjon.
For å få størst mulig samfunnsnytte igjen for investeringene, samt oppnå de overordnede
målsetningene om at veksten i transportarbeidet skal tas kollektivt og med sykkel og gange,
forutsettes det at IC-satsingen følges opp av andre parter med løsninger som støtter opp under
hovedlinjene i kollektivsatsingen. Eksempler på slik oppfølging er fortetting av arbeidsplasser og
boliger rundt stasjonene, samt utvikling av knutepunkter og tilbringertilbud.
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Prognoseår
Av Nasjonal transportplan 2014-23 fremgår det at det skal være sammenhengende dobbeltspor sør
for Hamar i 2024 og planlegges med sikte på dobbeltspor videre til Lillehammer innen 2030.
Av planprogrammet for Sørli-Brumunddal fremgår det at av helhetshensyn planlegges hele
strekningen Sørli-Brumunddal under ett, selv om bestilling av dobbeltspor innen 2024 stopper på
Hamar.
Åpningsåret strekningen Sørli-Brumunddal forventes dermed senest å være 2024. I
transportberegningene er åpningsåret satt til å være 2022. Modellen som er benyttet er tilpasset
beregningsåret i NTP og etablert befolkningsgrunnlag tilpasset dette.
Forskjellen på 2022 og 2024 vil medføre marginale forskjeller i resultatene. Disse relativ små
forskjellene vurderes å ligge innenfor usikkerhetsmarginene for analysen.

2.3

Transportanalyse

Det er utført en transportanalyse av de ulike korridorene for Dovrebanen på strekning SørliBrumunddal. Transportanalysen er utført med den regionale persontransportmodellen (RTM). For å
tilpasse analyseområdet er det det anvendt et utklipp av den regionale transportmodellen kalt
delområdemodell Hedmark/Oppland (DOM HeddOpp), delområde Intercity kalt DOM IC. Som et tillegg
til dette fagnotatet er det utarbeidet et teknisk vedlegg som dokumenterer trafikkmodellarbeidet.
Transportanalysen er utført for referansealternativ 2022 og tre korridorer på strekningen SørliBrumunddal som er beskrevet i planprogrammet. I tillegg er det utført en del følsomhetsberegninger.

2.4

Passasjertall
Antall togpassasjerer i dagens situasjon er presentert for delstrekning per år, se Tabell 4. Tabellen
viser passasjertall beregnet i RTM for 2014 og inkluderer alle passasjertog fjerntog og IC-tog på
strekningen. VISTA Analyse har tidligere beregnet passasjergrunnlaget for hele IC utbyggingen,
senest i 2015. Passasjertallene som VISTA har lagt til grunn i sin referanse for 2013 viser kun tall for
IC-togene.
Strekningen Tangen–Stange-Hamar er delen av prosjektstrekningen med flest passasjerer. Mellom
Hamar og Lillehammer er passasjertallet følgelig lavere. Antall passasjerer Stange-Hamar er ifølge
RTM 1,8 mill. årlig. Fra Hamar til Brumunddal er det ifølge RTM 1,4 mill. passasjerer årlig.
Sammenlignet med NSB sine passasjertall for strekningen (som pga. sikkerhetsklarering ikke kan
gjengis her), samsvarer RTM-tallene godt.
Sør for Hamar utgjør IC-passasjerene ca. 70-75 % av passasjergrunnlaget og nord for Hamar utgjør
IC-passasjerene ca. 55-60 % av passasjergrunnlaget.

Moelv-Brumunddal
Brumunddal-Hamar
Hamar-Stange
Stange-Tangen

RTM 2014
1.200.000
1.400.000
1.800.000
1.800.000

VISTA 2013
600.000
700.000
1 .00.000
1.300.000

Tabell 4 Passasjertall fra dagens situasjon 2014 (beregnet i RTM) sammenlignet med tidligere
beregninger fra VISTA
Hvis andelen fjerntogpassasjerer tas ut av det samlet antall passasjerer beregnet i RTM samsvarer
dette noenlunde med VISTA sine tall.
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Befolkningsprognoser
Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2022 (referanseåret) og 2045 er lagt til grunn
for beregningen av trafikketterspørsel. I dette arbeidet er det benyttet SSBs mellomalternativ (MMMM)
med middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands flytting og middels innvandring. Med
utgangspunkt i 2014-tall forventes en generell befolkningsvekst i hele landet på 9 % frem til 2022 og
samlet 27 % frem til 2045.
Befolkningen vil vokse i alle fylker, men høyest vekst er forventet rundt Oslo og på Sør- og Vestlandet.
Fylkene Akershus, Oslo og Rogaland får den høyeste veksten.
Tabell 5 viser SSBs prognoser for veksten i de tre kommunene i analyseområdet fra 2014 til 2022.

Hamar
Ringsaker
Stange

Befolkning
2014
29.520
33.463
19.737

Befolkning
2022
31.375
35.318
20.993

Vekst
6%
6%
6%

Tabell 5 Befolkningsvekst i de tre kommunene i analyseområdet
I de tre kommunene forventes en vekst på 6 % frem til år 2022. Dette er en mindre vekst enn det som
er forventet på landsbasis.
Figur 7 viser befolkningstilveksten i grunnkretsene i Ringsaker, Hamar og Stange kommuner. Sirklene
i figuren har en radius på 1, 2 og 10 km ut fra stasjonen.
Den største befolkningstilveksten kommer til å skje i de sentrale delene av Hamar og Brumunddal og
til dels i Stange. Figur 7 vises i større format i vedlegg 2.
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Figur 7 Befolkningsutvikling 2014-2022 på grunnkretsnivå i Ringsaker, Hamar og Stange
kommune
Tabell 6 viser antall personer bosatt innenfor en avstand på 1, 2 og 10 km fra dagens stasjoner og de
to nye stasjonene i Hamar ved Rådhuset og Vikingskipet.
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2022
10 km
25.836
43.584
43.584
45.311
19.480
3.847

1 km
1.822
4.272
5.459
2.613
2.357
433

2 km
7.278
12.117
13.044
11.190
3.199
779

10 km
27.119
45.888
45.888
47.746
20.535
4.060

Tabell 6 Antall personer bosatt i innenfor 1 km, 2 km og 10 km radius fra stasjonene
Figur 7 gir et bilde av passasjerpotesialet i nærområdet rundt stasjonene, og brukes bl.a. i forbindelse
med beregning av passasjertall. Figuren viser i tillegg passasjerpotensialet for de ulike
stasjonsplasseringene i Hamar.
Innenfor en radius på 1 km fra den nåværende stasjonen i Hamar er det i dag bosatt ca. 4.000
personer. Dette øker til ca. 4.300 personer i 2022. Med stasjon ved rådhuset vil det være ca. 5.200
personer bosatt innenfor en radius på 1 km. Dette øker til ca. 5.500 i 2022. Dette tilsvarer en økning
på ca. 30 % i forhold til dagens stasjonsplassering. Dersom stasjonen blir lagt til Vikingskipet er det
2.500 personer bosatt innenfor en radius på 1 km. Det vil øke til 2.600 personer i 2022. Det er ca. 40
% lavere sammenlignet med dagens stasjonsplassering.
Økes radiusen rundt stasjonene til 2 km eller 10 km er forskjellene mellom antall personer i sonene
langt mindre enn for 1 km radius. Det skyldes at de tre stasjonene ligger forholdsvis nært hverandre
og i stor grad dekker det samme omlandet. 1 km er ofte en ganske akseptabel gangavstand til
stasjonen. Dermed kan det synes som om forskjellen i befolkningsgrunnlaget vil ha størst innvirkning
på antall togpassasjerer som går til stasjonen mellom de ulike stasjonsplasseringene i Hamar og
mindre forskjeller for togpassasjerene for de andre reisemidlene.
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Modellområde
Den anvendte trafikkmodellen har et kjerneområde som dekker Hedmark, Oppland og nordre deler av
Akershus og kalles «DOM HedOpp», se Figur 8 Modellområde DOM HedOpp. Innenfor dette området
beregnes etterspørselsendringer etter ulike transporttilbud som følge av tiltak i modellen.

Figur 8 Modellområde DOM HedOpp
Turer til/fra randområdet (bufferområdet) fra blant annet Oppdal, Røros, Oslo, Lørenskog og Bærum
inngår som faste i modellen, og vil ikke få endringer i etterspørsel som følge av tiltak i modellen.
Analysestrekningen fra Sørli til Brumunddal ligger forholdsvis langt fra randområdet, som medfører en
robust modellkonfigurasjon.
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Usikkerheter
Det er flere usikkerheter forbunnet med fremtidens infrastruktur, kollektivbetjening og
befolkningsstruktur. Derfor er det gjennomført følsomhetsberegninger for følgende tiltak for å
synliggjøre noe av denne usikkerheten:
•
•

Et forbedret kollektivtilbud (buss)
Økt parkeringstilgjengelighet ved Hamar stasjon

Ovenstående emner beskrives i kapittel 5..
I tillegg er det flere bompengeprosjekter på gang. F.eks. på E6 og rv. 25/3. Det er ikke laget
følsomhetsberegninger i forhold til disse. Det er imidlertid ganske sikkert at bompengene vil medføre
færre bilreiser og flere kollektivreiser i den tiden bompengene kreves inn.
Dette er effekter som stort sett inngår i vurderingen av andre samfunnsmessige konsekvenser.
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TRAFIKKMODELLBEREGNINGER
Dette kapittelet belyser resultatene av transportmodellberegningene i RTM. Først beskrives
referansealternativ 2022 og deretter de tre hovedkorridorene. For definisjon av de tre
hovedkorridorene se kapittel 1.2. K1, K2 og K3 betegner hele strekningen mellom Sørli og
Brumunddal. På strekningen gjennom Hamar er de største forskjellen mellom alternativene og det er
derfor valgt å anvende betegnelsen på disse for å skille mellom alternativene i resultat framstillingen.

3.1

Referansealternativ 2022
Referansealternativ 2022 er utgangspunkt og sammenligningsgrunnlag for de tre ulike korridorene K1,
K2 og K3. Nedenfor beskrives først den trafikale utvikling fra dagens situasjon og frem til år 2022. Det
er for å belyse betydningen av den generelle utviklingen som blant annet befolkningsutviklingen og det
forbedrede togtilbudet medfører. Etter det beskrives de forskjellige resultatene som f.eks.
reisemiddelfordeling, transportarbeid, togpassasjerer og endringer på vegnettet. Dette anvendes i de
kommende avsnitt til å analysere effektene av de ulike alternativene.
Trafikkutvikling 2014-2022
Figur 9 viser den trafikale utviklingen fra 2014 til 2022.

Figur 9 Utvikling i trafikkbelastning på jernbane- og vegnettet fra 2014 – til ref. 2022
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Frem mot 2022 skjer det en trafikal utvikling, som bl.a. er påvirket av befolkningsutviklingen (se evt.
avsnitt 0) og utviklingen av infrastrukturen. Biltrafikken vokser ca. 10 % i de tre kommunene fra 2014
til 2022. Antall togpassasjerer øker med ca 35 % - 50 % i samme periode. Selv om antall
togpassasjerer øker kraftig så er ikke det tilstrekkelig til å hindre at det fremdeles er vekst i biltrafikken.
Frem mot 2022 skjer det en økning i antall togpassasjerer på alle strekninger mellom stasjonene
Moelv og Tangen. Nord for Brumunddal stiger passasjertallet med ca. 1.400 passasjerer pr. døgn fra
2014 til 2022. Mellom Brumunddal og Hamar stiger passasjertallet med ca. 1.500 passasjerer pr.
døgn. Mellom Hamar og Stange stiger passasjertallet med ca. 1.800 passasjerer pr. døgn og mellom
Stange og Tangen stiger passasjertallet med ca. 1.700 passasjerer pr. døgn.
Fra 2014 til 2022 øker biltrafikken på E6 som følge av befolkningsveksten og utbygging til firefelts veg
på strekningen Kolomoen-Moelv. Veksten skyldes både den generelle utviklingen og at noe av
trafikken fra sideveiene flyttes over på E6. I beregningene er det ikke lagt in bompenger. Bompenger
forventes å kunne redusere trafikkbelastningen vesentlig i perioden på 15 år som bomstasjonene er
operative. Ved bortfall av disse bompengene vil trafikken øke igjen hvis det ikke innføres andre
trafikkreduserende tiltak.
Mellom Hamar og Brumunddal er det i dag en trafikkbelastning på opptil 17.000 kjt/døgn på E6. Ifølge
modellberegningene øker trafikkbelastningen med 4.000-8.000 på strekningen frem til 2022. Økningen
skjer på grunn av generell befolkningsvekst og på grunn av at flere velger å kjøre via E6 fremfor
parallellveiene. Mellom Hamar og Brumunddal avlastes fv. 84 med opptil ca. 4.000 kjt/døgn. Fv. 72
avlastes med opptil 500 kjt/døgn
Mellom Hamar og Stange er det i dag en trafikkbelastning på 12.000 – 15.000 kjt/døgn ifølge NVDB.
Frem til 2022 vil trafikkbelastningen øke med 4.000-5.000 kjt/døgn. Her avlastes parallellvegen fv. 222
med opptil ca. 1.000 kjt/døgn.
På E6 sør for Stange er det i dag en trafikkbelastning på opptil 13.000 kjt/døgn. I 2022 øker
trafikkbelastningen med opptil 6.000 kjt/døgn. Her avlastes fv. 231 og fv. 222 i mindre grad.
På rv. 25 er det i dag en trafikkbelastning på opptil 16.000 kjt/døgn rett øst for Hamar. Frem mot 2022
øker trafikkbelastningen med opptil 3.000 kjt/døgn. Her skjer det kun en mindre avlastning av
parallellvegnettet.
Figur 9 vises i vedlegg 4 i større format.

Kapasitet på vegnettet
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittlig trafikkmengde over et døgn i løpet av et helt år på et gitt snitt
på en veg. ÅDT-tall gir ikke uten videre informasjon om trafikkmengden er høy eller lav i forhold til
gjeldende vegtype. Det er derfor ønskelig med en grov framstilling av ÅDT på ulike vegstrekninger i
forhold til sannsynlig kapasitet og trafikkavvikling på de ulike delene av vegnettet.
I dette avsnittet belyses strekeningskapasiteten på veglenkene i transportmodellen.
Strekningskapasitet er metodemessig helt adskilt fra kapasitet i kryss. Krysskapasitet kan belyses ved
hjelp av f.eks. SIDRA eller AIMSUN-simuleringer. Dette inngår ikke i metodikken som omtales i dette
fagnotatet.
Tabell 7 viser avviklingskvaliteten generelt for to- og firfeltsveger.
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Trafikkmengde 4
felt (ÅDT)

Trafikkmengde 2
felt (ÅDT)

< 45.000

< 15.000

Ustabil avvikling –
perioder med kø
V/C = 0,6 - 1

45.000 – 70.000

15.000 – 28.000

Vegsystemet er
overbelastet
V/C > 1

> 70.000

> 28.000

Servicenivå

Servicenivå

God avvikling
V/C < 0,6

Tabell 7 Generell avviklingskvalitet for to- og firfeltsveger
Tabellen illustrerer servicenivået (Volum/Kapasitet) på et generelt plan, da ulike veger har ulik
kapasitet og servicenivå. Dette kan illustrere hvor det i framtiden sannsynligvis vil oppstå
kapasitetsutfordringer og problemer. En tofeltsveg i byområde begynner å få avviklingsproblemer fra
ca. 15.000 – 25.000 kjøretøy/døgn (V/C = 0,6 - 1), over 28.000 kjøretøy/døgn (V/C > 1) er vegen
overbelastet. En firfeltsveg begynner å få avviklingsproblemer fra ca. 45.000 – 70.000 kjøretøy/døgn
over 70.000 kjøretøy per døgn er vegsystemet overbelastet.
Med utgangspunkt i ovenstående og resultatene fra transmodelleringen er trafikkavviklingen beregnet
for hele vegnettet i de tre kommuner; Ringsaker, Hamar og Stange, se Figur 10.

Figur 10 Trafikkavvikling på vegnettet rundt i Hamar
Eneste strekning i de tre kommuner Ringsaker, Hamar og Stange hvor det ikke er god trafikkavvikling i
referansealternativ 2022 er en strekning på rv. 25 øst for Hamar fra Åkersvikvegen til fv. 116
Sælidvegen. Her er det en trafikkbelastning på opptil 18.000 kjt/døgn. På det øvrige vegnettet er
kapasiteten tilstrekkelig og avviklingen god. Figur 10 vises i vedlegget i større format med alle veiene i
de tre kommunene.
Det er også vurdert om vegnettet vil få kapasitetsproblemer i rush (makstimen).

DOVREBANEN, SØRLIHAMAR-BRUMUNDDAL

FAGNOTAT TRANSPORT –
PRISSATTE KONSEKVENSER

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

25 av 65
ICP-56-A-26223
00A
25.05.2016

Ifølge Statens vegvesens håndbok 159 er strekningskapasiteten under ideelle forhold satt til:
•
•

Tofeltsveger, totalt i begge retninger 2.800 kjt/t
Flerfeltsveger, pr. felt 2.000 kjt/t (8.000 kjt/t for firfeltsveger)

Med ideelle forhold menes en veg uten betydelig stigninger, siktforholdene er meget gode,
retningsfordelingen er jevn og andelen tunge kjøretøy er ubetydelig.
Brukes samme inndeling av servicenivå som i Tabell 7 med volum/kapasitetsforhold (V/C); <0,6, 0,6-1
og >1 fås følgende for tofeltsveg / firfeltsveg:
•
•
•

God avvikling (Grønn): < 1.700 kjt/t / < 4.800 kjt/t
Ustabil avvikling (Oransje): 1.700 – 2.800 kjt/t / 4.800 – 8.000 kjt/t
Vegsystemet er overbelastet (Rød): > 2.800 kjt/time / > 8.000 kjt/t

Normalt antas den dimensjonerende timen å utgjøre 10 % av ÅDT.
Rv. 25 øst for Hamar (se Figur 10) er den tofeltsvegen med størst trafikkbelastning med ca. 18.000
kjt/døgn. Dette tilsvarer en makstimetrafikk på 1.800 kjt/time. Dette medfører at denne strekningen har
ustabil avvikling i makstimen (Oransje). Det er ingen andre vegstrekninger i de tre kommunene
(hverken to- eller firfeltsveger) som faller innenfor oransje eller rød kategori i makstimen.
De steder hvor det oppleves kø på vegnettet vil det derfor antakelig skyldes kapasiteten i kryssene.
Dette er ikke mulig å belyse med RTM-modellberegningene, men i stedet må det etableres en
AIMSUN-modell eller liknende i neste utredningsfase av prosjektet. Vi anser dette derimot ikke
avgjørende for rangeringen mellom alternativene.

Reisemiddelfordeling 2022
Reisemiddelfordelingen for 0-alternativet i 2014 og 2022 fremgår av Tabell 8. Det er viktig å være
oppmerksom på at betegnelsen ‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

2014
Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

Andel
53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

2022
Antall
1.960.000
290.000
570.000
710.000
90.000
3.600.000

Andel
53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

2014-2022
Vekst
Antall
2.130.000
9%
320.000
10 %
640.000
12 %
790.000
11 %
100.000
11 %
4.000.000
11 %

Tabell 8 Reisemiddelfordeling 2014 og 2022 [antall turer]
Fra 2014 til 2022 er det en samlet vekst på ca. 400.000 personturer i modellområdet, tilsvarende en
generell vekst på ca. 11 %. Det skjer ingen endringer i den prosentmessige fordelingen.
Andel reiser med bil øker fra ca. 2,3 mill. til ca. 2,5 mill. turer pr. dag, og utgjør 61 %.
Antall kollektivturer (buss og tog) stiger fra ca. 570.000 til ca. 640.000 turer pr. dag. Gangreiser øker
fra ca. 710.000 til ca. 790.000 turer pr. døgn og antall sykklelreiser øker fra ca. 90.000 til ca. 100.000
pr. døgn fra 2014 til 2022.
En annen måte å belyse utviklingen i transporten er å se på transportarbeidet – antall personkm.
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Transportarbeid 2022
Transportarbeid beskriver hvor mange personkilometer det blir reist med hvert reisemiddel.
Resultatene for 0-alternativet i 2022 og differansen ift. 2014 fremgår av Tabell 9. Det er viktig å være
oppmerksom på at betegnelsen ‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

Bil
Kollektiv
Gang
Sykkel
Tungtrafikk
Total

Andel
70 %
20 %
2%
1%
7%
100 %

Personkm
25.200.000
7.400.000
700.000
260.000
2.500.000
36.000.000

Diff. Ift. ref. 2014
1.800.000
1.300.000
80.000
30.000
300.000
3.600.000

Tabell 9 Transportarbeid for 0-alternativet [antall personkilometer
I 2022 reises det over 25 mill. personkilometer med bil i modellområdet, som tilsvarer ca. 70 % av
samlet antall personkilometer. Dette er ca. 1,8 mill. flere bilkm enn i 2014. Med kollektivtrafikk reises
det ca. 7,4 mill. personkilometer, som tilsvarer 20 % av all reiselengde. Det er ca. 1,3 mill. flere reiste
kilometer med kollektivtrafikk enn i 2014. Gang og sykkel utgjør hhv. ca. 0,7 og 0,3 mill.
personkilometer, som er ca. 0,1 mill. flere reiste kilometer enn i 2014. Tungtrafikk utgjør ca. 2,5 mill.
personkilometer, noe som utgjør ca. 0,3 mill. flere enn i 2014.
Totalt reises det ca. 3,6 mill. flere personkilometer i 2022 enn i 2014.

Antall togpassasjerer – pr. strekning
Tabell 10 viser antall togpassasjerer pr. dag og pr. år i snittene mellom stasjonene på strekningen
Moelv-Tangen. En passasjer som reiser fra Moelv til Hamar teller derfor med både i snittet MoelvBrumunddal og Brumunddal-Hamar.

Antall reisende pr. dag
Diff. Ift. ref. 2014
Antall reiser i året
Diff. Ift. ref. 2014

Moelv Brumunddal

BrumunddalHamar

HamarStange

StangeTangen

4.400
1.400
1.600.000
500.000

5.000
1.500
1.800.000
500.000

6.600
1.800
2.400.000
700.000

6.700
1.700
2.400.000
600.000

Tabell 10 Antall reiser i hvert snitt pr. dag og i året
Generelt skjer det en vekst i antall reisende på de ulike strekningene som kan forklares både av den
generelle befolkningsutvikling og et forbedret rutetilbud.
Daglig vil det f.eks. på strekningen Moelv-Brumunddal gjennomføres ca. 4.400 togreiser i 0alternativet i 2022, som tilsvarer ca. 1,6 mill. togreiser årlig. Dette er en vekst på ca. 1.400 daglige
reiser tilsvarende ca. 1,9 mill. flere reiser årlig.
Fra Brumunddal til Hamar vil det i 2022 være ca. 5.000 togreisende pr. dag, som tilsvarer ca. 1,8 mill.
reisende årlig. Fra Hamar til Stange og fra Stange til Tangen vil det være ca. 6.600 reisende. Det
tilsvarer ca. 2,4 mill. årlige togreiser.

Antall togreiser til og fra stasjonene
Tabell 11 viser antall daglige reiser til og fra de tre stasjoner. Tallene er beregnet ved hjelp av en
Merklin 2-applikasjon i RTM.
2

Merklin er Jernbaneverket sin regnearkmodell for nytte/kostanalyser
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Reiser fra stasjonen
Reiser til stasjonen
Antall Diff. ift. ref. 2014 Antall Diff. ift. ref. 2014
Brumunddal
300
100
300
100
Hamar
1.100
300
1.200
200
Stange
300
100
300
0
Tabell 11 Antall reiser som starter og stopper på Brumunddal, Hamar og Stange stasjon
Det er i 2022 ca. 300 reiser pr. dag til og fra Brumunddal Stasjon, som er 100 flere (til og fra) enn i
2014. Det er 1.100-1.200 daglige reiser til og fra Hamar stasjon i 2022, som er ca. 2-300 flere enn i
2014. I Stange er det ca. 300 daglige reiser til og fra stasjonen, som er opptil 100 flere enn i 2014.
Tabell 11 viser det er forskjell på antall reisende til og fra stasjonen. Dette kan forekomme, hvis
mange pendler f.eks. fra Hamar til Lillehammer med toget om morgenen og tar bussen eller sitter på
med noen om ettermiddagen. Men som oftest bør og vil antall reisende til og fra stasjonen være likt.
Derfor bør de presise verdiene i tabellen ikke tas alt for nøye, men brukes som en pekepinn i forhold til
mengden av reiser til og fra stasjonen.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene - veinettet
For å belyse trafikksituasjonen rundt stasjonene i 2022 er det laget differanseplott av
biltrafikkbelastningen for hver av de tre stasjoner; Brumunddal, Hamar og Stange. Se Figur 11, Figur
12 og Figur 13.
Figur 11 viser endringen i trafikkbelastningen i Brumunddal fra 2014-2022.

Figur 11 Utvikling i belastningen på vegnettet i Brumunddal - ref. 2022 ift. ref. 2014 [Kjt/døgn]
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På E6 er det i dag en trafikkbelastning på opptil 19.000 kjt/døgn ifølge NVDB 3. E6 utbygges i de neste
årene til firfeltsveg, noe som medfører en vesentlig økt kapasitet på vegen. Dette medvirker til en
vesentlig økt trafikkbelastning på 5.000-7.000 flere kjøretøyer pr. døgn forbi Brumunddal.
I forbindelse med etablering av ny E6 blir kryssområdet ved Brumunddal trukket lenger vest.
Strandsagveien forlenges og skal fungere som primær adkomstveg mellom E6 og Brumunddal
sentrum. I dag er det en trafikkbelastning på rundt 800 kjt/døgn, som vil stige til ca. 7.500 kjt/døgn i
2022.
Nils Ambils veg, som i dag er hovedadkomst mellom E6 og Brumunddal, har ifølge NVDB en
trafikkbelastning på ca. 7.000 kjt/døgn. Frem til 2022 reduseres trafikkbelastningen med opptil ca.
3.000 kjt/døgn fordi Nils Amblis veg ikke lenger vil være primær atkomstvei til sentrum.
Dette medfører en økt trafikkbelastning på den østlige delen av fv. 84 Ringsakerveien og en redusert
trafikkbelastning på den vestligste delen av fv. 84 Furnesvegen. På vegene rundt Brumunddal stasjon
skjer det en relativ beskjeden endring i trafikkbelastningen.
Figur 12 viser utviklingen i trafikkbelastningen rundt Hamar stasjon fra 2014 til 2022.

Figur 12 Utvikling i belastningen på vegnettet i Hamar - ref. 2022 ift. ref. 2014 [Kjt/døgn]
På Rv. 25 Vangsvegen skjer det en økning i trafikkbelastningen på opptil 1.700 kjt/døgn øst for
Åkersvikveien og en økning på 1.300-1.500 kjt/døgn rett vest for Åkersvikveien frem til 2022. I dag er
det ifølge NVDB en trafikkbelastning på ca. 16.000 Kjt pr. døgn på denne strekningen. I kortere
perioder i rushen kan det oppstå kø i krysset Åkersvikveien x Vangsvegen. Økningen i
trafikkbelastningen vil i 2022 medvirke til økt risiko for kødannelse.
Litt lengre vest oppstår det også i dag kø i rushen i kryssene Vangsvegen x Skogveien og
Vangsvegen x Ringgata. Her ligger dagens ÅDT ifølge NVDB på 14.000-16.000 kjt/døgn og frem mot
2022 vil det skje en mindre økning i trafikkbelastning på 800-900 kjt/døgn. Denne økningen og
3

NVDB står for Nasjonal vegdatabank, og er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger
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kødannelsen i krysset Vangsvegen x Åkersvikveien kan medvirke til nedsatt fremkommelighet og
kødannelse i rusken langs Vangsvegen.
På grunn av dagens trafikkavviklingen i de tre kryssene på Vangsvegen anbefales det å analysere
situasjonen nærmere fra Åkersvikveien til Grønnegata. En AIMSUN-modell vil f.eks. kunne belyse
hvordan trafikkavviklingen kan optimeres ved oppgradering av kryssene og trafikkstyringen.
I krysset Grønnegata x fv. 222 Stangeveien er det i dag i kortere perioder med kødannelse i rushen.
På Grønnegata er det i dag en ÅDT på ca. 7.000 kjt/døgn ifølge NVDB og på Stangevegen er det en
ÅDT på opptil 13.000 kjt/døgn. Både på Grønnegata og på Stangevegen vil trafikkbelastningen
reduseres frem mot 2022. I Grønnegata reduseres trafikken med 200 kjt/døgn og på Stangevegen
nærmest Grønnegata reduseres trafikken med ca. 300 kjt/døgn. Dette vil trolig medvirke til en
forbedret trafikkavvikling.
I krysset Stangevegen x Åkersvikveien er det i dag også kortere perioder med kø i rushperioden. På
Stangevegen er det ifølge NVDB en ÅDT på ca. 13.000 kjt/døgn. Trafikkbelastningen på Stangeveien
vil reduseres med opptil ca. 700 kjt/døgn og trafikkmengden i Åkersvikvegen vil reduseres med ca.
100 kjt/døgn. Dette vil medvirke til en forbedret trafikkavvikling med mindre risiko for kødannelse.
Figur 13 viser utviklingen i trafikkbelastningen rundt Stange stasjon fra 2014 til 2022.

Figur 13 Utvikling i belastningen på vegnettet i Stange - ref. 2022 ift. ref. 2014 [Kjt/døgn]
Den største økningen i trafikkbelastning i Stange frem mot 2022 skjer på fv. 24 Romedalsvegen. Her
øker trafikkmengden med opp mot 600 kjt/døgn. Ifølge NVDB er det i dag en trafikkbelastning på ca.
5.700 kjt/døgn på den delen av rv.24 som er vist i illustrasjonen. En vekst på 600 kjt/døgn vil ikke
medføre vesentlig konsekvenser for trafikkavviklingen.
På fv. 199 Kirkeveien og den sørligste delen av Storgata vil det forekomme en vekst på ca. 100
kjt/døgn frem mot 2022. I følge NVDB er det i dag en ÅDT på ca. 4.000. Den relative beskjedne
endring vil ikke medføre noen merkbare trafikale konsekvenser.
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På det øvrige vegnettet forekommer det en relativ moderat økning (0-200 kjt/døgn) og enkelte steder
forekommer det en reduksjon i antallet kjøretøyer pr. døgn. Den største reduksjonen skjer på fv. 222
Stangevegen, hvor trafikkbelastningen faller med ca. 600 kjt/døgn.
Utviklingen frem mot 2022 vil umiddelbart heller ikke få noen vesentlige konsekvenser for veinettet
rundt Stange stasjon, da veiene med en økt trafikkbelastning har god kapasitet.
Stange kommune har påpekt at dagens utforming og bruk av Silovegen medvirker til en økt risiko for
trafikkulykker. Ifølge transportmodellberegningene vil det forekomme en beskjeden trafikkvekst fra
2014 til 2022 på <100 kjt/døgn. Denne utviklingen fra 2014 til 2022 vurderes ikke å ville påvirke
trafikkavviklingen på Silovegen merkbart.
Silovegen er ifølge arbeidet med knutepunkter ikke tiltenkt som overordnet adkomstvei til/fra
stasjonsområdet. I stedet skal det etableres en vei fra Ljøstadvegen frem til det nye
parkeringsområdet syd for dagens parkeringsområde. Denne skal fungere som adkomstvei mot øst.
Det forventes at denne løsningen vil avhjelpe problemene i Silovegen.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene – gang- og sykkelnettet
Figur 14 illustrerer differansen i belastningen på gang- og sykkelnettet fra 2014 til 2022 i Hamar.
De mest belastede gang- og sykkelstrekningene i de tre kommune finnes i Hamar. I Hamar sentrum er
det på deler av Grønnegata, Østregate, Storhamargata og St. Olavsgate 500-1.000 gående og
syklende i hver retning.
I Brumunddal er det strekninger med opptil 400 gående og syklende i hver retning og i Stange er det
strekninger med opptil 200 gående og syklende i hver retning.
I denne analysen er gående og syklister sett under ett. En differanse på f.eks. +100 dekker derfor over
100 flere gående og syklende til sammen.
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Figur 14 Utvikling i belastning på gang- og sykkelnettverket 2014-2022 [Gående og syklende pr.
døgn]
Det skjer en beskjeden utvikling i antall gående og syklende rundt Hamar stasjon fra dagens situasjon
til referansealternativ 2022.
Rundt Sagatun viser trafikkmodellberegningene at de gående og syklende velger å ferdes i andre
gater. Det samme skjer litt øst for stasjonen langs fv. 222 Stangevegen. Endringene skyldes koblingen
mellom grunnkretsene og vegnettet i transportmodellen og fordelingsalgoritmen som ligger bak. Reelt
skjer det ikke noen endringer. Totalt sett skjer det en meget beskjeden utvikling på gang- og
sykkelvegnettet rundt stasjonen.
I Brumunddal og Stange ligger alle stekningene i gang- og sykkelnettverket innenfor intervallet;
-50 – 50. Dette er en relativ beskjeden differanse som ikke vil ha betydning for trafikkavvikling og ikke
umiddelbart vil medføre behov for utbedringer. Dette må imidlertid ses opp ot fremtidige
passasjermålsetninger og utforming av stasjonsområdet.
Figuren vises i vedlegg 6 i større format med hele gang- og sykkelnettverket i de tre kommunene.
Kollektivreiser internt og mellom storsoner 2022
I 2014 er det ca. 1 mill. kollektivreiser pr. dag i modellområdet. Frem til år 2022 stiger dette til ca. 1,2
mill. daglige kollektivreiser (se evt. Tabell 8). Tabell 12 viser antall kollektivreiser mellom en rekke
storsoner i modellområdet i 2022. Storsonene dekker det meste av modellområdet (av vedlegget
fremgår det en illustrasjon som viser storsonene). Sonene rundt jernbanestrekningen SørliBrumunddal utgjøres av kommuner. Sonene lengere vekk utgjøres av flere kommuner og større
områder.
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Hedmark
Øst

Total

40
40
200
400
200
5.700
0
0
100
200
10
1.600
0
10
700
700
0
2.100
70
200
100
400
20
2.300
3.400 100
100
300
10
4.000
100 6.600 200
400
10
7.500
90
200 9.500 18.400 300 29.400
300
400 18.400 406.000 400 427.000
10
10
300
400
3.100 4.000

Tabell 12 Endring i antall kollektivreiser fra dagens situasjon (2014) til referansealternativ 2022
Internt i Hamar kommune er det i 2022 ca. 3.500 daglige kollektivreiser. Mellom Hamar og
Stange/Tangen er det ca. 800 kollektivreiser og mellom Hamar og Brumunddal/Moelv er det ca. 600
kollektivreiser. Mellom Hamar og hhv. Romerike, Oslo og Hedmark er det 200, 400 og 200 daglige
kollektivreiser. Tallene for Stange/Tangen og Brumunddal/Moelv er noe lavere.
Det største antall kollektivreiser forekommer internt i Oslo og omegn med ca. 406.000 daglige
kollektivreiser.
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Korridor K1: K1-2b/K1-3b
Overordnet medfører korridor K1 en økning i antall togpassasjerer på 900-2.000 flere passasjerer pr.
døgn i forhold til referansealternativ 2022 på de ulike strekningene, mens det på vegnettet er meget
begrensede endringer i trafikkbelastningen, se Figur 15.

Figur 15 Utvikling i trafikkbelastning på jernbane- og vegnettet fra ref. 2022 til K1-2b/K1-3b
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Resultatene for korridor K1 er beskrevet nærmere nedenfor. Det vises også til kapitel 3.1 for endringer
som skjer fra dagens situasjon til referansealternativ 2022 som viser trafikkendringene som følge av
befolkningsveksten og på grunn av bedre togtilbud i referansealternativ 2022.
Reisemiddelfordeling
Reisemiddelfordelingen ved utbygging av korridor K1 for år 2022 er vist i Tabell 13 sammen med
differansen i forhold til referansealternativ 2022. ‘Kollektiv’ dekker både over buss og tog.

Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

Andel
53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

Antall
2.100.000
300.000
600.000
800.000
100.000
4.000.000

Diff. ift. ref. 2022
-380
-110
1.360
-80
-20
770

Tabell 13 Reisemiddelfordeling med K1-2b/K1-3b [antall turer]
Fordelingen på reisemidler er den samme i korridor K1 som i referansealternativ 2022. Samlet antall
reiser med korridor 1 er ca. 4,0 mill. pr år i 2022. Differansen mellom korridor 1 og referansealternativ
2022 viser også ganske små forskjeller, hvor det vil være litt færre reiser med bil og litt flere reiser
med kollektivtrafikk.

Transportarbeid
Tabell 14 viser samlet transportarbeid for korridor K1 og differansen i forhold til referansealternativ
2022. Betegnelsen ‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

Bil
Kollektiv
Gang
Sykkel
Tungtrafikk
Total

Andel
69 %
21 %
2%
1%
7%
100 %

Personkm
25.100.000
7.600.000
700.000
260.000
2.500.000
36.300.000

Diff. ift. ref. 2022
-23200
266600
-100
0
0
243300

Tabell 14 Transportarbeid med K1-2b/K1-3b [antall personkilometer]
Samlet reises det daglig ca. 36 mill. personkm i modellområdet. Størstedelen av transportarbeidet i
modellområdet er bilreiser, og utgjør 69 %. Kollektivreiser med buss og tog utgjør 21 %, mens gangog sykkelreiser utgjør kun 3 % av transportarbeidet.
Sammenlignet med referansealternativ 2022 er det færre bilkm, men flere kollektivkm. Dette indikerer
som for reisemiddelfordelingen at det blir flere kollektivreiser på bekostning av bilreiser, og at disse
har lik eller lengre reiselengde.
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Antall togpassasjerer – pr. strekning
Tabell 15 viser antall togpassasjerer på hver delstrekning i korridor K1 pr. døgn og pr. år, samt
differansen i forhold til referansealternativ 2022.

Antall reiser pr. dag
Diff. Ift. ref. 2022
Antall reiser i året
Diff. Ift. ref. 2022

Moelv Brumunddal

BrumunddalHamar

HamarStange

StangeTangen

5.200
900
1.900.000
300.000

5.900
1.000
2.200.000
400.000

8.600
2.000
3.100.000
700.000

8.400
1.700
3.100.000
600.000

Tabell 15 Antall reiser i hvert snitt pr. dag og i året med K1-2b/K1-3b
Størst passasjertrafikk er det mellom Hamar og Stange med 8.600 passasjerer i døgnet. Nord for
Hamar er antall passasjerer redusert til 5.900. Veksten per døgn varierer mellom 900 og 2.000
passasjerer på alle de fire strekningene. På årsbasis er det en økning på 300.000-700.000
passasjerer på hele strekningen mellom Stange og Moelv med korridor 1 sammenlignet med
referansealternativ 2022.

Antall togreiser til og fra stasjonene
Tabell 16 viser antall daglige reiser til og fra de tre stasjoner i korridor K1 og differansen til
referansealternativ 2022.

Reiser fra stasjonen
Reiser til stasjonen
Antall Diff. ift. ref. 2022 Antall Diff. ift. ref. 2022
Brumunddal
400
100
400
0
Hamar
1.800
700
1.900
700
Stange
500
200
500
200
Tabell 16 Antall togreiser som starter og slutter på de tre stasjoner med K1-2b/K1-3b
Til Hamar er det i underkant av 3.000 reiser til stasjonen og samme antall fra stasjonen. Til Stange og
Brumunddal er tilsvarende antall ca. 500 reiser per retning.
Trafikkmodellberegningene viser at antall reiser fra stasjonene er høyere enn til stasjonene i korridor
K1, men reelt sett burde tallen være noenlunde like. Derfor bør tallene anses som en pekepinn for
volumet på reiser til og fra stasjonene.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene - veinettet
Generelt er det veldig små endringer i trafikkbelastningen på veinettet når korridor K1 og
referansealternativ 2022 sammenlignes. Trafikkmodellberegningene viser at endringene ligger i
intervallet -100 – +30 for veinettet i de tre kommunene. Dette vil i praksis ikke medføre en reel
merkbar endring. Det vises også til kapitel 3.1 for endringer som skjer fra dagens situasjon til
referansealternativ 2022 som viser trafikkendringene som følge av befolkningsveksten og på grunn av
bedre togtilbud i referanse.
Figur 16 viser et differanseplott for trafikkbelastningen på veinettet rundt Hamar stasjon. Figuren vises
i vedlegget i større format med hele det overordnede veinettet i de tre kommunene.
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Figur 16 Utvikling i belastningen på vegnettet i Hamar – K1-2b/K1-3b ift. ref. 2022 [Kjt/døgn]
På veglenkene rundt Hamar stasjon skjer det en nesten ubetydelig endring i trafikkbelastningen i
intervallet -50 - 0. Figuren vises i vedlegget i større format med hele veinettet i de tre kommunene.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene – gang- og sykkelnettet
De mest belastede gang- og sykkelstrekningene i de tre kommune finnes i Hamar. I Hamar sentrum er
det på deler av Grønnegata, Østregate, Storhamargata og St. Olavsgate 500-1.000 gående og
syklende i hver retning.
I Brumunddal er det strekninger med opptil 400 gående og syklende i hver retning og i Stange er det
strekninger med opptil 200 gående og syklende i hver retning.
Figur 17 illustrerer differansen i belastningen på gang- og sykkelnettet fra 2014 til 2022 i Hamar. Antall
gående og syklister er sett under ett. En differanse på f.eks. +100 dekker derfor over 100 flere gående
og syklende til sammen.
Figuren vises også i vedlegget i større format med hele gang- og sykkelnettverket i de tre
kommunene.
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Figur 17 Utvikling i belastning på GS-nettverket - K1-2b/K1-3b ift. ref. 2022 [Gående og
syklende pr. døgn]
Det skjer en beskjeden utvikling i antall gående og syklende rundt Hamar stasjon fra
referansealternativ 2022 til korridor K1.
Rundt Sagatun viser trafikkmodellberegningene at de gående og syklende velger å ferdes i andre
gater. Det samme skjer litt øst for stasjonen langs fv. 222 Stangevegen. Endringene skyldes koblingen
mellom grunnkretsene og vegnettet i transportmodellen og fordelingsalgoritmen som ligger bak. Reelt
skjer det ikke noen endringer. Totalt sett skjer det en meget beskjeden utvikling på gang- og
sykkelvegnettet rundt stasjonen.
Gang- og sykkelvegnettet rundt stasjonen i Hamar får ikke vesentlige endringer. På sørsiden av
stasjonen er det skissert byutviklingsområde. Tilgangen til dette området blir via en kulvert på
vestsiden av stasjonsområdet og via undergang under sporene. Det er en forbedring sammenlignet
med dagens stasjonsløsning.
I Brumunddal blir det ingen vesentlig endring av gang- og sykkelvegnettet rundt stasjonen. På
stasjonen blir det en ny gangforbindelse under sporene sammenlignet med i dag.
I stange blir stasjonen lettere tilgjengelig for gående og syklende ved at kryssing av sporene skjer nord
og sør på stasjonen, som er en forbedring sammenlignet med dagens løsning. Gangtrafikken får flere
forbindelser inn til stasjonen og sporområdet, og dermed kortere gangforbindelser.
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Endring i kollektivreisemønstret
I referansealternativ 2022 er det ca. 1,2 mill. kollektivreiser i modellområdet (se evt. Tabell 13).
Korridor K1 medfører ca. 150 flere kollektivreiser daglig. Tabell 17 viser utviklingen i antall
kollektivreiser mellom en rekke storsoner i modellområdet fra referansealternativ 2022 til korridor 1.

Hamar
Stange/Tangen
Eidsvoll
Brumunddal/Moelv
Lillehammer
Gjøvik og omegn
Romerike
Oslo og omegn
Hedmark Øst

Hamar

Stange/
Tangen

Eidsvoll

Brumunddal
/Moelv

Lillehammer

Gjøvik
og
omegn

Romerike

Oslo
og
omegn

Hedmark
Øst

Total

-5
142
11
11
9
0
5
102
0

142
1
6
5
0
0
4
53
1

11
6
-1
0
0
0
-2
-5
0

11
4
0
-5
0
-1
2
49
0

9
0
0
-1
-4
0
1
27
0

0
0
0
-1
0
0
1
16
0

5
4
-2
2
1
1
-1
4
0

109
55
-5
55
33
18
4
-29
22

0
1
0
0
0
0
0
23
0

282
213
10
66
38
18
13
239
22

Tabell 17 Endring i antall kollektivreiser – K1-2b/K1-3b ift. ref. 2022 [kollektivreiser/døgn]
Med korridor K1 viser modellberegningene at det vil bli ca. 140 flere kollektivreiser pr. dag mellom
Hamar og Stange/Tangen og ca. 140 flere i motsatt retning. Det vil også bli ca. 110 flere kollektivreiser
fra Hamar til Oslo og omegn. I motsat retning fra Oslo og omegen vil det bli ca. 100 flere reiser.
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Korridor K2: K2-1a
Overordnet medfører korridor K2 en økning i antall togpassasjerer på 900-2.100 flere passasjerer pr.
døgn i forhold til referansealternativ 2022 på de ulike strekningene, mens det på vegnettet kun er
meget begrensede endringer i trafikkbelastningen, se Figur 18.

Figur 18 Utvikling i trafikkbelastning på jernbane- og vegnettet fra ref. 2022 til K2-1a
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Resultatene for korridor K2 er beskrevet nærmere nedenfor. Det vises også til kapitel 3.1 for endringer
som skjer fra dagens situasjon til referansealternativ 2022 som viser trafikkendringene som følge av
befolkningsveksten og på grunn av bedre togtilbud i referansealternativ 2022.
Reisemiddelfordeling
Reisemiddelfordelingen ved utbygging av korridor K2 for år 2022 er vist i Tabell 18 sammen med
differansen i forhold til referansealternativ 2022. Det er viktig å være oppmerksom på at begrepet
‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

Andel
53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

Antall
2.100.000
300.000
600.000
800.000
100.000
4.000.000

Diff. ift. ref. 2022
-410
-120
1500
-140
-20
810

Tabell 18 Reisemiddelfordeling med K2-1a [antall turer]
Antall reiser i området med korridor K2 er ca. 4,0 mill. pr. år i 2022. Det ligger i samme
størrelsesorden som referansealternativ 2022. Fordelingen på reisemidlene er også noenlunde lik,
men det vil være litt færre reiser med bil og litt flere reiser med kollektivtrafikk.
Transportarbeid
Tabell 19 viser samlet transportarbeid for korridor K2 og differansen i forhold til referansealternativ
2022. Det er viktig å være oppmerksom på at betegnelsen ‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

Bil
Kollektiv
Gang
Sykkel
Tungtrafikk
Total

Andel
69 %
21 %
2%
1%
7%
100 %

Personkm
25.100.000
7.600.000
700.000
300.000
2.500.000
36.200.000

Diff. ift. ref. 2022
-23600
268000
-100
0
-400
243900

Tabell 19 Transportarbeid med K2-1a [antall personkilometer]
Størstedelen av transportarbeidet i modellområdet er bilreiser, og utgjør 69 % av alle personkm.
Kollektivreiser med buss og tog utgjør 21%. Gang- og sykkelreiser utgjør kun 3 % av
transportarbeidet. Sammenlignet med referansealternativ 2022 reises det flere km med kollektivtrafikk
og litt færre med bil.
Antall togpassasjerer – pr. strekning
Tabell 20 viser antall togpassasjerer per strekning for korridor K2 sammen med differansen til
referansealternativ 2022. Det er vist for døgn og år.

Antall reiser pr. dag
Diff. Ift. ref. 2022
Antall reiser i året
Diff. Ift. ref. 2022

Moelv Brumunddal

BrumunddalHamar

HamarStange

StangeTangen

5.200
900
1.900.000
300.000

6.000
1.000
2.200.000
400.000

8.700
2.100
3.200.000
800.000

8.500
1.800
3.100.000
700.000

Tabell 20 Antall reiser i hvert snitt pr. dag og i året med K2-1a
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Antall reisende er høyest for strekningen sør for Hamar med opptil 8.700 reisende per døgn. Nord for
Hamar er antallet ca. 6.000 fram til Brumunddal og ca. 5.200 videre til Moelv. Økningen i
døgntrafikken er ca. 2.000 sør for Hamar og 1.000 nord for Hamar sammenlignet med
referansealternativ 2022. K2 har noen flere reiser enn K1 sør for Hamar.

Antall togreiser til og fra stasjonene
Tabell 21 viser antall passasjerer per døgn til og fra stasjonene Hamar, Brumunddal og Stange i
korridor K2, samt differansen til referansealternativ 2022.

Reiser fra stasjonen
Reiser til stasjonen
Antall Diff. ift. ref. 2022 Antall Diff. ift. ref. 2022
Brumunddal
400
100
400
0
Hamar
2.000
800
2.000
800
Stange
500
200
500
200
Tabell 21 Antall togreiser som starter og slutter på de tre stasjoner med K2-1a
Antall togreiser til og fra Hamar stasjon i korridor K2 er ca. 2.000 pr. døgn pr. retning, mens det til
Brumunddal er ca. 400 reiser pr. retning og til Stange ca. 500 reiser pr. retning. Sammenlignet med
referansealternativ 2022 er det størst økning på reiser til og fra Hamar stasjon med 800 flere reiser per
retning per døgn. For reiser til Stange er det en økning på 200 reiser per retning i døgnet
sammenlignet med referansealternativ 2022. I forhold til K1 er det flere reiser til og fra Hamar stasjon i
K2, men antallet er lavt, 100-200 passasjerer. Det kan skyldes en mer sentral stasjonsplassering i
Hamar. Tidligere er det vist at det kun er i en radius på 1 km rundt stasjonsplasseringene at det er
vesentlig forskjell i antall bosatte i de ulike stasjonsplasseringene. For større avstander fra stasjonene
har de ulike stasjonsplasseringene omtrent likt befolkningsgrunnlag. Det vises til kapittel 0 for mer om
dette.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene - veinettet
Generelt er det veldig små endringer i trafikkbelastningen på veinettet når korridor K2 og
referansealternativ 2022 sammenlignes. Trafikkmodellberegningene viser at endringene ligger i
intervallet -100 – +30 for veinettet i de tre kommunene. Dette vil i praksis ikke medføre en reel
merkbar endring. Det vises også til kapitel 3.1 for endringer som skjer fra dagens situasjon til
referansealternativ 2022 som viser trafikkendringene som følge av befolkningsveksten og på grunn av
bedre togtilbud i referansealternativ 2022.
Figur 19 viser et differanseplott for trafikkbelastningen på veinettet rundt Hamar stasjon. Figuren vises
i vedlegg 10 i større format med hele det overordnede veinettet i de tre kommunene.
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Figur 19 Utvikling i belastningen på vegnettet i Hamar – K2-1a ift. ref. 2022 [Kjt/døgn]
På veglenkene rundt stasjonen ved Rådhuset skjer det en nesten ubetydelig endring i
trafikkbelastningen i intervallet -50 - +30. Figuren vises i vedlegget i større format med hele veinettet i
de tre kommunene.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene – gang- og sykkelnettet
Figur 20 illustrerer differansen i belastningen på gang- og sykkelnettet mellom referansealternativ
2022 og korridor K2 i Hamar. Antall gående og syklister er sett under ett. En differanse på f.eks. +100
dekker derfor over 100 flere gående og syklende til sammen.
Figuren vises også i vedlegget i større format med hele gang- og sykkelnettverket i de tre
kommunene.
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Figur 20 Utvikling i belastning på GS-nettverket – K2-1a ift. ref. 2022 [Gående og syklende pr.
døgn]
Det skjer en beskjeden utvikling i antall gående og syklende rundt Hamar stasjon fra
referansealternativ 2022 til korridor K2.
Rundt Sagatun viser trafikkmodellberegningene at de gående og syklende velger å ferdes i andre
gater. Det samme skjer litt sør for stasjonen langs fv. 222 Stangevegen. Endringene skyldes koblingen
mellom grunnkretsene og vegnettet i transportmodellen og fordelingsalgoritmen som ligger bak. Reelt
skjer det ikke noen endringer. Totalt sett skjer det en meget beskjeden utvikling på gang- og
sykkelvegnettet rundt stasjonen.
Hamar stasjon i korridor K2 har en mer sentral lokalisering enn dagens stasjon. Gang- og
sykkeltrafikken har direkte tilgang til stasjonen fra Vangsvegen og Enggata. Dessuten er det kombinert
gang- og sykkel- og driftsveg langs sporet på sørsiden som bidrar til flere atkomstmuligheter til
stasjonen. For gang- og sykkeltrafikk østfra blir det en lengre reisevei til stasjonen sammenlignet med
dagens stasjon. For trafikk nordfra blir det kortere reisevei til stasjonen, og vestfra er den vurdert
uendret. Sentral plassering i sentrum med gode forbindelseslinjer inn til stasjonen gjør at Korridor K2
har en bedre tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk enn det dagens stasjon har.
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Endring i kollektivreisemønstret
I referansealternativ 2022 er det ca. 1,2 mill. kollektivreiser i modellområdet (se evt. Tabell 18).
Korridor K2 medfører ca. 250 flere kollektivreiser daglig. Tabell 22 viser utviklingen i antall
kollektivreiser mellom en rekke storsoner i modellområdet fra referansealternativ 2022 til korridor K2.

Hamar
Stange/Tangen
Eidsvoll
Brumunddal/Moelv
Lillehammer
Gjøvik og omegn
Romerike
Oslo og omegn
Hedmark Øst

Hamar

Stange/
Tangen

Eidsvoll

Brummunddal
/Moelv

Lillehammer

Gjøvik
og
omegn

Romerike

Oslo
og
omegn

Hedmark
Øst

Total

158
133
13
-12
12
-2
5
102
7

134
-16
6
3
1
0
4
53
0

12
6
-1
0
0
0
-2
-5
0

-11
2
0
0
-1
-1
2
49
0

12
1
0
-1
-5
-1
1
27
0

-2
0
0
-1
-1
1
1
16
0

5
3
-2
2
1
1
-1
4
0

109
55
-5
55
33
18
4
-29
22

7
0
0
0
0
0
0
23
-3

426
183
11
45
40
17
13
239
25

Tabell 22 Endring i antall kollektivreiser - K2-1a ift. ref. 2022 [kollektivreiser/døgn]
Med korridor K2 viser modellberegningene at det vil bli ca. 160 flere kollektivreiser i Hamar. Dette
skyldes at det er flere som velger å ta bussen til togstasjonen som er plassert ved rådhuset.
Det er også ca. 130 flere kollektivreiser fra Hamar til Stange/Tangen og ca. 110 til Oslo og omegn.
Det er også ca. 130 flere kollektivreiser fra Stange/Tangen til Hamar, samt ca. 100 flere kollektivreiser
fra Oslo og omegn til Hamar.
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Korridor K3: K3-3
Overordnet medfører korridor K3 en økning i antall togpassasjerer på 800-2.000 flere passasjerer pr.
døgn i forhold til referansealternativ 2022 på de ulike strekningene, mens det på vegnettet kun er
mindre endringer i trafikkbelastningen, se Figur 21.

Figur 21 Utvikling i trafikkbelastning på jernbane- og vegnettet fra ref. 2022 til K3-3
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Resultatene for korridor K3 er beskrevet nærmere nedenfor. Det vises også til kapittel 3.1 for
endringer som skjer fra dagens situasjon til referansealternativ 2022 som viser trafikkendringene som
følge av befolkningsveksten og på grunn av bedre togtilbud i referansealternativ 2022.

Reisemiddelfordeling
Reisemiddelfordelingen ved utbygging av korridor K3 for år 2022 er vist i Tabell 23 sammen med
differansen i forhold til referansealternativ 2022. ‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

Andel
53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

Antall
2.100.000
300.000
600.000
800.000
100.000
4.000.000

Diff. ift. ref. 2022
-200
-100
1100
0
0
800

Tabell 23 Reisemiddelfordeling med K3-3 [antall turer]
Antall reiser med korridor K3 er ca. 4,0 mill. pr. år i 2022. Det er samme omfang som for
referansealternativ 2022, K1 og K2. Fordelingen på reisemidlene er omtrent lik som i referanse, men
med marginalt flere kollektivreisende og færre bilreisnede. Sammenlignet med K1 og K2 er det noen
flere bilreiser til og fra stasjonen i K3.

Transportarbeid
Tabell 24 viser samlet transportarbeid for korridor K3 og differansen i forhold til referansealternativ
2022. ‘Kollektiv’ dekker både buss og tog.

Bil
Kollektiv
Gang
Sykkel
Tungtrafikk
Total

Andel
69 %
21 %
2%
1%
7%
100 %

Personkm
25.100.000
7.700.000
700.000
300.000
2.500.000
36.300.000

Diff. ift. ref. 2022
-21.800
272.500
300
200
0
251.200

Tabell 24 Transportarbeid med K3-3 [antall personkilometer]
Bilreiser utgjør ca. 2/3 av transportarbeidet i modellområdet. Sett i forhold til referansealternativ 2022
skjer det en økning i antall personkm med kollektivtrafikk. Differansen i personkm fra
referansealternativ til K3 er lavere enn for K1 og K2. Det tyder på at K3 medfører mer bilbruk, og
kommer såldes dårligere ut enn K1 og K2 i forhold til målsetningen om å ta framtidig trafikkøkning
med kollektiv, sykkel og gange.
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Antall togpassasjerer – pr. strekning
Tabell 25 viser antall togpassasjerer fordelt på strekningene mellom stasjonene langs korridor K3.
Resultatene er vist for døgn og år, samt for differansen mot referansealternativ 2022.

Antall reiser pr. dag
Diff. Ift. ref. 2022
Antall reiser i året
Diff. Ift. ref. 2022

Moelv Brumunddal

BrumunddalHamar

HamarStange

StangeTangen

5.200
800
3.000.000
300.000

5.800
800
2.100.000
300.000

8.600
2.000
3.100.000
700.000

8.400
1.800
3.100.000
600.000

Tabell 25 Antall reiser i hvert snitt pr. dag og i året med K3-3
Antall togpassasjerer på strekningen sør for Hamar er ca. 8.500 per døgn. Nord for Hamar er den ca.
5.800 per døgn fram til Brumunddal og 5.200 per døgn fram til Moelv. Differansen er ca. 2.000 flere
togpassasjerer sør for Hamar og ca. 800 togpassasjerer nord for Hamar sammenlignet med
referansealternativ 2022.

Antall togreiser til og fra stasjonene
Tabell 26 viser antall reiser til og fra hver av stasjonene, Hamar, Brumunddal og Stange. Differansen
til referansealternativ 2022 er inkludert i tabellen.

Reiser fra stasjonen
Reiser til stasjonen
Antall Diff. ift. ref. 2022 Antall Diff. ift. ref. 2022
Brumunddal
400
0
300
0
Hamar
1.800
600
1.800
600
Stange
400
200
400
100
Tabell 26 Antall togreiser som starter og slutter på de tre stasjoner med K3-3
Med korridor K3 er antall togreiser som starter og slutter i Hamar ca. 3.600 per døgn. Det utgjør en
økning på 1.200 reiser sammenlignet med referansealternativ 2022. Til Brumunddal er antall togreiser
ca. 400, mens det fra Brumunddal er ca. 300 reiser. Sammenlignet med referansealternativet blir det
ingen endring i antall togreiser i Brumunddal. For Stange er det ca. 400 togreiser til stasjonen og det
samme fra stasjonen. Sammenlignet med referansealternativ 2022 er det en nedgang på 200 reiser
fra stasjonen, mens det er 100 færre reiser til stasjonen.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene - veinettet
Generelt er det veldig små endringer i trafikkbelastningen på veinettet når korridor K3 og
referansealternativ 2022 sammenlignes. Trafikkmodellberegningene viser at endringene ligger i
intervallet -100 – +50 for veinettet i de tre kommunene. Dette vil i praksis ikke medføre en reell
merkbar endring.
Figur 22 viser et differanseplott for trafikkbelastningen på veinettet rundt Hamar stasjon. Figuren vises
i vedlegget i større format med hele det overordnede veinettet i de tre kommunene.

DOVREBANEN, SØRLIHAMAR-BRUMUNDDAL

FAGNOTAT TRANSPORT –
PRISSATTE KONSEKVENSER

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

48 av 65
ICP-56-A-26223
00A
25.05.2016

Figur 22 Utvikling i belastningen på vegnettet i Hamar - K3-3 ift. ref. 2022 [Kjt/døgn]
På veglenkene rundt stasjonen ved Vikingskipet skjer det en nesten ubetydelig endring i
trafikkbelastningen i intervallet -50 - +50. Figuren vises i vedlegget i større format med hele veinettet i
de tre kommunene.

Trafikksituasjonen rundt stasjonene – gang- og sykkelnettet
Figur 23 illustrerer differansen i belastningen på gang- og sykkelnettet mellom referansealternativ
2022 og korridor K3 i Hamar. Antall gående og syklister er sett under ett. En differanse på f.eks. +100
dekker derfor over 100 flere gående og syklende til sammen.
Figuren vises også i vedlegg 15 i større format med hele gang- og sykkelnettverket i de tre
kommunene.
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Figur 23 Utvikling i belastning på GS-nettverket – K3-3 ift. ref. 2022 [Gående og syklende pr.
døgn]
Det skjer en beskjeden utvikling i antall gående og syklende rundt Hamar stasjon fra
referansealternativ 2022 til korridor K3.
Rundt Sagatun viser trafikkmodellberegningene at de gående og syklende velger å ferdes i andre
gater. Det samme skjer vest for stasjonen langs fv. 222 Stangevegen. Endringene skyldes koblingen
mellom grunnkretsene og vegnettet i transportmodellen og fordelingsalgoritmen som ligger bak. Reelt
skjer det ikke noen endringer. For området mellom Østbyen og dagens stasjonsområde skjer det en
beskjeden vekst i antall gående og syklende.
Lokaliseringen av Hamar stasjon i korridor K3 er minst sentral av de tre alternativene. Reiseveien vil
generelt øke for gående og syklende til stasjonen sammenlignet med de to andre stasjonene. Det er
atkomst til stasjonen fra både vest- og østsiden av sporområdet. Vestfra Briskeby og sentrum i Hamar
blir det fire gang- og sykkelforbindelser inn mot stasjonen. To av disse er rene gang- og sykkelruter.
Nordfra er Åkersvikvegen atkomstveg. Trafikk østfra Bekkelaget får en mer kronglete veg til stasjonen
sammenlignet med de to andre stasjonene.
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Endring i kollektivreisemønstret
I referansealternativ 2022 er det ca. 1,2 mill. kollektivreiser i modellområdet (se evt. Tabell 23).
Korridor K3 medfører ca. 150 færre kollektivreiser daglig. Tabell 27 viser utviklingen i antall
kollektivreiser mellom en rekke storsoner i modellområdet fra referansealternativ 2022 til korridor K3.

Hamar
Stange/Tangen
Eidsvoll
Brumunddal/Moelv
Lillehammer
Gjøvik og omegn
Romerike
Oslo og omegn
Hedmark Øst

Hamar

Stange/
Tangen

Eidsvoll

Brumunddal
/Moelv

Lillehammer

Gjøvik
og
omegn

Romerike

Oslo
og
omegn

Hedmark
Øst

Total

108
-62
7
10
-3
1
4
102
-18

-48
42
7
5
1
0
5
53
2

7
6
0
0
0
0
-1
-4
0

10
4
0
0
0
1
2
49
1

-2
1
0
0
1
0
1
27
0

1
0
0
0
0
0
1
16
0

5
4
-1
2
1
1
-1
4
0

109
55
-4
55
33
18
5
-30
22

-18
1
0
0
0
0
0
23
10

172
52
9
73
33
20
14
239
16

Tabell 27 Endring i antall kollektivreiser - K3-3 ift. ref. 2022 [kollektivreiser/døgn]
Med korridor K3 viser modellberegningene at det vil bli ca. 100 flere kollektivreiser pr. dag internt i
Hamar til Stange/Tangen. Det vil også bli ca. 110 flere kollektivreiser fra Hamar til Oslo og omegn og
ca. 100 flere i motsatt retning.
Det vil bli ca. 50 færre kollektivreiser fra Hamar til Stange/Tangen og ca. 60 færre motsatt vei. Dette
skyldes plasseringen av stasjonen; det blir mindre attraktivt å reise mellom Hamar og Stange/Tangen
med kollektivtrafikk og de som fortsatt reiser med toget til/fra Hamar stasjon får behov for å ta bussen
for å komme til/fra stasjonen.
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Tabell 28 presenterer antall togpassasjerer på strekningene mellom stasjonene i de tre korridorene
per dag. Målet er å vise hvilken korridor som har flest passasjerer mellom Moelv og Tangen.

Antall reisende pr. dag

Moelv Brumunddal

BrumunddalHamar

HamarStange

StangeTangen

4.400
5.200
5.200
5.200

5.000

6.600

6.700

5.900
6.000
5.800

8.600
8.700
8.600

8.400
8.500
8.400

Referanse 2022
K1-2b/K1-3b
K2-1a
K3-3

Tabell 28 Sammenligning av antall passasjerer i de tre korridorene.
Korridor K2 har flest passasjerer av de tre korridorene, men forskjellene er små. I antall har korridor
K2, sammnelignet med K1 og K3, ca. 100-200 flere passasjerer pr. dag på strekningen BrumunddalHamar, 100 flere passasjerer på strekningene Hamar-Stange og Stange-Tangen.

4.2

Reisemiddelfordeling
Reisemiddelfordelingen for modellområdet i referansealternativ 2022 og korridor K1, K2 og K3 er vist i
Tabell 29 under. Antall reiser er vist per år.

Referanse 2022
Andel
Antall
Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

2.100.000
300.000
600.000
800.000
100.000
4.000.000

K1-2b/K1-3b
K2-1a
Andel
Antall Andel
Antall
53 % 2.100.000 53 % 2.100.000
8%
300.000
8%
300.000
16 %
600.000 16 %
600.000
20 %
800.000 20 %
800.000
3%
100.000
3%
100.000
100 % 4.000.000 100 % 4.000.000

K3-3
Andel

Antall

53 %
8%
16 %
20 %
3%
100 %

2.100.000
300.000
600.000
800.000
100.000
4.000.000

Tabell 29 Sammenstilling av reisemiddelfordeling i de tre korridorene.
Referansealternativ 2022 og de tre korridorene har lik reisemiddelfordeling. Merk at endringer i
kollektivbruken fra buss til tog ikke framkommer av oversikten. På tross av endringer i togtilbudet fra
referanse til tiltak får det ikke betydning for reisemiddelfordelingen samlet sett. Ulikhetene mellom
korridorene i Hamar gir seg heller ikke noe utslag som vises for området under ett.

4.3

Kapasitet i kryssingspunktene av jernbanen
Toglinjene i de tre korridorene avviker fra dagens trasé, både i høyde og hvor de er plassert. Det fører
til at vegkryssingene av toglinja endrer seg sammenlignet med eksisterende løsning. Enkelte steder
ligger linja slik som i dag, og kryssingene forblir tilnærmet som i eksisterende løsning. Andre steder
forsvinner krysningspunkter og erstattes eventuelt av nye.
Trafikksituasjonen ved alle kryssingspunktene i de tre korridorene er undersøkt med formål å finne
steder det kan oppstå avviklingsproblemer som følge av for høy trafikkbelastning. Alle
kryssingspunkter er vurdert ut ifra trafikkbelastning ÅDT for eksisterende situasjon i 2014,
referansealternativ 2022 og etter tiltak for alle de tre korridorene. Ikke alle vegkryssingene inngår som
egen lenke i transportmodellen RTM, og det finnes derfor ikke trafikktall for disse kryssingene. Det
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skyldes i hovedsak at det er private veger. Status for alle vegene med trafikktall fremgår av vedlegg
16.

Sørli-Sandvika
På strekningen Sørli-Sandvika er det funnet 15 kryssingspunkter. Omlegginger og endringer av
vegnettet som følge av ny linjetrasé skjer i hovedsak i tettbebyggelsen i Bekkelaget og i Sandvika sør
for Åkersvika. Eksempelvis blir Rudolf Steiners veg eneste tilkomst til Sandvika sørfra, mens Emil
Nordbys veg og Skolevegen splittes av sporet. Vegkryssingen med størst trafikkvolum på denne
strekningen er Storgata i Stange med oppunder 6.000 i ÅDT. Dette er langt under kapasitetsgrense for
en tofelts veg.

Hamar vest
Fra Sandvika og gjennom Hamar i korridor K1 er det to alternative traseer. Kun løsningen for alternativ
3b med kulvert over Hamarbukta er vurdert her. På strekningen fra Åkersvika til Hamar stasjon
opprettholdes den ene kryssingen ved Espern som er der i dag. Vest for Hamar stasjon går jernbanen
i bru over Hamarbukta fram til Koigen. Vesentlige endringer i kryssingspunktene skjer ved
Nystuvegen, Birkebeinervegen og Snekkerstuvegen. Trafikkmengden er lav på disse vegene, men
påvirker likevel den lokale trafikksituasjonen i området.

Hamar midt
Korridor K2 gjennom Hamar endrer i stor grad på vegnettet i Østbyen på grunn av at jernbane ligger i
åpen kulvert gjennom området fra Åkersvika til stasjonen ved Rådhuset. Enkelte gater ligger i direkte
konflikt med sporområdet og forsvinner, det gjelder Esperantogata og delvis St. Olavs gate. Falsens
gate og Sverdrups gate endrer status fra å være gjennomkjøringsmulighet til å ende blidt inn mot
sporområdet. Trafikken i området blir sentrert på færre veger som går på tvers av sporene. Det er
Parkgata og Vangsveien. Trafikkmengden på sistnevnte veger endres ikke i særlig grad av denne
økningen. Vest for stasjonen går jernbanen inn i tunnel, og vegnettet påvirkes

Hamar øst
Jernbanetraseen i korridor K3 går på utsiden av sentrum og har færre konfliktpunkter med
eksisterende vegnett enn det som gjelder for korridor K1 og K2. Det er ingen eksisterende veger som
blir delt av banen uten at det er lagd ny løsning for kryssing.

Jessnes-Brumunddal
Mellom Jessnes og Brumunddal er flesteparten av stedene hvor jernbanen krysser eksisterende veg,
ivaretatt med enten bru over sporet eller med kulvert. I Brumunddal forsvinner forbindelsen Amlund
bru over sporet. Her blir Strandsagveien nytt kryssingspunkt av sporet.

4.4

Antall togreiser ift. VISTA-rapporten
I utgangspunktet er det vanskelig å sammenligne resultatene fra transportmodellberegningene og
tallene fra VISTA-rapporten, da transportmodellen dekker et mye større område enn Vista sin modell.
Transportmodellen beregner antall togpassasjerer i 2022 mens VISTA-rapporten inneholder resultater
for 2030. I tillegg inkluderer VISTA-rapporten kun tall for IC-togene.
For allikevel å sammenlikne resultatene kan man se på den gjennomsnittlige årlige veksten på
togstrekningene.
Tabell 30 viser antall mill. togpassasjerer pr. strekning for dagens situasjon (2014) og for korridor K1 i
2022 ifølge transportmodellberegningene. Resultatene for korridor K2 og K3 er noenlunde like. Hvis
en passasjer f.eks. reiser fra Brumunddal til Stange teller passasjeren både med på strekningen
Brumunddal-Hamar og Hamar-Stange. Tabellen viser også den gjennomsnittlige årlige vekst fra 2014
til 2022.
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Dagens 2014

K1 2022

Moelv-Brumunddal

1,1

1,9

Brumunddal-Hamar

1,3

2,2

Hamar-Stange

1,7

3,1

Stange-Tangen

1,8

3,1
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Gjennomsnittlig
årlig vekst (8 år)

7%
7%
8%
7%

Tabell 30 Antall mill. passasjerer pr. strekning pr. år i 2022 for K1-2b/K1-3b – Tall fra RTMtransportmodellberegningene
Fra 2014 til 2022 skjer det ifølge transportmodellberegningene litt under en fordobling av antall
togreisende i alle fire snitt. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 7-8 %.
Ifølge VISTA-rapporten skjer det ca. en fordobling av antall togreisende i alle fire snitt fra 2013 til
2030. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 4-5 %, se Tabell 31.

VISTA 2013

VISTA 2030

Gjennomsnittlig
årlig vekst (17 år)

Moelv-Brumunddal

0,6

1,4

5%

Brumunddal-Hamar

0,7

1,5

5%

Hamar-Stange

1,2

2,5

4%

Stange-Tangen

1,3

2,6

4%

Tabell 31 tall mill. passasjerer pr. strekning pr. år i 2030 - Tall fra VISTA-analysen
Umiddelbart er det en relativ stor forskjell på en gjennomsnittlig årlig vekst på 4-5 % og 7-8 % og
indikerer at transportmodellen beregner et høyere antall togpassasjerer enn VISTA-modellen.
Nedenfor følger en beskrivelse av flere faktorer som kan medvirke til å forklare forskjellene.
Reisetid
I forutsetningene for VISTA-rapporten øker kjøretiden med to minutter hele strekningen for IC-togene i
forhold til dagens situasjon. I forutsetningene for transportmodellberegningene reduseres reisetiden
med to minutter på strekningen Stange-Hamar og med fire minutter på strekningen BrumunddalHamar.
Den kortere reisetid i transportmodellberegningene gjør toget mere attraktivt og vil derfor tiltrekke flere
passasjerer. Det er ikke gjennomført følsomhetsberegninger som viser hvor stor effekt en reduksjon
av reisetiden har eksakt.
Bedre togtilbud
I transportmodellberegningene er togtilbudet bedre enn togtilbudet beskrevet i VISTA-rapporten. I
transportmodellberegningene inngår et ekstra innsatstog og bedre betjening på fjerntogene. Flere
avganger vil gjøre toget mere attraktivt og medføre flere passasjerer. Det er ikke gjennomført
følsomhetsberegninger som viser hvor stor effekt togtilbudet har eksakt.
Befolkningsutvikling
Både transportmodellberegningene og VISTA-rapporten tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås
befolkningsprognose. I befolkningsprognosen er det en høyre årlige befolkningsvekst i de første
kommende årene og lengere ute i fremtiden minsker veksten, se Figur 24.
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Årlig prosentvis befolkningsvekst
0,02
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0
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Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Hele landet

Figur 24 Årlig prosentvis befolkningsvekst 2014-2030 for Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
fylke samt hele landet
For Oslo er befolkningsveksten nesten 2 % fra 2014 til 2015 mens den fra 2029 til 2030 er nede under
1 %. Akershus falder fra ca. 1,5 til ca. 1 %. For Hedmark og Oppland er den årlige prosentvise
befolkningsvekst stort sett uendret. For hele landet er det et fald fra ca. 1,2 til 0,7 %.
Utviklingen i befolkningsveksten påvirker i høy grad utviklingen i antall togpassasjerer. Derfor vil det
være en større passasjervekst i de første kommende årene og en mindre passasjervekst i 2030.
Passasjerveksten vil altså være større de første år og reduseres noe legere ute i fremtiden.
Dette kan også forklare noe av forskjellen mellom resultatene fra transportmodellberegningene og
VISTA-rapporten med hensyn til gjennomsnittlig årlig vekst på strekningene.
Transportmodellberegningene er gjennomført for 2022, hvor det gjennomsnittlig er en større årlig
befolkningsvekst enn frem til 2030 som VISTA-rapporten.
Oppsamling
De ulike forutsetninger i forhold til reisetid og togtilbud kan delvis forklare at
transportmodellberegningene medfører en høyere gjennomsnittlig årlig vekst. I tillegg kan den
avtagende befolkningsvekst delvis også forklare den lavere gjennomsnittlige årlige vekst i
transportmodellberegningene og VISTA-rapporten.
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FØLSOMHETSBEREGNINGER
Det er gjennomført følsomhetsberegninger i forhold til følgende sentrale problemstillinger/tiltak:
•
•

Bedret kollektivtilbud i Hamar
Parkeringstilgjengelighet ved stasjonen i Hamar

Følsomhetsberegningene er gjennomført med andre inngangsdata for referansealternativet og
tiltaksalternativene enn det som er beskrevet tidligere i rapporten. F.eks. er det benyttet et annet
togrutetilbud i referansetilbudet. Det vurderes at resultatene av følsomhetsberegningene fortsatt er
rettvisende, da det er differansen mellom referansealternativet og tiltkasalternativene som er
interessant og benyttes til å vise effekten av et bedret kollektivtilbud og økt parkeringstilgjengelighet.

5.1

Bedret kollektivtilbud – i Hamar
I Hamar er det i dag fem bybussruter B1-B5:
•
•
•
•
•

B1:
B2:
B3:
B4:
B5:

Hamar Vest – Sanderud
Furuberget – Bekkelaget
Brumunddal – Stange stasjon
Ingeberg – Sandvika
Ringrute Hamar skysstasjon – Maxi – Smeby – Hamar skysstasjon

Bybussrutene betjener skysstasjonen, som ligger ca. 200 meter øst for dagens jernbanestasjon.
Referansealternativ 2022 og korridor K1 er beregnet med dagens kollektivtilbud. Kjøreavstanden er
endret for enkelte ruter med korridor K2 og K3, som følge av endret plassering av jernbanestasjonen.
Rutenettet fremgår av vedlegg 17-19.
I følsomhetsberegningene er det forutsatt et økt kollektivtilbud i 2022. Tabell 32 viser antall avganger
pr. time i perioden kl. 06-17. Antall avganger pr. time etter kl. 17 er oppgitt i parentes.

Dagens situasjon
-avganger pr. time
Bedret kollektivtilbud
-avganger pr. time

B1

B2

B3

B4

B5

4 (2)

3 (2)

2

1

2

6 (3)

6 (3)

2

4 (1)

4 (2)

Tabell 32 Antall avganger pr. time for B1-B5 i dagens situasjon og med et bedret kollektivtilbud
B1, B2 og B5 ligger inne i transportmodellens basiskollektivnett, men basen inneholder ingen
bussruter som matcher B3 og B4 fullstendig. Dette er et generelt problem med transportmodeller at
kollektivrutene blir oppdatert kontinuerlig og modellen ikke blir det.
Noen av de ruter som ligger i basen har delvis samme trase og delvis samme frekvens som B3 og B4.
Det vurderes at forskjellen mellom dagens kollektivnett og basiskollektivnettet i transportmodellen er
relativ liten. Beregningene for dagens situasjon 2014 og referansealternativ 2022 samt korridor K1-K3
er basert på basiskollektivnettet.
I forbindelse med følsomhetsberegningene er det valgt å kode inn B3 og B4 for å kunne endre på
frekvensen på de fem bybussrutene. Det medfører en mindre forskjell i rutetilbudet i forhold til
tiltaksalternativene K1-K3. Denne forskjellen vurderes å ha en beskjeden betydning for resultatene.
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Reisemiddelfordeling
Tabell 33 viser differansen i antall reiser (fordelt på reisemiddel) mellom følsomhetsberegningene med
bedret kollektivtilbud i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3 som er beskrevet tidligere i
rapporten. Kollektiv betegner både buss og tog.

Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
-800
-100
1.900
-500
-200
300

K2
Diff. ift. K2-1a
-900
-100
2.400
-800
-200
400

K3
Diff. ift. K3-3
-500
-100
1.200
-400
-200
0

Tabell 33 Differanse i reisemiddelfordeling ift. tiltaksalternativene 2022 (antall turer pr. dag),
med bedret busstilbud i Hamar
Transportmodellberegningene viser at en økt frekvens på bybussene i Hamar vil medføre henholdsvis
ca. 1.900, 2.400 og 1.200 flere reiser pr. dag i kollektivtrafikken i tiltaksalternativene K1, K2 og K3. Ca.
halvparten er bilreiser som overflyttes og den andre halvparten er nye reiser samt gang- og
sykkelreiser som flyttes over.

Transportarbeid
Tabell 34 viser differansen i personkm (fordelt på reisemiddel) mellom følsomhetsberegningene med
bedret kollektivtilbud i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3. Kollektiv betegner både buss og
tog.

Bil
Kollektiv
Gang
Sykkel
Tungtrafikk
Total

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
-5.800
23.000
-700
-500
0
16.000

K2
Diff. ift. K2-1a
-6.700
25.400
-1.300
-600
0
16.800

K3
Diff. ift. K3-3
-4.400
20.700
-1.000
-500
0
14.800

Tabell 34: Transportarbeid med K1-2b/K1-3b (personkm), med bedret busstilbud i Hamar
Transportmodellberegningene viser at en økt frekvens på bybussene i Hamar vil medfører
henholdsvis ca. 23.000, 25.000 og 21.000 flere kollektive personkm for tiltaksalternativene K1, K2 og
K3.
Dette skyldes en overflytting av ca. 4.000-7.000 personkm fra bil og ca. 1.200-1.900 personkm fra
gang- og sykkel samt ca. 15.000-17.000 nye personkm.
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Antall togpassasjerer – pr. strekning
Tabell 35 differansen i antall togreiser (på ulike strekninger) mellom følsomhetsberegningene med
bedret busstilbud i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3.

Moelv-Brumunddal
Brumunddal-Hamar
Hamar-Stange
Stange-Tangen

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
0
-200
-100
0

K2
Diff. ift. K2-1a
0
-300
-200
0

K3
Diff. ift. K3-3
0
-200
-100
0

Tabell 35: Differanse i antall passasjerer pr. strekning ift. tiltaksalternativene 2022 (antall
passasjerer pr. dag), med bedret busstilbud i Hamar
Et bedret busstilbud i Hamar vil medføre henholdsvis ca. 200-300 færre daglige reisende med toget
på strekningen Brumunddal-Hamar for de tre korridorene. På strekningen Hamar-Stange vil det også
skje en reduksjon på 100-200 togreiser pr. dag. Dette viser at det nye busstilbudet medfører at bussen
konkurrerer med toget på enkelte av de lokale reisene.
Fordelingen gjelder kun for korte reiser under 70 km. Hvis de lange reisene over 70 km hadde inngått i
oversikten, vill antall togreiser blitt redusert i mindre grad.

Antall togreiser til og fra stasjonene
Tabell 36 viser differansen i antall togreiser (til og fra stasjonene) mellom følsomhetsberegningene
med bedret busstilbud i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3.

Brumunddal
Hamar
Stange

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
Fra
Til
-200
-100
-400
-200
-200
-100

K2
Diff. ift. K2-1a
Fra
Til
-300
-100
-300
-300
-100
0

K3
Diff. ift. K3-3
Fra
Til
-200
-100
-300
-100
-100
0

Tabell 36 Differanse i antall reiser til og fra stasjonene ift. tiltaksalternativene 2022 (antall
togreiser pr. dag), med bedret busstilbud i Hamar
Transportmodellberegningene viser at økt frekvens på bybussene i Hamar vil medføre en reduksjon i
antall reiser til og fra Brumunddal, Hamar og Stange stasjon for alle korridorer.
Det bedre busstilbud vil medføre ca. 200-300 færre reiser fra og ca. 100 færre reiser til Brumunddal
stasjon pr. dag.
I forhold til Hamar stasjon vil busstilbudet medføre ca. 300-400 færre reiser fra stasjonen og ca. 100300 færre reiser til stasjonen pr. dag. Stange vil få ca. 100-200 færre reiser fra stasjonen 0-100 færre
reiser fra stasjonen pr. dag.

Oppsummert
Et bedret busstilbud i Hamar vil samlet medføre flere kollektivreiser. Det gjelder for korte reiser.
Veksten i antall kollektivreiser skyldes dels en mengde nye reiser og en overføring fra bil, gang og
sykkel. I tillegg skjer det en overføring av passasjerer fra toget til bussene. Spesielt på korte reiser
mellom Stange, Hamar og Brumunddal blir det mere attraktivt å ta bussen med det nye busstilbudet.
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Bedret parkeringstilgjengelighet ved Hamar stasjon
Det er gjennomført følsomhetsberegninger som viser effekten av å øke parkeringstilgjengeligheten i
forbindelse med de ulike stasjonsplasseringene i Hamar.
I transportmodellen inneholder alle grunnkretssoner informasjon om en rekke forskjellige parameter. I
forhold til parkering er det to parameter som har stor betydning for om, og hvor, folk velger å kjøre bil
og parkere:
•
•

‘Tilgjengelighet’ beskriver antall parkeringsplasser og angis ut ifra en skala på 1-6, hvor 6
representerer liten tilgjengelighet.
‘Kostnad’ beskriver den gjennomsnittlige kostnad (kroner) pr. time for å parkere.

I transportmodellen er ovenstående parameter i utgangspunktet definert for grunnkretssonene og
avspeiler dagens forhold. Ved å endre på parameterne kan effekten av å øke
parkeringstilgjengeligheten rundt stasjonene belyses. Dette vil imidlertid ikke bare gi bedre
parkeringstilgjengelighet til de som skal med toget, men også til alle andre reiser som skal til dette
området.
Tabell 37 viser de forhåndsdefinerte parameter for den grunnkretssone hvor stasjonen er plassert i de
tre ulike tiltaksalternativer og hva parameterne er satt til i følsomhetsberegningen. F.eks. er
tilgjengeligheten satt til 3 (skala 1-6) og kostnaden til 0 (parkeringskostnad pr. time) for korridor K1 i
tiltaksalternativet. I følsomhetsberegningen er tilgjengeligheten satt til 1 og kostnaden til 0.
Tilgjengeligheten er altså vesentlig forbedret mens kostnaden er uendret for korridor K1 med dagens
stasjonsplassering.
K1-2b/K1-3b
Dagens stasjon
Tilgjengelighet
(verdi 1-6)
Gj.snitt. kostnad
(kr. pr. time)

K2-1a
Stasjon v. Rådhuset

K3-3:
Stasjon v. Vikingskipet

Tiltaksalt.

Følsomhetsber.

Tiltaksalt.

Følsomhetsber.

Tiltaksalt.

Følsomhetsber.

3

1

5

1

4

1

0

0

8

0

0

0

Tabell 37 Parkeringstilgjengelighet og parkeringskostnader
Med en mere sentral linjeføring for korridor K2 med stasjon ved rådhuset i Hamar er
parkeringstilgjengeligheten i utgangspunktet mindre og parkeringskostnadene større for
grunnkretssonen sammenliknet med de to andre korridorer.
I følsomhetsberegningene er parkeringstilgjengelighet satt til 1 og parkeringskostnadene satt til 0 for
den grunnkretsen hvor stasjonen er plassert i de tre korridorene.
Nedenfor belyses resultatene av følsomhetsberegningene for parkeringstilgjengeligheten.
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Reisemiddelfordeling
Tabell 38 viser differansen i antall reiser (fordelt på reisemiddel) mellom følsomhetsberegningene med
økt parkeringstilgjengelighet i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3. Kollektiv er både buss og
tog.

Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Gang
Sykkel
Total

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
100
0
-500
300
100
0

K2
Diff. ift. K2-1a
11.300
8.300
-1.600
200
0
18.200

K3
Diff. ift. K3-3
0
0
-100
200
0
100

Tabell 38 Differanse i reisemiddelfordeling ift. tiltaksalternativene 2022 (antall turer pr. dag),
med bedret parkeringstilgjengelighet i Hamar
Bedret parkeringstilgjengelighet (i grunnkretssonen hvor stasjonen er plassert) i korridor K1 medfører
f.eks. ca. 100 flere bilførerturer pr. dag i forhold til tiltaksalternativ K1-2b/K1-3b.
Med størst mulig parkeringstilgjengelighet og laveste parkeringskostnader (0) er
reisemiddelfordelingen stort sett uendret for korridor K1 og K3. I begge korridorer er det en tendens til
litt færre kollektivreiser, som både dekker over buss- og togreiser.
Økt parkeringstilgjengelighet i grunnkretssonen hvor stasjonen er plassert i korridor K2 vil medføre
opp imot 20.000 flere daglige reiser med bil. Dette skyldes at parkeringstilgjengeligheten endres fra er
relativ dårlig og det blir gratis å parkere mot en kostnad på 8 kroner i timen i tiltaksalternativet. Økt
parkeringstilgjengelighet ved Hamar rådhus vil også medføre ca. 1.600 færre kollektivreiser. Samlet vil
det bli ca. 18.000 flere reiser pr. dag. K1 og K3 får mindre endringer enn K2 siden tilgjengeligheten og
kostnadene for parkering i utgangspunktet ikke er satt så strengt som i K2. Det er sannsynlig at K1 og
K3 ville hatt en merkbar reduserende effekt på bilbruken hvis tilgjengeligheten var lav og kostnadene
var høye for parkering.

Transportarbeid
Tabell 39 viser differansen i personkm (fordelt på reisemiddel) mellom følsomhetsberegningene med
økt parkeringstilgjengelighet i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3. Kollektiv er både buss og
tog.

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
Bil
0
Kollektiv
-1.000
Gang
300
Sykkel
0
Tungtrafikk
0
Total
-700

K2
Diff. ift. K2-1a
960.000
-170.000
400
0
0
790.400

K3
Diff. ift. K3-3
0
-1.000
300
0
0
-700

Tabell 39 Differanse i transportarbeid ift. tiltaksalternativene 2022 (personkm pr. dag), med
bedret parkeringstilgjengelighet i Hamar
Det er relativ små endringer forbundet med økt parkeringstilgjengelighet i rundt stasjonen i korridor K1
og korridor K3 med lit færre personkm med kollektivtrafikk.
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Med korridor K2 er stasjonen plassert ved rådhuset i Hamar sentrum, hvor parkeringstilgjengeligheten
i dag er forholdsvis lav og det er betalingsparkering. Med stort sett fri og gratis parkering vil
transportarbeidet med bil stige med nesten 1 mill. personkm. Dette skyldes hovedsakelig at det blir
mere attraktivt/lettere å kjøre bil, så samlet kjøres det langt flere personkm. I tillegg kjøres det nesten
200.000 færre personkm med kollektivtrafikk. Gang og sykkel endres stort sett ikke.

Antall togreiser pr. strekning
Tabell 40 viser differansen i antall togreiser (på ulike strekninger) mellom følsomhetsberegningene
med økt parkeringstilgjengelighet i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3.

Moelv-Brumunddal
Brumunddal-Hamar
Hamar-Stange
Stange-Tangen

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
0
0
0
0

K2
Diff. ift. K2-1a
-200
-200
-600
-700

K3
Diff. ift. K3-3
0
0
0
0

Tabell 40 Differanse i antall passasjerer pr. strekning ift. tiltaksalternativene 2022 (antall
passasjerer pr. dag), med bedret parkeringstilgjengelighet i Hamar
Økt parkeringstilgjengelighet har ikke noen betydning for antall togpassasjerer i korridor K1 og K3.
Dette er kun beregnet for korte reiser under 70 km.
Med korridor K2 gjelder det for alle strekninger, at økt parkeringstilgjengelighet og reduserte
parkeringskostnader i Hamar medfører færre togreiser. Den største reduksjonen skjer sør for Hamar,
hvor det både i dag og i tiltaksalternativet er flest passasjerer. Reduksjonen skyldes at folk velger å
kjøre bil fordi det har blitt lettere å parkere i Hamar og fordi prisen for å parkere er mye lavere (0).

Antall togreiser til og fra stasjonene
Tabell 41 viser differansen i antall togreiser (til og fra stasjonene) mellom følsomhetsberegningene
med økt parkeringstilgjengelighet i Hamar og tiltaksalternativene K1, K2 og K3.

K1
Diff. ift. K1-2b/K1-3b
Til
Fra
Brumunddal
-100
0
Hamar
-300
-100
Stange
-100
0

K2
Diff. ift. K2-1a
Til
Fra
-100
0
-600
-500
-100
0

K3
Diff. ift. K3-3
Til
Fra
-100
100
-200
-100
0
100

Tabell 41 Differanse i antall reiser til og fra stasjonene ift. tiltaksalternativene 2022 (antall
togreiser pr. dag), med bedret parkeringstilgjengelighet i Hamar
Bedret parkeringstilgjengelighet og reduserte parkeringskostnader i Hamar medfører færre togreiser til
og fra Brumunddal, Hamar og Stange stasjon, med størst reduksjon i Hamar. Dette tyder på at både
lokale togreiser mellom Hamar og Stange og Brumunddal og lengere reiser til og fra Hamar erstattes
av bilreiser.
Flere parkeringsplasser og fjernelse av betalingsparkering ved Hamar stasjon vil generelt medføre
flere bilreiser og færre kollektivreiser (buss og tog). Dette gjør seg særlig gjeldende i forhold til korridor
K2 hvor stasjonen er plassert i Hamar sentrum og hvor det i dag (og med K2-1a) er et begrenset antall
parkeringsplasser og betalingsparkering.
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Det som ofte skjer når parkeringskapasiteten i sentrum av en by utvides er at flere velger å ta bilen og
færre reiser med bussen eller toget. Omvendt kan en restriktiv parkeringspolitikk være et godt grep for
å flytte flere folk fra bilene og over i kollektivtrafikken.
Hvis man ønsker å bedre parkeringsforholdene rundt stasjonene for å få flere til å kjøre til stasjonen
og ta toget videre, er det viktig at parkeringen målrettes i forhold til dette formål. Slik får ikke andre enn
de som reiser videre med toget fordel av bedre parkeringstilgjengelighet.
F.eks. har Jernbaneverket innført en parkeringsoblatordning på flere stasjoner for å prioritere de faste
pendlerne med ukes- måneds eller årskort.
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DRØFTING AV MÅLOPPNÅELSE AV PROSJEKTSPESIFIKKE MÅL
I planprogrammet er det beskrevet en rekke vurderinger som anses som viktige i
kommunedelplanprosessen. Av disse er følgende belyst i dette fagnotatet:
•
•

Dagens og fremtidig reisemønster lokalt
Stasjonslokaliseringens betydning for det totale transportarbeidet; med tog og andre kollektive
transportmidler, sykkel, gange og bil

I planprogrammet er det for hvert utredningstema angitt en rekke parametere som det skal redegjøres
for. Det er redegjort for følgende parameter i dette fagnotatet om transport:
•
•
•
•
•

Transportarbeid
Reisemiddelfordeling
Trafikkbelastning på vegnettet
Trafikksituasjonen lokalt i byområdene
Kapasitet i kryssingspunkter

Nedenfor følger en oppsummering og drøftelse av hovedresultatene som har kommet frem i
forbindelse med transportanalysen i forhold til de de ulike korridorer.
Stor vekst i antall togpassasjerer fra 2014-2022
Fra 2014 og frem til 2022 skjer det en forholdsvis stor økning i antall togpassasjerer på alle
strekninger mellom stasjonene Moelv og Tangen på grunn av den generelle befolkningsutviklingen og
etablering av sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Sørli.
Nord for Brumunddal stiger passasjertallet fra ca. 2.900 til ca. 4.400 passasjerer pr. døgn. Mellom
Brumunddal og Hamar stiger passasjertallet fra ca. 3.500 til ca. 5.000 passasjerer pr. døgn. Mellom
Hamar og Stange stiger passasjertallet fra ca. 4.800 til ca. 6.600 passasjerer pr. døgn og mellom
Stange og Tangen stiger passasjertallet fra ca. 5.000 til ca. 6.700 passasjerer pr. døgn.
I hele modellområdet øker transportarbeidet for kollektivtrafikk fra ca. 6 mill. personkm til ca. 7,4 mill.
personkm.

Vesentlig vekst i biltrafikk fra 2014 til 2022
Fra 2014 til 2022 øker biltrafikken fra ca. 23,3 til 25,2 mill. personkm i hele modellområdet. På E6 skjer
den største veksten i trafikkbelastning som følge av befolkningsveksten og utbygging til firefelts veg på
strekningen Kolomoen-Moelv. Veksten skyldes både den generelle utviklingen og at noe av trafikken
fra sideveiene flyttes over på E6. I beregningene er det ikke lagt in bompenger. Bompenger forventes
å kunne redusere trafikkbelastningen på E6 vesentlig.

Reisemiddelfordelingen er stort sett uendret
Biltrafikken og kollektivtrafikken vokser noenlunde likt fra 2014 til 2022. Derfor er
reisemiddelfordelingen i 2014 og 2022 stort sett lik. Referansealternativ 2022 og de tre korridorene
K1-K3 har også noenlunde lik reisemiddelfordeling. 60 % av reisene er med bil, 20 % med
kollektivtrafikk og 20 % med gang og sykkel. På tross av endringer i togtilbudet fra referansealternativ
2022 til tiltaksalternativene får det ikke betydning for reisemiddelfordelingen samlet sett. Ulikhetene
mellom korridorene i Hamar gir seg heller ikke noe utslag som vises for området under ett.

Korridor K2-1a har marginalt flere passasjerer enn K2-1a og K3-3
Korridor K2 har flest passasjerer av de tre korridorene, men forskjellene er små. I antall har korridor
K2 ca. 100 flere passasjerer på alle de fire delstrekningene (Moelv-Brumunddal, Brumunddal-Hamar,
Hamar-Stange og Stange-Tangen) enn korridor K1 og K3. Stange-Hamar er strekningen med størst
differanse mellom referansealternativ 2022 og tiltaksalternativene med en økning på 1.700-1.800
passasjerer per dag.
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Vegnettet er stort sett uten kapasitetsproblemer
Den eneste strekningen i de tre kommuner Ringsaker, Hamar og Stange hvor det ikke er god
trafikkavvikling i referansealternativ 2022 er en strekning på rv. 25 øst for Hamar fra Midtstranda til fv.
116 Sælidvegen. Dette skyldes den generelle utviklingen med voksende befolkningen og flere
bilreiser.
Ifølge transportmodellberegningene vil det være en trafikkbelastning på opptil 18.000 kjt/døgn i 2022
på denne strekningen. Når trafikkbelastningen på tofeltsveger overstiger 15.000 kjt/døgn er det risiko
ustabil avvikling og perioder med kø.
Korridor K1, K2 og K3 vil ikke avlaste og avhjelpe trafikkavviklingen på rv. 25. På det øvrige vegnettet
vil trafikkavviklingen være god ifølge den anvendte kapasitetsvurderingsmetoden.
I følge transportmodellberegningene vil det ikke oppstå kapasitetsproblemer på vegstrekningene rundt
stasjonene i Hamar, Stange og Brumunddal.

Enkelte kryss med køproblemer i Hamar
I dag er det kødannelsesproblemer i rushen i tre kryss lans rv. 25 Vangsvegen i Hamar:
•
•
•

Åkersvikveien x Vangsvegen
Skogveien x Vangsvegen
Ringgata x Vangsvegen

Frem til 2022 vil trafikken øke på Vangsvegen med opptil 1.400 kjt/døgn. Det vil kunne forsterke
kødannelsesproblemene i rushperiodene. Med utgangspunkt i dagens trafikkavvikling i de tre
kryssene på Vangsvegen anbefales det å analysere situasjonen fra Åkersvikveien til Grønnegata
nærmere. En AIMSUN-modell vil f.eks. kunne belyse hvordan trafikkavviklingen kan optimaliseres ved
oppgradering av kryssene og trafikkstyringen.
I kryssene Grønnegata x Stangeveien og Åkersvikveien x Stangeveien opplever bilistene i dag kortere
perioder med kø i rushen. Frem mot 2022 reduseres trafikkbelastningen noe i Grønnegata,
Stangeveien og Åkersvikveien. Reduksjonen er størst på Stangeveien med opptil 1.000 kjt/døgn.
Dette vil trolig medvirke til en forbedret trafikkavvikling med mindre risiko for kødannelse.

Beskjeden utvikling i antall gående og syklende
Transportmodellberegningene viser at det generelt skjer en meget beskjeden utvikling i antall gående
og syklende i Hamar fra 2014 til referansealternativ 2022. I Brumunddal og Stange er utviklingen
tilsvarende beskjeden med endringer på -50 – +50 gående og syklende på gang- og sykkelvegnettet.
Korridor K1, K2 og K3 medfører i liten grad noen effekt på gang og sykkelvegnettet. Generelt
medfører den beskjedne veksten at det ikke er behov for egne gang- og sykkeltiltak. Dette må
imidlertid ses opp imot fremtidige passasjermålsetninger og utforming av stasjonsområdet.

Trafikkavviklingen på kryssingsvegene for jernbane påvirkes ikke
Trafikkavviklingen på kryssingsvegene for jernbanen forblir tilnærmet uforandret fra referansealternativ
2022 til tiltaksalternativene. Ingen av vegene nærmer seg kapasitetsgrensa ut ifra vegtype, enten
tofelts eller firefelts veg. Enkelte kryssingspunkter forsvinner. Disse vegene har ikke oppgitt trafikktall
eller er satt til 0. Lite trafikk forventes dermed å bli påvirket av tiltaket. I Hamar er det vesentlige
endringer i korridor 1 og 2. I korridor 2 fører jernbanen til at vegnettet i Østbyen endres, men det er
ikke funnet at trafikkbelastningen på vegene omkring påvirkes i særlig grad. I Brumunddal blir Amlund
bru revet og trafikken forflytter seg til Sagstrandvegen vest for stasjonen. Dette forventes heller ikke å
påvirke trafikkavvikling i særlig grad.
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Et forbedret kollektivtilbud vil medføre flere kollektivreiser
Det er gjennomført følsomhetsberegninger for et forbedret kollektivtilbud i Hamar. Det viser at med en
forbedring av kollektivtilbudet blir det en mindre økning i antall kollektivreiser (buss og tog), samt en
økning i antall personkm med kollektivtransport. Antall bilreiser og gang- og sykkelreiser reduseres,
men samlet sett i mindre grad enn det kollektivreisene øker.
Antall togpassasjerer forblir stort sett uendret for alle korridorer på delstrekningene mellom MoelvBrumunddal og mellom Stange-Tangen. Mellom Brumunddal-Hamar og mellom Hamar-Stange
medfører et bedret kollektivtilbud i Hamar en mindre reduksjon i antall togpassasjerer.
Det er marginale variasjoner i resultater i forbindelse med følsomhetsberegninger for korridorer K1-K3
med bedret busstilbud i Hamar. Korridor K2 kommer best ut av de tre korridorene med tanke på
reisemiddelfordeling, transportarbeid og med størst økning i kollektivreisende, dette på tross av at
antall togpassasjerantall avtar mer enn for de andre korridorene mellom Brumunddal og Hamar.

Bedre parkeringstilgjengelighet i Hamar vil føre til flere bilreiser
Det er gjennomført følsomhetsberegninger som viser effekten av å øke parkeringstilgjengeligheten for
de ulike stasjonsplasseringene i Hamar.
Flere parkeringsplasser og fjerning av betalingsparkering ved Hamar stasjon vil generelt medføre flere
bilreiser og færre kollektivreiser (buss og tog). Dette gjør seg særlig gjeldende i forhold til korridor K2
hvor stasjonen er plassert i Hamar sentrum og hvor det i dag (og med K2-1a) er et begrenset antall
parkeringsplasser som er avgiftsbelagte.
Det som ofte skjer når parkeringskapasiteten i sentrum av en by utvides er at flere velger å ta bilen og
færre reiser med buss eller tog. Omvendt kan en restriktiv parkeringspolitikk være et godt grep for å
flytte flere folk fra bilen og over i kollektivtrafikken.
Hvis man ønsker å bedre parkeringsforholdene rundt stasjonene for å få flere til å kjøre til stasjonen
og ta toget videre, er det viktig at parkeringen målrettes i forhold til dette formål.
F.eks. har Jernbaneverket innført en parkeringsoblat-ordning på flere stasjoner for å prioritere de faste
pendlerne med ukes- måneds- eller årskort.

Bompenger vil trolig medføre flere kollektivreiser og færre bilreiser
Det er ikke lagt inn bompenger i transportmodellberegningene for nye E6 eller nye rv. 3/25. Det
skyldes at det enda ikke er besluttet om det skal kreves inn bompenger på den siste delen av E6 og
på rv. 3/25.
Bompenge- eller vegavgifter vil ut ifra erfaring fra andre steder medvirke til å redusere antall biler på
veiene og øke antall passasjerer i kollektivtrafikken.
Dette er et godt eksempel på at det ikke er nok å utbygge den kollektivtrafikken. Det skal mer til for å
flytte folk fra bil og over i buss eller tog.
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Brumunddal

Hamar

Stange

Tangen
Befolkningsutvikling 2014-2022
- vekst i antall personer pr. grunnkrets
-18 - 0 personer
0 - 50 personer
50 - 100 personer
100 - 200 personer
Dagens Stasjoner
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Brumunddal

Hamar

Stange

Befolkningstetthet 2022
Befolkning pr. kvadratkm
0 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000

Tangen

2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 3500
3500 - 4000
4000 - 4500
4500 - 5000
5000 - 10000
Dagens Stasjoner
Nye stasjoner Hamar

0

2,5

5

10 Kilometers
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Lillehammer
Brumunddal
/Moelv
Hamar

Gjøvik og
omegn

Stange

Hedmark øst

Eidsvoll

Romerike

Oslo og omegn

Storsoner
Modellområde
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

+1400
pass/døgn

2
I

+1500
pass/døgn

2
I

+1800
pass/døgn

Differanseplott
Ref. 2022 ift. 2014
Passasjerer/døgn
-

500-1000

2
I

+1700
pass/døgn

1000+

Kjt/døgn

-4000 - -1000
-1000 - -500
-500 - -100
-100 - 0
0 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 - 4000
4000 - 8500
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

2
I

Trafikkavvikling
K2-1a
God avvikling
Ustabil avvikling
Vegsystemet er overbelastet
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

+1800
pass/døgn

2
I

Differanseplott
Ref. 2022 ift. 2014

Gående og syklende pr. døgn
-200 - -100
-100 - -50
-50 - 50
50 - 100
100 - 200
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

+900
pass/døgn

2
I

+1000
pass/døgn

2
I

+2000
pass/døgn

Differanseplott
K1-2b/K1-3b ift. ref. 2022
Kjt/døgn

2
I

1700
pass/døgn

-100 - -50
-50 - 0
0 - 30

Passasjerer/døgn
-

0-1000
1000+
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

2
I

Trafikkavvikling
K1-2b/K1-3b
God avvikling
Ustabil avvikling
Vegsystemet er overbelastet
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

Differanseplott
K1-2b/K1-3b ift. reg 2022

Gående og syklende pr. døgn
-200 - -100
-100 - -50
-50 - 50
50 - 100

2
I

100 - 200
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

+900
pass/døgn

2
I

+1000
pass/døgn

2
I

+2100
pass/døgn

2
I

Differanseplott
K2-1a ift. ref. 2022

+1800
pass/døgn

Kjt/døgn

-100 - -50
-50 - 0
1 - 30

Passasjerer/døgn
-

0-1000
1000+
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

2
I

Trafikkavvikling
K2-1a
God avvikling
Ustabil avvikling
Vegsystemet er overbelastet
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

2
I

Differanseplott
K2-1a ift. ref. 2022

Gående og syklende pr. døgn
-200 - -100
-100 - -50
-50 - 50
50 - 100
100 - 200
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

+800
pass/døgn

2
I

+800
pass/døgn

2
I

+2000
pass/døgn

2
I

Differanseplott
K3-3 ift. ref. 2022

+1800
pass/døgn

Kjt/døgn

-100 - -50
-50 - 0
0-50

Passasjerer/døgn
-

0-1000
1000+
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

2
I

Trafikkavvikling
K3-3
God avvikling
Ustabil avvikling
Vegsystemet er overbelastet
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

2
I

2
I

2
I

Differanseplott
K3-3 ift. ref. 2022

Gående og syklende pr. døgn
-200 - -100
-100 - -50
-50 - 50
50 - 100
100 - 200
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kapasitet på kryssingsveier

Stange
Østby-Åsen
Tallbergroa
Nøkleholm-Våle
Navneberget
Stogata
Guåker
Fokholgata
Skjerden
Karl Johan
Hvervautua
Gubberudvegen
Emil Nordbys veg
Skolevegen
Rudolf Steiners
veg
Sandvikavegen

Status veg kryssing

ÅDT referanse

Ingen endring
Omlagt og ny bro
Omlagt og ny bro

Ikke oppgitt
68

Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Undergang som i dag
5735
Ny undergang
Ikke oppgitt
Omlagt og ny undergang
50
Gårdsvei
Ikke oppgitt
0
837
Ny bru (her er linja lagt om)
1343
Ny bru (her er linja lagt om)
525
Ikke kryssing
0
Beholdes, bru over sporet
Lagt om

0
3094

Hamar K1
Adkomst til Espern Kulvert under, omlagt veg
Adkomst til
Tjuvholmen
Bru over sporområdet,
Strandgata
vegomlegging
Trukket et hakk næmere
stasjonen fra Enggata til
Bryggaveien
Vangsveien
Vanskelig å lese av
Norvikvegen
tegningen
Vognvegen
Tunnel
Kvitbekkgata
Tunnel
Birkebeinervegen
Nystuvegen
Tunnel
Snekkerstuvegen Tunnel

ÅDT referanse
Ikke oppgitt

Hamar K2

ÅDT referanse

Esperantogate
Welhavens gate
Østre gate
Falsens gate
Sverdrups gate

ÅDT 2022

Forsvinner. Område med
åpen kulvert
Lokk over spor
Lokk over spor
Ender ved sporene, blir
blindveg
Ender ved sporene, blir
blindveg

ÅDT korridor 1

88

88

5784

5770

53

53

0
866
1338
535
0

0
866
1337
535
0

0
3277

0
3277

ÅDT 2022

ÅDT korridor 1

Ikke oppgitt
10832

9955

9946

198

196

196

1205
Ikke oppgitt
0
Ikke oppgitt
77
0

1236

1237

0

0

80
0

80
0

ÅDT 2022

ÅDT korridor 2

0
0
282

0
0
305

0
0
306

525

526

528

1352

1323

1321

St. Olavs gate
Parkgata
Enggata
Vangsveien
Håkons gate
Sverres gate
Hamar K3
Klukevegen
Børstad alle
Furnesvegen

Forsvinner. Område med
åpen kulvert
Veg krysser kulverten
GS-vei krysser kulvert
Veg krysser kulverten
Ved innslaget til tunnelen,
lokk over banen
Lokk over spor

Kryssing to steder
Kryssing under spor(?)
samme sted som i dag.
Veg under spor (bro)

Jessnes-Brummunddal
Vikerkollvegen
Tunnel
Vikervegen
Tunnel
forbindelsen forsvinner,
Jessnes boligfelt
veg fra nordsiden
Jessnesvegen
Bru over sporet
Mælumsvikavegen Sporet i bru over vegen
E6
Kulvert under E6
Mjøsvegen
Bru over sporet
Nerkvernvegen
Ingen endring
Jernbanevegen
Ingen endring
Nils Amblis veg
Amlund bru rives
Ny forbindelse - utenfor
Strandsagvegen
strekningen

Mange lenker derfor ikke tatt
ut
1269
72
7969

1295
74
8593

1295
74
8582

0
305

0
316

0
316

ÅDT referanse ÅDT 2022
0
Ikke lenkedata
9660

ÅDT korridor 3
0
0

10725

10724

ÅDT referanse ÅDT 2022
ÅDT korridor 1
Ikke oppgitt
464
486
486
ikke oppgitt
98
Ikke oppgitt
14490
1000
Ikke oppgitt
737
6067
682

99

99

20993
1044

20990
1044

1035
9391

1035
9393

984

984

Linjenett
K1-2b/K1-3b
B1
B2
B3
B4
B5
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Linjenett
K2-1a

B1
B2
B3
B4
B5
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Linjenett
K3-3

B1
B2
B3
B4
B5
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

