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SAKSNR. 201607050. HØRINGSUTTALELSER TIL KOMMUNEDELPLAN
FOR DOBBELTSPOR SØRLI - BRUMUNDDAL
Hias viser til felles brev fra kommunene Stange, Hamar og Ringsaker vedrørende offentlig ettersyn av
kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –Brumunddal.

1. Innledning
Hias IKS produserer og leverer drikkevann til og samler opp og behandler avløpsvann fra
eierkommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Mjøsa benyttes som drikkevannskilde og vann
produseres fra Stange vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg og distribueres til
kommunens ledningsnett via Hias overføringsledninger. Avløpsvann fra kommunene ledes til Hias
avløpsrenseanlegg via Hias overføringsledninger for avløp. Hias eksisterende og planlagte anlegg er av
vital betydning for å kunne betjene regionen med forsvarlige vann- og avløpstjenester i dag og i
fremtiden. Løsninger for Hias anlegg er resultat av mange års grundig planlegging og Hias planlagte
anlegg inngår i felles kommunedelplan vann og avløp 2014-2023 for kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange, som ble vedtatt våren 2015. Oversiktskart som viser Hias eksisterende og
planlagte anlegg innen vannforsyning og avløp er vist i vedlegg 1.1 og 1.2. Planlagte traséer på disse
kartene er ikke endelige og kan betraktes som illustrasjoner.
Den fremtidige IC-Dovrebanen vil komme i konflikt med flere av Hias eksisterende vann- og
avløpsanlegg. Videre vil flere av Hias planlagte vann- og avløpsanlegg komme i konflikt med de
foreslåtte soner for båndlegging for den fremtidige IC-Dovrebanen. Hias har deltatt i flere
koordineringsmøter med Jernbaneverket og/eller Jernbaneverkets rådgivere, Sweco og Rambøll, hvor
disse konfliktpunktene er gjennomgått. Hias opplever at det er etablert et godt samarbeid mellom
partene.
I det etterfølgende er det gitt en beskrivelse av konfliktpunktene, hva som må ivaretas og avklares og
hvilke forhold Hias ber Jernbaneverket gi en snarlig tilbakemelding på.

2. Vannforsyning
2.1.

Utfylling av masser i Mjøsa

Utbygging av IC-Dovrebanen vil gjøre det nødvendig med utfylling av masser og gravearbeider i Mjøsa
for samtlige fremlagte alternativ. Dette vil erfaringsmessig medføre en økning av partikler i Mjøsa og
kan videre utgjøre en risiko for forurensning av Hias råvannsinntak med suspendert stoff, (turbiditet).
Særlig inntaket til Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli liggende svært nært anleggsområdet for ICDovrebanen.
Det er i dag enkel vannbehandling ved begge Hias vannbehandlingsanlegg som er tilpasset dagens
råvannskvalitet i Mjøsa. Ved en svekkelse av råvannskvaliteten vil ikke Hias være i stand til å
opprettholde gjeldende krav til hygienisk sikkerhet for drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriften
eller kvalitetskrav med hensyn på parameteren turbiditet. Hias kan ikke akseptere en utfylling av masser
i Mjøsa som medfører en risiko for forverring av råvannskvaliteten ved våre råvannsinntak i Stange
eller Hamar.
Det nye vannbehandlingsanlegget Hias skal bygge ved Nordsveodden dimensjoneres for å ta høyde for
en høyere konsentrasjon av turbiditet i råvannet.
Hias ber Jernbaneverket foreta en konsekvensvurdering som viser hvor stor belastning og hvilken
spredning anleggsarbeidene gir med hensyn ulike forurensende parametere ved våre råvannsinntak,
(både eksisterende og det planlagte nye). Det er særlig viktig å vite spredning og belastning av
turbiditet. Konsekvensutredningen må inkludere en modellering av forurensningenes spredning i
Mjøsa som også hensyntar strømningsbildet til Mjøsa. Hias er kjent med at Niva har utført flere slike
analyser for Mjøsa tidligere. Videre ber Hias Jernbaneverket foreta en risikovurdering med hensyn på
forurensing av Hias råvannsinntak som også beskriver eventuelle avbøtende tiltak og effekten av disse.
2.2.

Nytt Hias vannbehandlingsanlegg med tilhørende overføringsledninger og ny
pumpestasjon i Nedre Furuberget

Hias skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg ved Nordsveodden i Sandvika i Stange. Anlegget
bygges for å øke sikkerheten til hygienisk vannkvalitet og skal erstatte dagens Hamar
vannbehandlingsanlegg. Det nye vannbehandlingsanlegget skal og må knyttes til eksisterende
vannforsyningsnett via ny overføringsledning mot Arstad og ny overføringsledning i Mjøsa og ny
pumpestasjon i Nedre Furuberget. Det vises til figuren nedenfor som viser de ulike elementene som
inngår i utbyggingen.
Nytt vannbehandlingsanlegg er planlagt med oppstart prøvedrift og produksjon til nettet i løpet av
første halvdel av 2021. Overføringsledning til Arstad, overføringsledningen i Mjøsa og Nedre
Furuberget pumpestasjon må være ferdig utbygd i god tid før dette. I tillegg må vannledningen fra
Bekkelaget over Midtstranda til Ridabu, jf. pkt 4.1, og deling av eksisterende trykksone i Hamar by, jf.
pkt 2.4, være gjennomført i god tid før nytt VBA kan settes i drift.
Utbyggingen av nytt vannbehandlingsanlegg er meget viktig for den videre utvikling av regionen, og vil
gjøre oss mindre sårbare overfor økt turbiditet i Mjøsa. Det vil derfor være i Jernbaneverkets interesse
at anlegget er i drift i løpet av første halvdel av 2021 som planlagt.

2.2.1.

Overføringsledning til Arstad

Hias er i gang med forprosjekt for overføringsledningen til Arstad. Foreløpig planlagt trasé for
ledningen er markert med rosa på oversiktsplan i vedlegg 2.1. Ledningen krysser foreslått sone for
båndlegging for ny jernbanetrasé. Det vises også til vedlegg 2.2 som viser foreløpig plan og profil.
Hias har planlagt utbygging av ledningen innen midten av 2019. Pågående forprosjekt er planlagt
ferdigstilt i løpet av 2016. For å holde fremdriften i prosjektet med etablering av nytt
vannbehandlingsanlegg er det svært viktig for Hias å få fastlagt endelig trasé for overføringsledningen
til Arstad. Hias ber derfor om en snarlig aksept fra Jernbaneverket om at overføringsledningen kan
etableres slik som planlagt.
2.2.2.

Nedre Furuberget pumpestasjon

Nedre Furuberget pumpestasjon skal levere vann til Hamar by og Furuberget høydebasseng og vil
erstatte funksjonen til dagens rentvannspumper i Hamar vannbehandlingsanlegg. Planlagt beliggenhet

for stasjonen er vist på vedlegg 2.3 og den vil bli knyttet til eksisterende nett via ledninger markert med
blått på samme figur. Eksisterende ledninger er markert med grønt. Lokaliseringen er valgt på grunn av
nærhet til eksisterende overføringsledning, den er flomsikker mot 1000- års flommen, samt at
eksisterende ledninger fra 1954 som krysser jernbanen, (markert med rosa på vedlegg 2.3), kan settes
ut av drift.
Alternativ beliggenhet av pumpestasjonen er nord for Hias eksisterende overføringsledning, se vedlegg
2.3, men på grunn av landskapstilpasning og siktelinjer fra turstier i området ønskes plassering sør.
Både planlagt beliggenhet og alternativ beliggenhet for pumpestasjonen med tilhørende ledninger
kommer i konflikt med foreslått sone for båndlegging for alternativ K1 2B og K1 3B.
Hias vil varsle oppstart av reguleringsarbeidet for Nedre Furuberget pumpestasjon med det første.
Grense for reguleringsområdet er markert med gult på vedlegg 2.3
Nedre Furuberget pumpestasjon med tilhørende ledninger er svært viktige anlegg å få etablert og Hias
ber Jernbaneverket om å justere sine soner for båndlegging slik at Hias kan gjennomføre utbyggingen
som planlagt.
Hias, Hamar kommune og Hias rådgiver stiller gjerne i et møte med Jernbaneverket for å diskutere
denne saken.
2.3.

Hamar vannbehandlingsanlegg – Furuberget – Hedmarktoppen – Hamar nord

Fra Hamar vannbehandlingsanlegg har Hias en eksisterende DN400 overføringsledning i duktilt
støpejern som går opp til Furuberget høydebasseng og to eksisterende overføringsledning i duktilt
støpejern med dimensjon DN400 som går til kommunens nett. De siste to vil utgå når ny Nedre
Furuberget pumpestasjon med tilhørende ledninger er satt i drift, jf. avsnitt 2.2.2. Foreslått sone for
båndlegging for alternativ K1 2B og K1 3B krysser disse ledningene. Dette er viktige ledninger som
ikke kan settes ut av drift. Dette må hensyntas i den videre planleggingen til Jernbaneverket.
Ledningene er vist på vedlegg 2.4.
Furuberget høydebasseng, Furuberget pumpestasjon, eksisterende ledninger og planlagt ny ledning
mellom Furuberget pumpestasjon og Holsvegen ligger i foreslått sone for båndlegging for alternativ
K2. Den nye ledningen er en del av en ny overføringsledning som i fremtiden skal forsyne nytt
høydebasseng i Hamar nord, samt Nydal. Deler av denne overføringsledningen er allerede bygd i
duktilt støpejern med dimensjon DN300/DN400. Det vises til vedlegg 2.5. Furuberget høydebasseng
er basseng for nedre sone i Hamar by og Furuberget pumpestasjon leverer vann til Hedmarktoppen
høydebasseng. Disse stasjonene med tilhørende utvendige ledninger er vitale for vannforsyningen og
kan ikke settes ut av drift. Dette må hensyntas av Jernbaneverket i den videre planleggingen.
Anleggene er vist på vedlegg 2.4 og 2.5.
Hedmarktoppen høydebasseng, deler av overføringsledningen til Hedmarktoppen høydebasseng, deler
av eksisterende og fremtidig overføringsledning i Hamar nord ligger i forslått sone for båndlegging for
alternativ K3. Det vises til vedlegg 2.5. Disse anleggene er også vitale anlegg som ikke kan settes ut av
drift. Jernbaneverket bes hensynta dette i sin videre planlegging.

2.4.

Deling av eksisterende trykksone i Hamar by

For å kunne forsyne Hamar by med vann fra Stange om produksjonen på Hamar skulle falle ut er det
nødvendig å dele eksisterende nedre trykksone i Hamar. Deling av eksisterende nedre trykksone er
videre nødvendig for å kunne levere vann fra nytt Hias VBA inn til Hamar og videre til
Ringsaker/Løten, jf. pkt 2.2. Permanent sonedele er planlagt utført innen 2018. Nytt trykksonedele er
vist i vedlegg 2.6. Trasé for alternativ K1 2B, K1 3B og K2 krysser dette sonedele. Det er viktig å være
klar over dette sonedele når midlertidig vannforsyning skal etableres i byggefasen.
2.5.

Øvrige vannanlegg

Følgende øvrige vannanlegg må hensyntas av Jernbaneverket i den videre planleggingen:
-

-

-

Ny jernbanetrasé vil krysse Hias eksisterende overføringsledning rett nord for Stange sentrum.
Dette er en ledning i GRP med dimensjon 600 mm. Et stykke nordover fra krysningspunktet
ligger denne ledningen i randsonen til avsatt hensynsone. Det vises til vedlegg 2.7, 2.8 og 2.9.
Ledningen er hovedforsyningen til Bekkelaget og Sandvika.
Nordover fra Børstad pumpestasjon mot Flagstad har Hias en vannledning i PVC med
dimensjon 315 mm som forsyner Ridabu/Løten og Ringsaker. Trasé for alternativ K3 vil
krysse denne ledningen. Det vises til vedlegg 1.1 hvor denne er vist.
Foreslått sone for båndlegging for alternativ K1 og alternativ K2 krysser Hias eksisterende
overføringsledning mellom Børstad og Furuberget. Ledningen er i duktilt støpejern med
dimensjon DN400. Ledningen er en viktig forsyningsledning og produksjonen i denne må
opprettholdes. Ledningen er vist på vedlegg 1.1.

3. Avløpsanlegg
3.1.

Selvfallsledning fra Stange sentrum til Hias avløpsrenseanlegget

Hias har en selvfallsledning fra Stange sentrum til Hias avløpsrenseanlegget med dimensjon 250/300
mm. Ledningen er vist med lysebrunt på vedlegg 1.2. Denne ledningen vil bli betydelig berørt av
forslag til trasé for ny jernbane, og må på deler av strekket legges om. Det er viktig at sikkerheten til
avløpstransporten ivaretas i utbyggingsfasen.
Hias forutsetter at vi i en senere fase vil kunne komme med mer detaljerte innspill til dimensjoner, krav
til fall på ledningen, kvalitetskrav mv.
3.2.

Selvfallsledning over Tokstadjordet i Stange

Trasé for ny jernbane vil krysse Hias eksisterende selvfallsledning som går over Tokstadjordet i Stange.
Dette er betongledning med diameter 800 mm som transporterer ca. halvparten av alt avløpsvann som
tilføres Hias avløpsrenseanlegg, se vedlegg 3.1. Ledningen er lagt med meget lite fall.
Ledningen er en kritisk viktig ledning som det ikke tåles avbrudd på i forbindelse med utbyggingen av
jernbanen. Nødvendige tiltak med risikovurdering for å sikre dette må utarbeides. Hias forutsetter at vi
i en senere fase vil bli involvert i prosjekteringen av omleggingen, samt får stilt relevante kvalitetskrav.

3.3.

Pumpeledning langs Mjøskanten i Hamar

Langs Mjøskanten i Hamar sentrum har Hias en pumpeledning i stål med diameter 700 mm. Denne vil
etter at ny avløpsledning fra Brumunddal er satt i drift, sommeren 2017, transportere avløpsvann fra
Hamar by. Alternativ K1 2B og K1 B3 kommer i konflikt med denne ledningen. Ledningen er vist på
vedlegg 3.2.
Det tåles ikke avbrudd på denne ledningen i forbindelse med utbyggingen av jernbanen og nødvendige
tiltak med risikovurdering for å sikre dette må utarbeides.

4. Vann- og avløpsanlegg
4.1.

Midtstranda

På Midtstranda og tilhørende område har Hias eksisterende vann- og avløpsledninger og er i gang med
å bygge, samt planlegge nye. Det vises her til tidligere høringsuttalelse fra Hias vedrørende utvidelse av
korridor for IC-Dovrebanen datert 23.02.2016. Under er det gitt en kort beskrivelse av eksisterende og
nye anlegg i tilknytning til Midtstranda. Det vises videre til vedlegg 4.1 hvor ledningene er vist, samt
vedlegg 4.2.
Den nye vannledningen fra Bekkelaget i Stange over Midtstranda og til Ridabu er en meget viktig
ledning for å sikre forsyningen i systemet, (ensidig leveranse fra Stange til Hamar), og for å kunne
levere vann fra det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden.
Det er meget viktig at Jernbaneverket ivaretar Hias replanlagte traséer for Midtstrandaområdet i sine
planer slik at anleggene kan etableres uten ytterligere forsinkelser for Hias.
Eksisterende anlegg:

-

-

Foreslåtte soner for båndlegging for samtlige alternativer til ny jernbanetrasé krysser Hias
vannledning i PVC med dimensjon 225 mm som forsyner Midtstranda. Ledningen er vist med
rødt på vedlegg 4.1.
Avløpspumpeledning med dimensjon 450 som går tvers over Midtstranda og krysser dagens
Rørosbane. Denne skal rehabiliteres/utskiftes i tilnærmet samme trasé, se neste strekpunkt.
Foreslått sone for båndlegging for alternativ K3 krysser denne. Avløpsledningen transporterer
svært forurenset avløpsvann og det må gjennomføres en risikovurdering med hensyn på
ledningens sikkerhet før gjennomføring av tiltak.

Planlagte anlegg og anlegg under bygging:

-

-

Kryssing av Rørosbanen, gjelder både vann – og avløpsledninger, er allerede omsøkt. Dette er
eneste aktuelle krysningspunkt både for vann- og avløpsledningen. Hias har fått muntlig
tilbakemelding fra Jernbaneverket om at dette vil bli godkjent. Kryssing er planlagt
gjennomført 25. – 27. mars 2017. Ledningene krysser foreslått sone for båndlegging av
alternativ K3.
Strekning markert med gult gjelder Hias vannledninger med dimensjon 500 mm/400 mm,
Hias avløpsledning med dimensjon 500 mm og VA-ledninger for Hamar kommune. Anlegget

-

-

4.2.

er planlagt gjennomført innen våren 2017. Deler av anlegget ligger i foreslått sone for
båndlegging for alternativ K3.
Vannledning med dimensjon 500 mm fra pkt A til pkt B, jf. vedlegg 4.1, erstatter tidligere
planlagt vannledning i sidespor til Rørosbanen og er planlagt bygd 2017/2018. En liten del av
denne ledningen ligger i hensynsone for alternativ K3.
Vannledning i dimensjon 400 mm fra pkt C til D krysser foreslått hensynsone for alternativ
K3. Bygging ligger noe frem i tid mot og etter 2030. Om alternativ K3 blir valgt bør det
vurderes om nødvendige varerør for kryssing av IC-Dovrebanen skal etableres samtidig med
jernbanen.
Vikingskipet

Ved Vikingskipet har Hias eksisterende overføringsledninger for vann og avløp som vil bli berørt av
samtlige foreslåtte trasé alternativ. Disse er vist på vedlegg 4.3. Viktige kommunale vannledninger for
Hias overføringssystem er også avmerket, (stiplet linje). Det må gjennomføres risikovurdering med
hensyn på ledningenes sikkerhet før gjennomføring av tiltak.

5. Oppsummering
For å kunne ivareta hensynet til eksisterende og planlagte nye anlegg innen vann og avløp er det viktig
å fortsette den gode dialogen mellom partene. Hias ønsker å bli involvert i den videre
planleggingsprosessen.
Fra Hias side er det særlig viktig med en snarlig tilbakemelding fra Jernbaneverket vedrørende
overføringsledningen til Arstad og Nedre Furuberget pumpestasjon, se pkt 2.2.1 og 2.2.2.
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WALOARDNONTOR

Direktoratet

for mineralforvaltning

ovennevnte

sak, mottatt

med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til

4. juli 2016.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.
Viktige føringer for mineralressurser
I Nasjonale forventninger
resolusjon 12. juni 2015,
moderne samfunnet har
regionale og kommunale

i planarbeidet

til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
heter det at Norge har store mineralressurser som det
behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode

/9 02 12 92

mineralforekomster

i fremtiden,

Regjeringens forventninger
•

og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

til regional og kommunal

planlegging:

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, ovveid mot miljphensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgongen på byggeråstoffer ses i en
regional sommenheng.

d3c137f1d-bf0a-4439-a262-ecl

65#537

Om planen
Hensikten med planarbeidet er å fastsette korridor for dobbeltspor mellom Sørli og
Brumunddal, som grunnlag for regulering i neste planfase. Planforslaget innebærer ny
tunnelløsning på deler av strekningen. Kommunedelplanen er en oppfølging av
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Brorparten av det foreslåtte
foreslås båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven.

planområdet

DIVIFsin uttalelse til planen
I nordlig del av planområdet på plankart for Ringsaker, ved Granerud, ligger en sandog grusforekomst registrert i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grusdatabase,
vurdert som lokalt viktig. Det bør tas inn i retningslinjene at det skal gjøres en
vurdering av hvordan forekomsten vil berøres. Videre bør det vurderes hvordan det
skal sikres at ressursen blir utnyttet
forekomsten

ved realisering av prosjektet.

finnes på følgende nettadresse:

NGU sitt faktaark for

http://aps.neu.no/p1s/oradb/grus
77

GP Omrade

fakta.Main?p

spraak=N&p

oblid=677

DMF forutsetter at det sikres i retningslinjene at, så langt det lar seg gjøre,
forekomstområdet Steens kalkverk ikke blir ilagt uforholdsmessige driftsbegrensninger
som følge av forestående reguleringsplanarbeid. Forekomsten er ifølge NGUs
industrimineraldatabase gitt viktighet av lokal betydning og økonomisk er den vurdert
til å være meget viktig. Det er her viktig å påpeke at forekomstområdet i dag er i drift,
og dermed har en reell samfunnsnytte som er høyere enn forekornstområder med kun
potensiell nytte for samfunnet. NGUs faktaark for forekomsten finnes på følgende
nettadresse:
spraak=N
deposit fakta.Main?p objid=8685&p
http://aps.ngu.no/pIs/oradb/minres
Dersom deponiområder for prosjektet legges til områder hvor det foregår uttak av
mineralressurser, eller det ligger forekomstområder av mineralressurser, bør det
gjennom bestemmelser sikres at deponering ikke legger begrensning for videre
utnyttelse av ressursen. Deponering av masser i masseuttak kan for øvrig være i tråd
med avslutningsplan. Men om behovet for deponering i uttaket ikke er i tråd med
godkjent driftsplan kan det behov for revisjon av driftsplan eller ny regulering av
aktuelle områder.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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Jernbaneverket, InterCity-prosjektet
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region øst

Laila Myklebust / 62553710

16/160-14

Deres referanse:

Vår dato:
15.09.2016

Saksnr 201607050 Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor
Sørli -Brumunddal
Vi viser til oversendelse av kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal til offentlig
ettersyn, mottatt her 05.07.2016. Vi viser også til vår uttalelse i forbindelse med varsel om
oppstart, jf. vårt brev datert 13.02.2015.
BAKGRUNN
Formålet med planen beskrives i planbestemmelsene § 2-1: «Planens formål er å fastsette

korridor for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal, som grunnlag for regulering i neste
planfase. Endelig trasé inkl høyde på bane og nødvendig omlegging av berørt infrastruktur
blir fastlagt i endelig reguleringsplan».
I forbindelse med varsel om oppstart ba vi om at konsekvensutredningen må synliggjøre de
konsekvenser som jernbaneutbyggingen gir for vegnettet og for transportmønster for ulike
trafikantgrupper. Vi la spesielt vekt på funksjonelle og tilgjengelige knutepunkt og
tilrettelegging for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gåing i tilknytning til
knutepunktene; Stange, Hamar og Brumunddal. Vi ba om at utredningene belyser
konsekvensene for atkomstveger og påvirkning på det overordnede vegnettet,
knutepunktutvikling med konsekvens for eksisterende vegsystemer, kryssingspunkter
veg/bane og synliggjøring av behov for omlegging av veger.
Statens vegvesens rolle og ansvar i planarbeidet
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Parkgata 81

Statens vegvesen

2317 HAMAR

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kommunedelplanen betinger at det gjennomføres endringer og omlegginger av offentlig
vegnett. Vi tar som forutsetning at alle nødvendige vegtiltak som er en direkte følge av
kommunedelplanen planlegges og bekostes av Jernbaneverket/InterCity-prosjektet.
Statens vegvesen skal godkjenne tekniske løsninger for veger vi har forvaltningsansvar for.
Jernbaneverkets rapport om Veg og konstruksjoner kan gi et grunnlag for detaljerte
uttalelser, men vi anser ikke at forslagene i rapporten er veid tilstrekkelig opp mot helheten
på det plannivået vi nå uttaler oss til. Våre kommentarer og vurderinger til foreslåtte
tekniske løsninger for veg og konstruksjoner er å oppfatte som foreløpige og er ikke
nødvendigvis uttømmende.
Vår rolle som statlig fagmyndighet med sektoransvar for vegtransport gir oss et særskilt
pådriveransvar for samordnet areal- og transportplanlegging. Vi har også et pådriveransvar
for helhetsløsninger i by, der mål om å få flere til å velge miljøvennlige transportformer som
gåing, sykling og kollektiv inngår. Sektoransvaret innebærer at vi, gjennom å være
høringspart i planer etter plan- og bygningsloven, skal påse at arealplanleggingen ikke
tilrettelegger for arealbruk som øker personbiltransport.
Dialog i det videre planarbeidet
For å sikre at planlegging som berører riks- og fylkesveg blir ivaretatt tilstrekkelig i det
videre reguleringsplanarbeidet ber vi om at Jernbaneverket oppretter egen dialog med
Statens vegvesen. Vi ønsker et tett samarbeid rundt vurdering av transport og
trafikkmønster, kollektivknutepunkt, vegtekniske løsninger og eventuelle konsekvenser som
følge av endringer i vegsystemer. For anleggsfasen forventer vi at det utarbeides en
trafikkavviklingsplan. Vi forventer at Jernbaneverket legger fram forslag til løsninger som
berører riks- og fylkesvegnett før høringsforslag for reguleringsplan foreligger.
Vi forutsetter at Jernbaneverket for neste planfase etablerer hensiktsmessige fora for dialog
med Statens vegvesen og Nye Veier AS.


Vi forutsetter at godkjenning av tekniske løsninger håndteres i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan/teknisk plan i egen dialog.



Vi forutsetter at Jernbaneverket har direkte dialog med Nye Veier AS for de
løsningene som berører E6, innenfor planområdet for E6 Kolomoen – Moelv.

VURDERING AV KORRIDOR
Jernbaneverkets anbefaling om korridor bygger på en samlet vurdering av konsekvenser av
tiltaket, måloppnåelse og investeringskostnader for de ulike alternativene. Konklusjonene
knytter seg i stor grad til måloppnåelse ved gjennomføring av tiltaket, både de overordnede
samfunnsmål i NTP og for InterCity, og effektmål for Dovrebanen og strekningen Sørli –
Brumunddal. Alle korridorer og hovedalternativer er vurdert opp mot effektmålene, for å
undersøke om de oppfyller målene og om alternativene har ulik grad av måloppnåelse.
Statens vegvesen er gjennom sektoransvaret for vegtransport spesielt opptatt av samordnet
areal- og transportplanlegging. Kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte
kollektivknutepunkter kan øke potensialet for at flere kan gå og sykle til/fra
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kollektivknutepunkt og arbeidsplasser. Utbygging av Dovrebanen til dobbeltspor vil være en
viktig premissgiver i arbeidet med å utvikle kompakte byer og tettsteder.
1) Korridor for Stange
Jernbaneverket anbefaler vestlig korridor i Ottestad, blant annet med bakgrunn i nærføring
til skole og flerbrukshall. Valg av korridor Stange vest-2a eller Stange øst 56-1a har liten
påvirkning på våre ansvarsområder, og vi har derfor ingen særskilte merknader.
Planforslaget påvirker Statens vegvesens ansvarsområder, både vår rolle som forvalter av veg
og vår rolle som fagmyndighet med sektoransvar. Vi påpeker noen sentrale tema som må
belyses i neste planfase, og enkelte utfordrende punkter og strekninger som må vies
særskilt oppmerksomhet.
Vi vil spesielt framheve trafikksikkerhet i anleggsfasen. Korridoren berører boligområder og
har nærføring til både skoler og barnehager. Vi har ikke grunnlag for å uttale oss detaljert
om løsninger eller valg for omkjøring og nye gangveger i den planfasen vi nå er inne i. Dette
er et tema som må belyses nærmere i neste planfase.


Vi har forventninger til at Statens vegvesen blir invitert inn i arbeidet med
utarbeidelse av plan for trafikksikkerhet i anleggsperioden. Dette har blant annet
sammenheng med at vi har sektoransvar for trafikksikkerhet og er myndighetsorgan
for arbeidsvarsling og kryssing/nærføring til veg.

Stange stasjon
Stange stasjon skal utvides med et spor, og selve stasjonsområdet forlenges.
Anleggsarbeidet vil påvirke skoleveg og gangveg til/fra idrettsanlegg. Også i permanent
situasjon vil valg av løsninger for kjøre- og gangvegsystem kunne påvirke
trafikksikkerhetssituasjonen i Stange sentrum.
I anleggsfasen er det viktig å ta hensyn til at det er mange myke trafikanter som krysser
jernbanen, både i kulvert sør for stasjonen, i kulvert under stasjonen, og under jernbanebru
på gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222.


Vi forutsetter at det vil opprettholdes mulighet for å krysse mellom øst og vest i
Stange sentrum til fots i hele anleggsperioden.

I permanent situasjon har Jernbaneverket foreslått og lagt inn i plankartet en ny veglenke sør
for stasjonen. Vi oppfatter denne veglenken som en ny veg til erstatning for tidligere
planovergang på Kristian Fjelds gate (fylkesveg 230). Plassering av parkeringsplass i sørøstre del av stasjonsområdet vil kunne betjenes av denne nye atkomstvegen. I dagens
situasjon betjenes pendlerparkeringsplass for Stange stasjon via Silovegen. Det er
gjennomkjøring forbudt gjennom Kristian Fjeldsgate (fylkesveg 230) blant annet av hensyn
til myke trafikanter på skoleveg. Vi anser at en ny veglenke som vist på plankartet vil gi en
bedre trafikksikkerhetsmessig situasjon enn å videreføre dagens atkomst til stasjonens
pendlerparkeringsplass.


Vi forutsetter at detaljer knyttet til konkrete løsninger for konstruksjon tilknyttet ny
atkomstveg under jernbanelinja håndteres i neste planfase.
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Vi forutsetter at hensynet til myke trafikanter veier tungt når løsninger for vegsystem
rundt stasjonen skal detaljeres, da dagens hovedtrasé for myke trafikanter på
skoleveg går i kulvert ved stasjonen.

Ny jernbanebru over fylkesveg 222 vil bli nødvendig dersom det skal bygges et ekstra spor
på Stange stasjon. I fagrapporten Veg og konstruksjoner er det lagt inn forslag om at fri
høyde under ny bru kan skiltes ned til 4,2 meter. Dette er ikke i tråd med føringer gitt i
håndbok N100 og løsningen vil ikke kunne aksepteres. Videre detaljer knyttet til konkrete
løsninger håndteres i neste planfase.
I anleggsfasen vil arbeid med bru og eventuell endring av rundkjøring i krysset fv. 222 x fv.
24 bli utfordrende. En eventuell omkjøringsveg for trafikk til/fra Stange sentrum på
eksisterende vegnett vil bli lang og gi trafikksikkerhetsmessige konsekvenser.


Vi forutsetter at anleggsarbeid på fylkesveg 222 ikke igangsettes før ny veglenke sør
for stasjonen er ferdigstilt.

På strekningen nord for Stange stasjon til Åkersvika skal jernbanelinja rettes ut, noe som
berører flere fylkesveger, og som kan gi konsekvens for trafikksikkerhet på fylkesveger og
kommunale veger. Vi ber om at Jernbaneverket har spesiell oppmerksomhet på utfordringer
knyttet til anleggs- og massetransport på lokalvegnettet.
Det kan bli trafikksikkerhetsmessig utfordrende dersom all anleggs- og massetransport må
gå vest for dagens jernbanelinje ved fylkesveg 197. Vi ber derfor om en vurdering av
midlertidig anleggsveg over eksisterende jernbanespor framfor å belaste fylkesvegnettet og
Stange sentrum med anleggstrafikk.
2) Korridorer for Hamar
I Hamar er det utredet tre korridorer som kommer ulikt ut på rangering etter hvilken
konsekvens de måles på. Jernbaneverket har foretatt en totalvurdering, der alle korridorer er
vurdert opp mot effektmålene.
Planforslaget påvirker Statens vegvesens ansvarsområder, både vår rolle som forvalter av veg
og vår rolle som fagmyndighet med sektoransvar. De ulike korridorene har ulik påvirkning
på våre ansvarsområder. Vi påpeker noen sentrale tema som må belyses i neste planfase, og
enkelte utfordrende punkter og strekninger som må vies særskilt oppmerksomhet.
Utbygging av E6, Kolomoen – Arnkvern, og riksveg 25, Åker – Åkersvikavegen, ligger i Nye
Veiers portefølje, og vil etter det vi kjenner til være ferdigstilt i 2020.
Korridor 1
Jernbaneverket anbefaler Korridor 1 Vest, alternativ med kulvert under Hamarbukta.
Jernbaneverket har vurdert at korridoralternativet vil gi færrest ulemper nord for stasjonen,
samtidig som det bedrer tilgjengeligheten og gir muligheter for stasjonsnær byutvikling.
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Statens vegvesen støtter Jernbaneverkets vurdering og anbefaling av korridoralternativ.
Korridor 1 Vest-3b bygger opp under målene om kompakt by- og tettstedsutvikling og
viderefører kollektivknutepunktet nær andre viktige målpunkter i byen. Dagens
tyngdepunkter i Hamar by, som boligområder, arbeidsplasser, kulturtilbud og handel/service
ligger innenfor gangavstand fra stasjonen. Det ligger godt til rette for å møte framtidig
utvikling og mål om fortetting ved kollektivknutepunktet.
Eksisterende lokalisering av kollektivknutepunktet for tog- og busstrafikk i Hamar innebærer
at de fleste sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser kan nås med gåing. Dette betyr at
kollektivtrafikanter med ulike reisemål som utpendling med togtrafikk eller regional
busstrafikk, kan bruke det samme rutetilbudet. I små og mellomstore byer er dette av stor
betydning for trafikkgrunnlaget.
Statens vegvesen vurderer at dagens lokalisering av kollektivknutepunktet er mest
hensiktsmessig for lokal og regional kollektivtransport og naturlig nok gåing.
Samlokalisering av sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunktet vil være av stor betydning
for videre utvikling av kollektivtransporten i Hamarregionen.
Nasjonale føringer og målsetninger om kompakte byer og målet om nullvekst i
personbiltrafikken tilsier at jernbanestasjonen bør bli liggende der den er i dag. Utbygging
av InterCity vil medføre vesentlig redusert reisetid mellom byene, som igjen vil skape
muligheter for økt pendling og andre togreiser. Imidlertid forutsetter dette at by-nettverket
har sine viktigste funksjoner og arbeidsplasser i gangavstand fra jernbanestasjonen i den
enkelte by. Studier viser en lavere pendling og interaksjon mellom byene dersom stasjonen
ikke ligger integrert med byens viktigste funksjoner. Stasjonen ligger i et område som
allerede er attraktivt, og korridoralternativet bygger opp under en naturlig utviklingsretning
der byen fortsetter å utvikle seg «innenfra og ut».
Korridor 1 går gjennom sentrum, og utbyggingen er derfor ikke uproblematisk. All
utbygging i sentrum gir konsekvenser i en anleggsfase, og jernbaneutbyggingen vil ta flere
år. Vi vil spesielt framheve trafikksikkerhet i anleggsfasen. Vi ser at utbyggingen vil berøre
fylkesvegnett med omfattende trafikkmengder, som øst-vestforbindelsen fylkesvegene 222/
74/79. I anleggsfasen vil det også bli utfordrende å etablere gode kryssingspunkter for
myke trafikanter over jernbanelinja. Vi har ikke grunnlag for å uttale oss detaljert om
løsninger eller valg for omkjøring og nye gangveger i den planfasen vi nå er inne i. Dette er
et tema som må belyses nærmere i neste planfase.


Vi har forventninger til at Statens vegvesen blir invitert inn i arbeidet med
utarbeidelse av plan for trafikksikkerhet i anleggsperioden. Dette har blant annet
sammenheng med at vi har sektoransvar for trafikksikkerhet og er myndighetsorgan
for arbeidsvarsling og kryssing/nærføring til veg.

I permanent situasjon må det etableres nye forbindelser på tvers av jernbanesporet nord for
Hamarbukta.


Vi forutsetter at nye vegløsninger og kryssingspunkter ses i sammenheng med øvrig
vegnett og optimaliseres i neste planfase.
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Brualternativet
Korridor 1 Vest alternativ med bru over Hamarbukta vil gi større barrierevirkning i byen og
vil ikke bygge like godt opp under mål om utbyggingspotensiale rundt stasjonen. Nord for
Hamarbukta vil kulverten ligge over dagens bakkeplan til nordvest for rundkjøringen Aslak
Bolts gate – Storhamargata. Alternativet vil gi uheldig virkning for byen, blant annet knyttet
til barrierevirkning og støy. Vi anser ikke at alternativet vil gi like god løsning for Hamar når
det gjelder tilrettelegging for kompakt byutvikling.
Jernbaneverket har også vurdert at dette alternativet vil komme dårligere ut enn
kulvertalternativet, og at det gir dårligere oppnåelse av effektmålene og andre
samfunnsmessige virkninger som byutvikling, knutepunkt og regionale virkninger.
Etter vår oppfatning er det nettopp måloppnåelse knyttet til byutvikling og knutepunkt som
bør ligge til grunn for valg av løsning i Hamar.
Vi vurderer at utfordringene knyttet til anleggsfasen vil være minst like omfattende som for
korridor 1 med kulvert. De samme forutsetninger må derfor legges til grunn.
Korridor 2
Korridor 2 med stasjon ved Rådhuset er frarådet av Jernbaneverket fordi det er store
usikkerheter knyttet til blant annet anleggsgjennomføring, kostnader og barrierevirkning i
byen.
Statens vegvesen støtter Jernbaneverkets vurdering knyttet til korridoralternativet, selv om
prinsippet med stasjonslokalisering midt i byen er positivt for byutvikling og
transportmønster. K2 midt-1a har imidlertid store utfordringer fordi kulvert gjennom byen
må ligge åpen over en lang strekning. Utfordringene med barrierevirkning, som blant annet
gjør at det er vanskelig å opprettholde forbindelser på tvers, gjelder både i anleggsfasen og
til dels i permanent situasjon.
Det er gjort kostnadsvurderinger av alternativene. Kostnadsvurderingene viser at K2 midt-1a
vil ha en kostnad som er 2,4 mrd høyere enn anbefalt korridor. Jernbaneverket beskriver at
kostnadsrammen er for høy til at den er akseptabel i henhold til de føringer som er gitt i
Statsbudsjettet for 2015. Realismen knyttet til en eventuell gjennomføring av
korridoralternativet synes lav.
Det er likevel viktig å kommentere at gjennomføringsfasen vil være meget krevende for
denne korridoren. Korridoralternativet vil berøre innfartsvegene fylkesveg 222 Stangevegen
og riksveg 25 Vangsvegen i betydelig grad, og det vil være krevende å håndtere
innfartstrafikken til Hamar. I tillegg vil anleggsområdets utstrekning og tidsperspektivet for
anleggsgjennomføring gjøre det utfordrende å skape gode nok koblinger på tvers av
anleggsområdet til å opprettholde byens funksjoner i anleggsperioden.
Korridor 3
Korridor 3 med stasjon ved Vikingskipet frarådes av Jernbaneverket med bakgrunn i
stasjonsplassering og godskapasitet. Jernbaneverket har vurdert at stasjonen vil bli dårligere
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tilknyttet bykjernen og målpunkter (arbeidsplass, kulturtilbud og bosted) i Hamar enn øvrige
stasjonsalternativer. Korridoren vil mangle god og kapasitetssterk godstilknytning mot
Rørosbanen fra nord.
Statens vegvesen støtter Jernbaneverkets vurderinger om å frarå korridoralternativet. K3-3
bygger dårlig opp om kompakt by- og tettstedsutvikling, og gir ikke de samme muligheter
til overføring av gods fra veg til bane som K1.
Hovedtyngden av boliger, arbeidsplasser, handel/service og kulturtilbud i Hamar ligger
lenger vest i byen. Disse målpunktene vil ligge delvis utenfor gangavstand med en stasjon
ved Vikingskipet. Dette gjør at den totale reisetiden med toget vil øke, og togets attraktivitet
som transportmiddel for daglige reiser innen Hamarregionen og Innlandet kan synke.
Konsentrasjonen av arbeidsplasser og bosatte innenfor 600 og 1200 meter fra stasjonen er
vesentlig lavere for K3 sammenliknet med K1 og K2. Ut ifra dagens bosettings- og
arbeidsplassmønster vil en stasjonslokalisering ved Vikingskipet gi et dårligere
utgangspunkt for at transport til/fra stasjonen kan foregå med gåing og sykling. I forslag til
Nasjonal Transportplan anbefales det at nullvekst i personbiltrafikken også skal legges til
grunn for mindre byer. Dette innebærer at veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtrafikk, sykkel og gange. For mindre byer som Hamar er det særlig et stort potensial
for å øke andelen med gange og sykkel som følge av mange korte reiser. Lokalisering av en
ny stasjon ved Vikingskipet vil skape økt transportbehov og redusere mulighetene til å nå
målet om nullvekst.
Det er ønskelig med overføring av gods fra veg til bane, noe som vil ha effekt blant annet på
trafikksikkerhet på veg. Dersom det ikke lar seg løse å tilrettelegge for en hensiktsmessig
tilknytning mellom Dovrebanen og Rørosbanen vurderer vi derfor at K3 har svakheter når det
gjelder trafikksikkerhet.
Anleggsgjennomføring for korridor 3
Korridor 3 har vesentlige svakheter når det gjelder anleggsgjennomføring, noe som gir
virkning for vårt ansvarsområde knyttet til framkommelighet og trafikksikkerhet. Korridor 3
gjør det nødvendig med omfattende ombygging av fylkesveg 222 Stangevegen for
framføring av bru over jernbanelinja. Anleggsarbeidet må starte sør for Stangebrua, slik at
Stangevegen må stenges helt for trafikk. I Jernbaneverkets Fagrapport anleggsgjennomføring
er det opplyst at fylkesveg 222 må stenges i sin helhet i anleggsperioden, og at
omkjøringsmulighet fra Åkersvika sør er via E6 og riksveg 25, Vangsvegen. Dette vil bli svært
krevende i anleggsperioden.
I Jernbaneverkets anbefaling er det påpekt at anleggsarbeidet her vil være langvarig, uten at
det er nærmere tidfestet. Varighet av anleggsperioden og stenging av Stangevegen burde
vært bedre belyst i det materialet som er lagt ut til offentlig ettersyn, da konsekvensene for
trafikksikkerhet og framkommelighet vil være vesentlige. Det er ikke omtalt hvor det skal
etableres tilbud for gående og syklende i anleggsperioden. Som det er påpekt i

Konsekvensutredning – Fagrapport prissatte konsekvenser har riksveg 25 i dag høy
trafikkbelastning med nedsatt fremkommelighet og kødannelse i rushtiden. Stenging av
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Stangevegen vil medføre at ytterligere 12 000 - 13 000 biler vil bli overført til et allerede
belastet vegsystem. Varighet av stenging, mulighet for omkjøring, konsekvenser for E6,
riksveg 25 og fylkesvegnettet i Stange og Hamar er ikke belyst i konsekvensutredningen.
Dersom korridor 3 blir vurdert videre og det forutsettes at Stangevegen stenges i den
skalaen det legges opp til må det gjøres nye vurderinger av konsekvenser og nødvendige
tiltak. Det må sikres gjennomføring av tiltak som gjør det mulig å avvikle transporten til/fra
Hamar på en hensiktsmessig og trafikksikker måte.
Vi stiller krav om at det må synliggjøres hvordan det skal legges til rette for fullverdige
løsninger for alle trafikantgrupper i hele anleggsfasen. Dette kan innebære krav om
midlertidig veg som erstatning for Stangevegen, eller omfattende tiltak på berørt riks- og
fylkesvegnett i Stange og Hamar. Her vil vi spesielt peke på kapasitetsutfordringene knyttet
til riksveg 25.
3) Korridor for Ringsaker
Jernbaneverket anbefaler å legge utredet alternativ til grunn for videre planlegging.
Jernbaneverket har vurdert at traseen oppnår god måloppnåelse for alle effektmålene.
Heving av linja i Brumunddal vil gi gode muligheter for å tilrettelegge for byutvikling på
begge sider av jernbanen. Dette åpner opp for nye muligheter når det gjelder tilrettelegging
for kollektiv, gåing og sykling. Som en forutsetning for gjennomføringen må Amlund bru
rives.
Planforslaget påvirker Statens vegvesens ansvarsområder, både vår rolle som forvalter av veg
og vår rolle som fagmyndighet med sektoransvar. Vi påpeker noen sentrale tema som må
belyses i neste planfase, og enkelte utfordrende punkter og strekninger som må vies
særskilt oppmerksomhet.
Vi vil spesielt framheve trafikksikkerhet i anleggsfasen. Korridoren berører Brumunddal, med
sentrum og boligområder, i tillegg til at linja krysser flere veger vi har forvaltningsansvar for.
Planen berører også E6, noe som krever avklaringer med Nye Veier AS. Utbygging av E6,
Arnkvern – Moelv, ligger i Nye Veiers portefølje, og vil etter det vi kjenner til være ferdigstilt i
2021.
Vi har ikke grunnlag for å uttale oss detaljert om løsninger eller valg for omkjøring og nye
gangveger i den planfasen vi nå er inne i. Dette er et tema som må belyses nærmere i neste
planfase.


Vi har forventninger til Statens vegvesen blir invitert inn i arbeidet med utarbeidelse
av plan for trafikksikkerhet i anleggsperioden. Dette har blant annet sammenheng
med at vi har sektoransvar for trafikksikkerhet og er myndighetsorgan for
arbeidsvarsling og kryssing/nærføring til veg.

Riving av Amlund bru må følges opp i den videre planprosessen. Her er det viktig å se
nærmere på håndtering av trafikk, prioritering av trafikanttyper og konkrete løsninger for
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vegsystemet ved stasjonen. Reguleringsplanen for E6 og intensjonen for mulighetsstudien
for Brumunddal stasjon må følges opp i neste planfase.
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for å legge til rette for alle former for sykling og
har ansvar for nasjonale sykkelruter. Trase for nasjonal sykkelrute 7 «Pilegrimsruta», inngår i
planområdet. På strekningen mellom Hamar og Brumunddal har sykkelruta potensiale som
en transportåre for sykkeltrafikk i tillegg til ordinær sykkelturisme og tursykling. På
strekningen Hamar til Jessnes er allerede traseen tilrettelagt slik at den fremstår som et
tilbud for transportsykling. Fra Jessnes til Brumunddal sør mangler en lenke som vil gi
vesentlig redusert reisetid på strekningen mellom Hamar og Brumunddal. Statens vegvesen
mener at planarbeidet bør legge til rette for eksisterende jernbanetrase omdisponeres til
turveg for sykling på denne lenken. Traseen kan med det også inngå i «nasjonal sykkelrute
7» og Mjøstråkk.
KOMMENTARER TIL PLANMATERIALET
1) Planbeskrivelse
I planbeskrivelsen er det omtalt at det skal utarbeides reguleringsplaner for prosjektet hvor
lokalisering, utforming og andre tiltak optimaliseres. Reguleringsplanene skal gi grunnlag
for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger,
konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder
støytiltak og andre miljøtiltak. Retningslinjene til kommunedelplanen skal følges opp i
etterfølgende regulering.
Vi merker oss at det omtales at helhetlig parkeringsstrategi skal vurderes i neste fase, der
dimensjonering av tilbudet tilpasses etter hvilken rolle stasjonene spiller i sitt nærmiljø. Det
er ikke samsvar mellom planbeskrivelsen og fagrapporter der det omtales konkrete forslag
til dimensjonering av parkeringsanlegg. Det kommer ikke tydelig fram i planbeskrivelsen
hvorvidt dimensjoneringsvalg er tatt.
Under kapittel 5.3.9 omtales det at: «Løsninger for offentlige veger skal utformes i tråd med

gjeldende vegnormaler og retningslinjer utarbeidet av SVV (Håndbok N100 – Veg og
gateutforming) eller annen vegmyndighet eksempelvis vegnormal for kommunale veger». Vi
stiller krav om at denne bestemmelsen innarbeides i planbestemmelsene, jf. også vår
kommentar til planbestemmelser.
I planbeskrivelsen henvises det under kapitlene Kryssende veier og driftsveier til Fagrapport
for veg og konstruksjoner for nærmere forklaring av kryssende veger. Vi vil påpeke at mange
av de konkrete løsningene som er vist i rapporten må anses for å være forslag, ikke endelige
løsninger. Forslagene er for en stor del lagt på et minimumsnivå for å opprettholde dagens
funksjoner i vegnettet.
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Det er ikke tatt stilling til vegklasser eller dimensjoneringsgrunnlag ut over å opprettholde
dagens funksjon. Med forventet befolkningsøkning og eventuelt økt lokal trafikk som følge
av InterCity-utbygging må det gjøres nye vurderinger i reguleringsplanfasen.
Eksempelvis vil også tilrettelegging for økt andel gående og syklende kunne gi andre
løsninger enn de som er vist. Vi kan ikke se at det er lagt fram forslag som kan bygge opp
under målet om å tilrettelegge for at flere vil velge å gå eller sykle til/fra stasjonene.


Vi forutsetter at det blir foretatt nye vurderinger av konsekvens ved konkrete forslag
til veg og konstruksjoner når reguleringsplan skal utarbeides.

I kapittel 6.9.4 er det omtalt konsekvens for vegnett ved riving av Amlund bru i Brumunddal.
Statens vegvesen har på prinsippgrunnlag godkjent at Amlund bru kan rives. Dette medfører
at Strandvegen (fv 89) må rustes opp med tilhørende gang- og sykkelanlegg. Det er viktig at
intensjonene i E6-planen følges, sammen med mulighetsstudien for Brumunddal
skysstasjon, slik at området rundt Brumunddal stasjon ikke blir hovedinnfartsåre til
Brumunddal.


Vi forutsetter at utforming av vegsystemet rundt Brumunddal stasjon gjøres med
basis reguleringsplan for E6 og mulighetsstudien for Brumunddal stasjon.

Vi merker oss omtalen i kapittel 6.11 at anleggsarbeid i Åkersvika kun kan gjennomføres i
perioden 1. oktober til 31. mars. Vi savner en beskrivelse av hvor lang anleggsperioden vil
bli for Korridor K3-3. Stenging av fylkesveg 222 Stangevegen i lang tid vil gi vesentlig
konsekvens for trafikksikkerhet og framkommelighet i Hamar og Stange.
I kapittel 6.11.4 omtales det at massetransport/-ruter ikke er vurdert i denne planfasen. Det
lokale vegnettet er tenkt benyttet til transport, og det er omtalt at alle lokale veger potensielt
må forsterkes. Trafikksikkerhet på det lokale vegnettet i anleggsperioden er ikke omtalt. Det
skal utarbeides en egen trafikksikkerhetsplan for anleggsfasen.


Vi forutsetter at Statens vegvesen blir involvert i vurdering av trafikksikkerhet i
anleggsperioden. Massetransport kanaliseres til veger som er dimensjonert for denne
type trafikk.

Massedeponi vil bli nærmere vurdert og bestemt i neste planfase, jf. planbeskrivelsen
kapittel 6.11.15. Vi vil påpeke at massedeponi bør anlegges i områder med atkomstveger
som er dimensjonert for denne type trafikk, og hvor anleggstrafikken ikke kommer i konflikt
med trafikksikkerhet på vegen. Våleødegården ligger helt sør i planområdet og er i
plankartet avsatt til massedeponi. Et massedeponi her vil medføre omfattende
massetransport langs linja. Det er ikke omtalt hvilke rute denne massetransporten skal
følge, og hvilken konsekvens det kan gi for lokalt vegnett. Vi tar som forutsetning at
massetransporten inn til et deponi her i all hovedsak vil følge veger som er dimensjonert for
denne type trafikk, E6 og fv. 232, alternativt at det anlegges driftsveg langs linja.


Vi tar som forutsetning at massetransport inn til deponi i all hovedsak vil følge veger
som er dimensjonert for denne type trafikk, alternativt at det anlegges driftsveg
langs linja.



Vi forutsetter at det gjøres vurderinger av trafikksikkerhet på atkomstveger til
massedeponi før det avsettes arealer til massedeponi.
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2) Plankart med planbestemmelser og retningslinjer
I plankartet er det lagt inn båndleggingssone, og planbestemmelsene § 4-1 angir at: «Hele

planområdet er båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter pbl § 11-7, pkt.
2, jfr. Pbl § 11-8, pkt. d (hensynssone H710». Hensynssonen er inndelt i 3 kategorier, der
det for kategori 1 og 2 gjelder at alle søknader om tiltak etter pbl § 1-6 forelegges
jernbanemyndighet. Vi forutsetter at igangsatte og planlagte tiltak på veger vi har
forvaltningsansvar for ikke berøres av bestemmelsenes § 4-1.
Vi stiller krav om at det innarbeides i bestemmelsene at: «Løsninger for offentlige veger skal

utformes i tråd med gjeldende vegnormaler og retningslinjer utarbeidet av SVV (Håndbok
N100 – Veg og gateutforming) eller annen vegmyndighet eksempelvis vegnormal for
kommunale veger. Statens vegvesen skal godkjenne tekniske løsninger for riks- og fylkesveg
før endelig planforslag foreligger».
Til bestemmelsene punkt 3.3 Rekkefølgekrav ber vi om et nytt punkt c): Det skal utarbeides

en trafikkavviklingsplan som ivaretar god framkommelighet og trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper i anleggsfasen. Trafikkavviklingsplanen skal godkjennes av Statens
vegvesen.
I retningslinjene er det lagt inn et eget punkt om Standard. Vi vil anbefale at disse
retningslinjene endres til bestemmelser. Vi ber om at dette punktet endres slik: «Bygninger,

uteområder og løsninger for gående og syklende skal utformes etter prinsipper om
universell utforming eller tilgjengelighet for alle, samt tilføre kvalitet (materialbruk og
arkitektur) i by- og tettstedsområder».
I retningslinjenes punkt om Gang- og sykkelveger er det omtalt at «I den videre

planleggingen skal funksjonen til eksisterende og regulerte gang- og sykkelveger og
turveger sikres. Kulturminner skal søkes gjort tilgjengelig for gang- og sykkeltrafikk.
Eksisterende krysningspunkter (over-/underganger) skal søkes opprettholdt og nye kan
etableres der det blir dokumentert et vesentlig behov for å krysse jernbanen».
Etter vår oppfatning er sikring av eksisterende og regulerte gang- og sykkelveger et
minimumskrav. Det er ikke gitt føringer om hvordan et behov skal dokumenteres, eller hva
et «vesentlig behov» innebærer. Det er vanskelig å se rekkevidden av denne retningslinjen,
og eventuelle konsekvenser for framtidig utvikling.
Løsninger for tilrettelegging for gående og syklende har ikke vært diskutert opp mot målet
om å øke andelen gående og syklende. Utforming av kulverter under og bruer over
jernbanelinje kan «låse fast» løsninger tilpasset dagens situasjon, men som vil være lite
fleksible med tanke på videre tilrettelegging for gående og syklende.


Vi forutsetter at tilrettelegging for gående og syklende vil bli eget tema i neste
planfase og håndteres i samarbeid med Statens vegvesen og de aktuelle kommunene.
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3) Konsekvensutredninger
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet og de forventninger
som er stilt til prosjektet. Det foreligger en mengde rapporter og utredninger med variabelt
nivå av detaljeringsgrad, og materialet som foreligger er omfattende og komplekst.
På kommunedelplannivå der målet er å fastsette en korridor må det legges vekt på de
overordnede problemstillingene, og vurderes om dokumentasjonen som foreligger er
dekkende for plannivået. Samtidig må det vurderes om det er beslutningsrelevante mangler
som må belyses nærmere før valget om korridor kan tas. For Statens vegvesens
ansvarsområder er mye av dokumentasjonsbehovet dekket, men det vil fortsatt være tema
og detaljer i konsekvensutredningen på kommunedelplannivå som må vurderes nærmere i
reguleringsplanfasen.
Vi har ikke holdepunkter for å hevde at de utredningene som foreligger har så store mangler
at de rokker ved grunnlaget for det prinsipielle og overordnede plannivå eller for valg av
korridor for dobbeltspor. Vi anser at utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, og
at konsekvensutredningene er tilstrekkelige på kommunedelplannivå. Vi forbeholder oss
likevel retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det viser seg at våre
ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen jf. våre merknader og forutsetninger.
Transportanalyse
I transportanalysen er det lagt til grunn NTM og RTM (DOM Hed-Opp). I disse modellene
beregnes det på et grovt nivå, slik at en kan si noe om regional transport innenfor et stort
geografisk område. Modellene har svakheter når det gjelder lokal transport.
Som det også er påpekt i jernbaneverkets KU Hovedrapport vil transportmodellene beregne
reisemiddelfordeling innenfor et stort område med et stort antall reisende.
Reisemiddelfordelingen vil følgelig bli omtrent upåvirket av InterCity-prosjektet. Prosentvis
antall reisende med kollektiv (jernbane og buss) vil bli omtrent det samme før og etter
utbygging av InterCity.
I KU Hovedrapport beskrives det at det er stor utsikkerhet knyttet til forutsetninger om
bompengebetaling, endret framkommelighetssituasjon på vegnettet, bosettingsmønster og
økonomisk vekst. Det er i analysen lagt til grunn SSBs middelverdi for befolkningsøkning, og
i modellen er det lagt som forutsetning at det ikke er bompenger på E6. Bompenger på E6
kan påvirke valg av transportmiddel, noe som kan gi både lokale og regionale virkninger.
Ideelt sett burde usikkerhetsaspektet vært problematisert og omtalt nærmere i
transportanalysen som ligger til grunn ved kommunedelplanen, da fordeling av lokal trafikk
og valg av transportmiddel kan gi konsekvenser ved stasjonene.
Eksempelvis burde det vært synliggjort hvorvidt bompenger/ikke bompenger på E6 gir
utslag på trafikkmengde lokalt eller regionalt, og om dette har virkning for de ulike
stasjonsplasseringene i Hamar.
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I transportanalysen er det ikke lagt fram prognoser for antall/trafikkmengde framskrevet i
tid. Reisemiddelfordeling angitt i prosent sier lite om antall trafikanter fordelt på ulike
transportmiddel, og hvordan trafikkavvikling for ulike trafikantgrupper skal løses.


Vi forutsetter at det foretas en ny transportanalyse i reguleringsplanfasen. Vi ber
spesielt om at lokal trafikk rundt knutepunktene blir belyst.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Statens vegvesen støtter Jernbaneverkets vurdering og anbefaling av korridoralternativ i
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.
Statens vegvesens vurderinger er gjort med basis i vår rolle som forvalter av riks- og
fylkesveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar for vegtransport.
Kommunedelplanen betinger at det gjennomføres endringer og omlegginger av offentlig
vegnett. Vi tar som forutsetning at alle nødvendige vegtiltak som er en direkte følge av
kommunedelplanen planlegges og bekostes av Jernbaneverket/InterCity-prosjektet.
Statens vegvesen slutter seg til anbefalt Korridor Stange vest-2a.
Ut over dette støtter vi forslaget om etablering av ny vegforbindelse mellom fylkesveg 230
og 234 sør for Stange stasjon. Ny vegforbindelse vil gi en bedre trafikksikkerhetsmessig
løsning enn å videreføre dagens vegløsning for innfartsparkering øst for stasjonen.
Statens vegvesen anbefaler Korridor 1 Vest-3b (kulvert) i Hamar. Alternativet bygger opp
under målene om kompakt by- og tettstedsutvikling og viderefører kollektivknutepunktet
nær andre viktige målpunkter i byen. Dagens tyngdepunkter i Hamar by, som boligområder,
arbeidsplasser, kulturtilbud og handel/service ligger innenfor gangavstand fra stasjonen.
Det ligger godt til rette for å møte framtidig utvikling og mål om fortetting ved
kollektivknutepunktet.
Nasjonale føringer og målsetninger om kompakte byer og målet om nullvekst i
personbiltrafikken tilsier at jernbanestasjonen bør bli liggende der den er i dag. Utbygging
av InterCity vil medføre vesentlig redusert reisetid mellom byene, som igjen vil skape
muligheter for økt pendling og andre togreiser. Imidlertid forutsetter dette at by-nettverket
har sine viktigste funksjoner og arbeidsplasser i gangavstand fra jernbanestasjonen i den
enkelte by.
Statens vegvesen anbefaler ikke Korridor 1 Vest-2b (bru). Brualternativet vil gi større
barrierevirkning i byen og vil ikke bygge like godt opp under mål om utbyggingspotensiale
rundt stasjonen. Nord for Hamarbukta vil kulverten ligge over dagens bakkeplan til nordvest
for rundkjøringen Aslak Bolts gate – Storhamargata. Alternativet vil gi uheldig virkning for
byen, blant annet knyttet til barrierevirkning og støy. Vi anser ikke at alternativet vil gi like
god løsning for Hamar når det gjelder tilrettelegging for kompakt byutvikling.
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Statens vegvesen vil fraråde Korridor 2 med stasjon ved Rådhuset. Alternativet har store
utfordringer fordi kulvert gjennom byen må ligge åpen over en lang strekning. Utfordringene
med barrierevirkning, som blant annet gjør at det er vanskelig å opprettholde forbindelser
på tvers, gjelder både i permanent situasjon og særskilt i anleggsfasen.
Statens vegvesen vil fraråde Korridor 3 med stasjon ved Vikingskipet. Alternativet har store
utfordringer knyttet til mål om kompakt by- og tettstedsutvikling, og gir ikke de samme
muligheter til overføring av gods fra veg til bane som Korridor 1. I forslag til Nasjonal
Transportplan anbefales det at nullvekst i personbiltrafikken også skal legges til grunn for
mindre byer. Dette innebærer at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk,
sykkel og gange. For mindre byer som Hamar er det særlig et stort potensial for å øke
andelen med gåing og sykkel som følge av mange korte reiser. Lokalisering av en ny stasjon
ved Vikingskipet vil skape økt transportbehov og redusere mulighetene til å nå målet om
nullvekst.
Korridor 3 har vesentlige svakheter når det gjelder anleggsgjennomføring, noe som gir
virkning for vårt ansvarsområde knyttet til framkommelighet og trafikksikkerhet. Korridor 3
gjør det nødvendig med omfattende ombygging av fylkesveg 222 Stangevegen for
framføring av bru over jernbanelinja. Stenging av Stangevegen vil medføre at ytterligere
12 000 - 13 000 biler vil bli overført til et allerede belastet vegsystem.
Statens vegvesen slutter seg til utredet korridor i Ringsaker.
Riving av Amlund bru må følges opp i den videre planprosessen. Her er det viktig å se
nærmere på håndtering av trafikk, prioritering av trafikanttyper og konkrete løsninger for
vegsystemet ved stasjonen. Reguleringsplanen for E6 og mulighetsstudien for Brumunddal
stasjon må følges opp i neste planfase.
Videre samarbeid og behov for utredninger i reguleringsplanfasen
For å sikre at planlegging som berører riks- og fylkesveg blir ivaretatt tilstrekkelig i
reguleringsplanarbeidet ber vi om at Jernbaneverket oppretter egen dialog med Statens
vegvesen. Vi ønsker et tett samarbeid rundt vurdering av transport og trafikkmønster,
kollektivknutepunkt, vegtekniske løsninger og eventuelle konsekvenser som følge av
endringer i vegsystemer. For anleggsfasen forventer vi at det utarbeides en
trafikkavviklingsplan. Vi forventer at Jernbaneverket legger fram forslag til løsninger som
berører riks- og fylkesvegnett før høringsforslag for reguleringsplan foreligger.


Vi forutsetter at godkjenning av tekniske løsninger håndteres i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan/teknisk plan i egen dialog.



Vi forutsetter at Jernbaneverket har direkte dialog med Nye Veier AS for de
løsningene som berører E6, innenfor planområdet for E6 Kolomoen – Moelv.



Vi forutsetter at igangsatte og planlagte tiltak på veger vi har forvaltningsansvar for
ikke berøres av bestemmelsenes § 4-1.



Vi stiller krav om at det innarbeides i bestemmelsene at: «Løsninger for offentlige

veger skal utformes i tråd med gjeldende vegnormaler og retningslinjer utarbeidet av
SVV (Håndbok N100 – Veg og gateutforming) eller annen vegmyndighet eksempelvis
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vegnormal for kommunale veger. Statens vegvesen skal godkjenne tekniske løsninger
for riks- og fylkesveg før endelig planforslag foreligger».
Til bestemmelsene punkt 3.3 Rekkefølgekrav ber vi om et nytt punkt c): Det skal
utarbeides en trafikkavviklingsplan som ivaretar god framkommelighet og
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper i anleggsfasen. Trafikkavviklingsplanen skal
godkjennes av Statens vegvesen.
Vi har forventninger til at Statens vegvesen blir invitert inn i arbeidet med
utarbeidelse av plan for trafikksikkerhet i anleggsperioden.



Vi tar som forutsetning at massetransport inn til deponi i all hovedsak vil følge veger
som er dimensjonert for denne type trafikk, alternativt at det anlegges driftsveg
langs linja.



Vi forutsetter at det gjøres vurderinger av trafikksikkerhet på atkomstveger til
massedeponi før det avsettes arealer til massedeponi.



Vi forutsetter at tilrettelegging for gående og syklende vil bli eget tema i neste
planfase og håndteres i samarbeid med Statens vegvesen og de aktuelle kommunene.



Vi forutsetter at det foretas en ny transportanalyse i reguleringsplanfasen. Vi ber
spesielt om at lokal trafikk rundt knutepunktene blir belyst.

Ivaretakelse av utredningsplikten
For Statens vegvesens ansvarsområder er mye av dokumentasjonsbehovet dekket, men det
vil fortsatt være tema og detaljer i konsekvensutredningen på kommunedelplannivå som må
vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Vi anser at utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, og at
konsekvensutredningene er tilstrekkelige på kommunedelplannivå.
Vi forbeholder oss likevel retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det
viser seg at våre ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen jf. våre merknader
og forutsetninger.
Vegavdeling Hedmark
Med hilsen

Aud M. Riseng
avdelingsdirektør

Hanne Finstad
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Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal i Stange, Hamar og
Ringsaker kommuner til offentlig ettersyn
Fylkesmannen viser til sine merknader og kommentarer. På denne bakgrunnen anbefaler
Fylkesmannen alternativ K1- 3b med kulvert for framføring av jernbane gjennom Hamar.
Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2 ut fra usikkerheten rundt gjennomføring og
konsekvenser. Dette gjelder usikkerhet både i forhold til selve gjennomføringen av
jernbanetiltaket, så vel som usikkerhet knyttet til kostnader. Alternativet fører også til
store inngrep i Østbyen og vil slik det er foreslått føre til at deler av byen deles i to.
Fylkesmannen har stor respekt for kommunen som planmyndighet, men har etter en
grundig vurdering kommet til at Fylkesmannen ut fra sin rolle ikke kan unngå å fremme
innsigelse til alternativ K3 i Hamar. Dette alternativet har klart størst negative
konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika, det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir
den totale belastningen på naturreservatet og det er utredet alternativ som har mindre
negative konsekvenser. Alternativ K3 medfører i tillegg negative konsekvenser for
jordvernet og er i strid med føringer om sentral stasjonslokalisering. Det vises for øvrig til
merknadene i brevet.
Fylkesmannen slutter seg til alternativene for framføring av trase i Stange og Ringsaker
kommuner.
Fylkesmannen støtter i hovedsak Hamar kommunes forslag til mer detaljerte
bestemmelser (bestemmelser alt. B). Vi har flere tilføyelser og presiseringer som
forutsettes innarbeidet før vedtak av planforslaget. Det er knyttet en formell innsigelse til
disse kravene. Vi imøteser nærmere kontakt om dette.
I det følgende vil Fylkesmannen gjøre nærmere rede for sitt syn, sine merknader og
kommentarer til planen. Fylkesmannen har i første del av uttalelsen merknader til forslaget
til kommunedelplan. I del 2 har vi samlet merknader og krav til videre planarbeid.
Postadresse:
Postboks 4034
2306 Hamar

Kontoradresse:
Parkgt 36
2317 Hamar

E-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Telefon Statens hus:

Telefaks:

Org.nr.: 974 761 645

Sentralbord: 62 55 10 00

62 55 10 31

Banknr. 7694.05.01675

Internett: www.fylkesmannen.no
Side 1

Innledning
Fylkesmannen mottok 4.7.2016 forslag til kommunedelplan for Dovrebanen på strekningen
Sørli – Brumunddal på høring. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av
dobbeltsporet jernbane på nevnte strekningen.
Forslaget til kommunedelplan omfatter en strekning på ca. 30 km fra Sørli i Stange kommune,
via Hamar til Brumunddal i Ringsaker kommune. Forslag til kommunedelplan for hele
strekningen er utarbeidet av Jernbaneverket og ble levert til kommunene 1. juni 2016.
Kommunestyret i hver kommune har laget egne saksframlegg og lagt planforslaget ut på
høring med frist 16.september 2016.
Nytt dobbeltspor skal bidra til vekst og utvikling i vår regionen ved at reisetida reduseres,
punktligheten bedres og kapasiteten på jernbanen økes. Videre skal InterCity-utbyggingen
bidra til å avlaste befolkningspresset i Osloregionen og knytte byene på Østlandet tettere
sammen.
I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) skal det være sammenhengende
dobbeltspor til Hamar innen 2024 og til Lillehammer innen 2030. Det er i prosessen lagt stor
vekt på at det må foreligge en vedtatt kommunedelplan for strekningen før jul slik at en
utbygging kan prioriteres ved tildeling av investeringsmidler for første fireårs-periode (20182021) som skal vedtas av Stortinget i juni 2017.
Kommunedelplanen skal avklare utbyggingen av dobbeltspor på InterCity-strekningen
mellom Sørli og Brumunddal, i første rekke hvilken korridor dobbeltsporet på strekningen
skal bygges i og hvor jernbanestasjonene skal ligge. Eksakt linje og høyde for jernbanen,
omlegging av berørt infrastruktur, plassering av avbøtende tiltak mv. fastlegges først i
reguleringsplan. Planmaterialet er svært omfattende. Plankartet og planbestemmelsene er
juridisk bindende for videre arbeid.

Del 1 Merknader til forslag til kommunedelplan
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
På bakgrunn av internasjonale forpliktelser og nasjonal satsing skal Norge legge om til et
lavutslippssamfunn for å hindre alvorlige klimaendringer. Norge ratifiserte Parisavtalen i juni i
år som forplikter oss til 40% reduksjon av klimagassutslippene innen 2030. Videre er
ambisjonen å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Regional og kommunal planlegging er
viktig for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp og således nå de fastsatte målene.
Transport utgjør en vesentlig del av klimagassutslippene, og samordning av arealbruk og
transport er et viktig virkemiddel for å legge til rette for lavutslippssamfunnet.
Jernbaneverkets anbefaling
Jernbaneverket anbefaler hovedalternativet i Stange og Ringsaker og begge K1alternativene, men på ulike vilkår i Hamar. Varianten 56-1a i Stange anbefales ikke, og i
Hamar fraråder Jernbaneverket alternativene K2 og K3.
Tilrådningen er basert på en samlet vurdering av:
1. samfunnsøkonomisk analyse (prissatte og ikke-prissatte konsekvenser)
2. andre samfunnsmessige virkninger (f.eks byutvikling i tilknytning til stasjon)
3. måloppnåelse (angitte samfunnsmål og effektmål)
4. føringer i statsbudsjettet for 2015, bla. på investeringskostnader
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Jernbaneverket presiserer i planbeskrivelsen (s. 192) at fremtidig lokalisering av jernbane og valg
av løsninger er basert på en rekke verdivalg knyttet opp mot de ulike samfunnsmålene. Det vil
med andre ord kunne være uenighet om hvorvidt planforslaget og de avveiningene som er
foretatt underveis er i tråd med overordnede føringer, og hvilke mål og krav som er tillagt størst
vekt.
Fylkesmannen vil bemerke at vi på enkelte områder ikke fullt ut kan slutte oss til de
vurderingene og avveiningene som er foretatt og fremkommer av planforslaget og
fagrapportene. Det videre planarbeidet vil kreve ytterligere utredninger, i tillegg må det legges
avgjørende vekt på tilpasninger, avbøtende og kompenserende tiltak for å minimere de negative
konsekvensene av nytt dobbeltspor på strekningen.
Samordnet areal- og transportplanlegging
Det er klare nasjonale forventninger til at det planlegges for kompakte byer og tettsteder og
bygges tett rundt kollektivknutepunktene. Dette bidrar til å redusere arealforbruk og
transportbehov, i tillegg til å styrke grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange (jf.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 12.6.15).
Utbyggingsmønstret skal endres fra spredt og bilbasert til tett og kollektivt. Nasjonal satsning på
skinnegående transport må følges opp lokalt med kanalisering av framtidige arbeidsplasser og
boliger til områder nær stasjonene for å være bærekraftig. Det forutsetter ikke bare høy
arealutnytting, men også en funksjonsblanding mellom boliger, arbeidsplasser, handel og
servicefunksjoner.
Dobbeltspor fra Sørli til Lillehammer som del av den nasjonale InterCity-satsingen skal både
tilrettelegge for og forutsetter befolkningsvekst i regionen. Dette er også i tråd med politisk
vedtatte målsettinger for fylket og Innlandet. En slik befolkningsvekst skal tilrettelegges for
innenfor rammene av et lavutslippssamfunn. Oppgradering til dobbeltspor er en viktig
innsatsfaktor og vil bety vesentlige endringer av byene og tettstedene langs strekningen.

Prosess
Prosessen har vært hurtig med tanke på sakens kompleksitet og omfang, og framdrift har vært
førende. Til høring har planforslaget over 30 vedlegg. Det er utfordrende å sette seg inn i saken
og få oversikt over de vesentligste konsekvensene og vurderingene som er foretatt av ulike
utredere og etater. Videre er ulike fagtema utredet med ulikt detaljeringsnivå. Vi ser at
sammenstillingene (planforslag, konsekvensutredning og planbestemmelser) med fordel kunne
vært bedre samordnet. Unøyaktighetene og nyansene i det som er fremlagt gjør også
avveiingene vanskelige og skaper usikkerhet om hva som er foreslått. Det kan gjøre at det er en
fare for at beslutningsrelevante tema blir oversett eller vektlagt feil i beslutningsprosessen.
Fylkesmannen har gitt tidlige og tydelige innspill til Jernbaneverket både til planprogrammet
og i møter før og etter dette. Vi merker oss at våre innspill gitt underveis i
kommunedelplanprosessen i varierende grad er tatt hensyn til i planforslaget, samtidig har
prosjektet endret karakter underveis (eksempelvis utvidelser av korridoren, tre spor over
Åkersvika, at sporveksler ikke kan ligge på bru, at diesellokomotiv ikke kan stoppe på stasjon i
tunell mm). Fylkesmannen setter pris på at vi har blitt invitert av Jernbaneverket til møter i
løpet av prosessen. Møtene har i stor grad har vært informasjonsmøter hvor jernbaneverket
har orientert om status. Den raske fremdriften i prosessen har gjort diskusjonen om avveiing
av ulike interesser krevende. Blant annet gjelder dette tilpasninger som kan gjøres for å
ivareta andre viktige nasjonale interesser i tillegg til framføring av dobbeltspor.
Fylkesmannen forutsetter at det blir fokus på slike tilpasninger i det videre planarbeidet, og
ønsker å ha et tett samarbeid og dialog med Jernbaneverket og øvrige myndigheter i den
videre prosessen.
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Fylkesmannen støtter Hamar kommune sitt valg om å legge ut alle fire alternativ til offentlig
ettersyn. Dette sikrer en bred høring om en svært viktig sak for Hamarregionen og vil kunne
forebygge senere «omkamper».
Utredningsplikten
Fylkesmannen mener planprogrammet på flere punkter ikke er godt nok besvart eller at de
gjennomførte utredningene ikke er detaljerte nok, jf. merknader i Del 2. Videre vil vi bemerke
at vi ikke er enige i alle vurderinger eller forutsetninger som er satt.
Fylkesmannen legger vekt på at det er store samfunnsinteresser knyttet til å få vedtak av
kommunedelplanen i denne saken før jul 2016. Under forutsetning av at de punktene vi tar
opp i del 2 av vår uttalelse utredes nærmere og avklares i reguleringsplanfasen, kan vi slutte
oss til at planprogrammet er tilfredsstillende besvart og konsekvensutredningen god nok
på dette plannivået.
Fylkesmannen registrerer også at kommunene som planmyndigheter anser utredningsplikten
å være oppfylt.
Avbøtende tiltak
Planbeskrivelsen og konsekvensutredningen har noen forslag til avbøtende tiltak, men
utgangspunktet er at avbøtende tiltak skal utredes nærmere og fastsettes i reguleringsplan,
jf. bestemmelse §3-3b) til planen. Avbøtende tiltak ikke er kostnadsberegnet som del av
jernbanetiltaket på kommuneplannivå.
Fylkesmannen tar ikke på nåværende tidspunkt stilling til forslag til avbøtende og
kompenserende tiltak da de ikke er tatt inn i plankart eller planbestemmelser, samtidig som
det ikke er utredet hvilke tiltak som helhetlig sett best vil ivareta nasjonale og regionale
interesser.
Fylkesmannen forutsetter at det i reguleringsplanfasen legges stor vekt på å begrense
ulempene gjennom tilpasninger av jernbanetiltaket, iverksetting av avbøtende og
kompenserende tiltak samt konkrete miljøoppfølgingsplaner for plan-, anleggs og driftsfasen.
Dette vil måtte påvirke kostnadene i prosjektet noe, men er svært viktig for å begrense de
negative virkningene og slik sikre et best mulig samfunnsmessig resultat.
Videre viser vi til våre merknader i Del 2 om forhold som må utredes og avklares i
reguleringsplanfasen.
Pilotprosjekt for kompensasjon
Det er fra nasjonalt hold bestemt at Dovrebanen Sørli- Brumunddal skal være et pilotprosjekt for
kompensasjonstiltak for inngrep i naturvernområder og dyrka mark. Fylkesmannen stiller seg
positiv til dette og ser frem til videre samarbeide for å få til gode helhetsløsninger.
Når det gjelder kompensasjon er rekkefølgen at man først skal legge vekt på og avsette ressurser
for å unngå inngrep i slike viktige areal. Dernest skal skader avbøtes, områder restaureres og
som siste utveg; kompensasjonsarealer skaffes. Vi legger til grunn at dette blir tilnærmingen
også videre i dette prosjektet.

Nasjonale interesser
I areal- og samfunnsplanlegging skal mange ulike hensyn og interesser veies mot hverandre.
InterCity-satsing på Østlandet har samfunnets behov for et mer miljøvennlig og
fremtidsrettet transportsystem som knytter bo- og arbeidsområdene sammen som førende
mål. Samtidig er det slik at utbygging av en moderne jernbanetrase med dobbeltspor også
virker inn på og får konsekvenser for andre viktige nasjonale interesser. Disse er blant annet

Side 4 av 21

reduksjon av klimagassutslipp, samfunnssikkerhet og beredskap, vern av natur og dyrket
mark, vern mot forurensing og støy, tilgang på leke- og uteoppholdsareal, folkehelse og
universell utforming. Fylkesmannen skal se til at også disse nasjonale interessene ivaretas i
planleggingen.
En jernbane for hastigheter opp mot 250 km/t krever store arealbeslag, sikkerhetssoner og
skjerming av banen. Det gjør planarbeidet og gjennomføring av prosjektet krevende.
Fylkesmannen er opptatt av at man sammen finner løsninger som gir minst mulig negative
virkninger, samtidig som overordnede mål ivaretas.
Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for naturvernområder
Områder med naturverdier i nasjonal og internasjonal sammenheng er vernet etter
naturmangfoldloven. Fylkesmannen har rollen som forvaltningsmyndighet for Åkersvika
naturreservat og Furuberget naturreservat som begge er berørt av planforslaget. Det er
Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet som behandler søknader om tiltak i
verneområdet. Fylkesmannen kan ikke gi dispensasjon for tiltak eller inngrep som er i strid
med verneforskriften. Større inngrep eller endringer i grenser for verneområdet krever
vedtak av Kongen i Statsråd. Fylkesmannen understreker at inngrep i verneområdet omfattes
av mer enn kommunens vedtaksmyndighet etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen som
forvaltningsmyndighet for Åkersvika har myndighet til å avgjøre hvilke krav eller vilkår som
må oppfylles før det kan settes i gang tiltak eller inngrep i Åkersvika og Furuberget
naturreservat.
Fylkesmannen skal påse at det gjennom videre prosess med utarbeiding av reguleringsplan
med miljøoppfølgingsplan, kompensasjonsplan, grenseendring og gjennomføring sikres at det
blir null netto tap (jf. begrepet «no nett loss») av naturverdier i Åkersvika våtmarksområde.
For å få til dette innenfor ønsket tidsramme, må det fra tiltakshavers side legges til rette for
et samarbeidsprosjekt mellom de ulike myndighetene for eksempel etter mønster fra E6
Åkersvika, jf. Miljøverndepartementets vedtaksbrev av 11. april 2013.
Jordvern og nasjonale føringer
Stortinget vedtok enstemmig 8.12.2015 et strengere vern av matjord, og skjerper målet for
årlig omdisponering av dyrka jord fra 6 000 til 4 000 dekar innen 2020.
Dyrka jord er en viktig nasjonal ressurs. Vern av dyrka jord er en forutsetning for å nå
politiske mål om økt norsk matproduksjon, vesentlig for vår beredskap på matområdet og en
viktig ressurs i det grønne skiftet. Kun 3 % av arealet i Norge er dyrka mark og bare 1 % har
matkornkvaliteter. Noen av Norges mest verdifulle jordressurser ligger i Hamarregionen. Ut
fra dette må jordvern være en overordnet premiss i videre planlegging og ved gjennomføring
av jernbanetiltaket i tråd med miljømålene i NTP og Miljøprogram for IC-prosjektet. Her heter
det: «Totalt arealbeslag av jernbaneanlegg og veiomlegginger skal minimaliseres», videre at
«Prosjektet skal tilpasses det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet i Stange, Hamar og
Ringsaker» og «Prosjektet skal beslaglegge minst mulig areal med dyrket, dyrkbar mark,
vannkilder og mineralressurser».
Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er gjennomført en omfattende og systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse som omfatter
både anleggs- og driftsfasen av prosjektet. Trafikksikkerhet, skred, overvann, flom, forurensing,
ulykker under lek og fritid, samt ødeleggelse av kritisk infrastruktur er tema som er analysert.
I risiko- og sårbarhetsanalysen opplyses det at fylkes-ROS for Hedmark (Regional plan for
samfunnssikkerhet og beredskap) er brukt som utgangspunkt for gradering av sannsynlighet og
konsekvens. Risikomatrisen avviker imidlertid fra matrisen som er brukt i regional plan for
samfunnssikkerhet og beredskap ved at hendelser som er lite sannsynlige, men kan ha
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katastrofale konsekvenser defineres innenfor gult risikoområde (akseptabel med tiltak) i stedet
for rødt (uakseptabel risiko). Det er kommunen som planmyndighet som definerer hva som er
akseptabel risiko. I dette tilfellet vil det si at hendelser som har katastrofale konsekvenser ikke
defineres som uakseptabel risiko. Graderingen av sannsynlighet er imidlertid forskjellige mellom
denne analysen og fylkes-ROS da for eksempel hendelser som skjer sjeldnere enn hvert 500. år
er definert som lite sannsynlig, mens dette i fylkes-ROS er hendelser som skjer sjeldnere enn
hvert 100. år.
Det er positivt at de uønskede hendelsene er vurdert mot risikostyringsmål som er i tråd med
regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (fylkes-ROS). Dette gjelder liv og helse, ytre
miljø, samfunnsviktige funksjoner og økonomiske verdier.
I risiko- og sårbarhetsanalysen er planlagte tiltak og forslag til nye risikoreduserende tiltak
beskrevet. Det opplyses at det vil være behov for kartlegging av ytterligere tiltak for enkelte
hendelser som er identifisert i analysen når alternativer er valgt og i forbindelse med neste
planfase. Kommunene må sikre at planlagte og foreslåtte nye tiltak i henhold til risiko- og
sårbarhetsanalysen blir fulgt opp i den videre planleggingen.
Vi vil i denne sammenheng påpeke at det ikke er sammenheng mellom tiltaksbeskrivelsen i
risiko- og sårbarhetsanalysen og planbeskrivelsen når det gjelder hendelsen flom i Mjøsa.
Planlagte tiltak i henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen er å sikre at jernbanen skal ligge over
200-årsflomnivå, mens det i henhold til planbeskrivelsen i tillegg skal være sikkerhetsmargin på
0,5 meter, tillegg for bølger på 0,5 meter og krav til skinneoverkant på 0,4 meter. Her bør det
være samsvar mellom tiltaksbeskrivelsen i ROS-analysen og planbeskrivelsen.
I henhold til dette er det prosjektert med at overkant for nytt dobbeltspor er lagt på kote +128
over Åkersvika og i Hamarbukta. Videre opplyses det at skinneoverkant under kote + 127,54 skal
flomsikres. Når det gjelder flomsikring i Mjøsa og håndtering av kryssende vassdrag forutsetter
vi at faglige råd og retningslinjer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blir fulgt opp.
Det er utarbeidet en egen fagrapport om hydrologi som blant annet fokuserer på
flomvannstander, flomberegninger og dimensjonering av kulverter og elve-/bekkekrysninger,
hydrologiske forhold i Åkersvika og mulig omlegging av Brenneribekken.
Når det gjelder anleggsperioden, vil vi påpeke at det må tas hensyn til framkommelighet og
utrykningstid for nødetatene. Dette gjelder for alle tre kommunene, men spesielt nevnes
utfordringene for Hamar og Stange bl.a. som følge av at Stangebrua forutsettes stengt for til dels
over lange tidsperioder avhengig av hvilket korridoralternativ som velges gjennom Hamar.
Vegnettet blir sårbart hvis for eksempel Vangsveien og RV 25 blir blokkert som følge av mye
trafikk, ulykke e.l. samtidig som Stangebrua er stengt på grunn av jernbaneanlegget. Vi
forutsetter at disse problemstillingene blir avklart med Statens vegvesen og nødetatene i det
videre planarbeidet.
Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter ikke farer og uønskede hendelser i forbindelse med
togframføring o.l. Grensesnittet mellom risiko- og sårbarhetsanalysen og RAMS som ivaretar
bl.a. sikker togframføring og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i anleggsperioden samt drift
og vedlikehold er beskrevet. RAMS er en internasjonalt brukt forkortelse som gjelder
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet.
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes å være ivaretatt i forslag til
kommunedelplan. Fylkesmannen viser til at risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til plan- og
bygningsloven også skal gjennomføres for reguleringsplanene, og tar forbehold om at vi kan gi
merknader og om nødvendig fremme innsigelser til disse. Det er viktig at funn i
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kommunedelplanenes risiko- og sårbarhetsanalyse blir lagt til grunn for det videre arbeid med
reguleringsplanene.

Vurdering av kommunedelplan i Stange
Hovedalternativet er anbefalt av Jernbaneverket gjennom Stange kommune.
Hensynet til dyrka mark
Hensynet til dyrka mark blir svært viktig gjennom Stange kommune. På nåværende stadium i
planprosessen er anslaget for permanent beslag av dyrka mark på ca. 230 daa, mens
midlertidig beslag er oppe i 1160 daa. Dette omfatter ikke arealbeslag som følge av behovet
for omlegging av veier og arealtap på grunn av dårlig arrondering. I tillegg er erfaringen at
arealbeslaget blir betydelig større etter som man detaljerer ut planforslaget helt frem til
konkret gjennomføring av tiltaket.
Det er utredet et alternativ 2A og variant 56-1a for del av strekningen. Vi støtter vurderingen
om at alternativ 2A er å foretrekke da varianten 56- 1a ser ut til å gi noe mer arealbeslag og
medføre større fragmentering av dyrka mark, større nærhet til skoler, idrettshall og
kulturminner på Arstad. I tillegg vil denne varianten gi en enda mer omfattende omlegging av
Brenneribekken.
Fylkesmannen konstaterer at linjevalget gjennom Stange kommune vil få et arealbeslag i strid
med nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget. Fylkesmannen forutsetter at det i det
videre planarbeidet gjøres tilpasninger med tanke på minst mulig tap av dyrka mark. Dette
inkluderer vurderinger omkring kulverter, lokk, støttemurer og andre tiltak som vil kunne
bidra til å redusere jordtap i skjæringer, er viktig for å sikre gode arronderingsmessige
løsninger m.v.
I planforslaget er tilbakeføring av gammel jernbanelinje til jordbruksareal nevnt som
kompenserende tiltak. Fylkesmannen forutsetter at dette gjennomføres for områder der
dagens jernbanelinje skjærer gjennom dyrka mark og det ut fra en landbruksfaglig vurdering
vil gi en god løsning.
Fylkesmannen vil også fremholde viktigheten av klare retningslinjer for bruk og disponering
av midlertidig beslaglagte jordbruksarealer i anleggsperioden, for mest mulig å redusere
langsiktige skadeeffekter på produksjonsevnen til disse arealene. Dette må følges opp med
konkrete føringer i miljøoppfølgingsplaner.
Vi viser ellers til merknader til planbestemmelser og retningslinjer, og krav om utredninger i
neste planfase i del 2.
Konkret til området Vålødegården
I planbeskrivelsen er Vålødegården beskrevet som et område for deponering av
overskuddsmasser. Dette området vises også i plankart som båndlegging til regulering
tilsvarende resten av jernbaneanlegget. Tanken er at området blir omgjort til jordbruksareal
etter at anlegget er ferdig. Det vil gi 150 dekar dyrket mark og bidra til å redusere nettotapet av
dyrka mark noe som isolert sett er positivt. Fylkesmannen vil bemerke at forslag til tiltak ikke er
godt nok konsekvensutredet på kommunedelplannivå, dette gjelder blant annet for tema
naturmiljø og forholdet til/eventuell påvirkning av Våletjern naturreservat. Videre er atkomst til
området mangelfullt utredet. Transport til dette området er gjennom Stange sentrum per i dag.
Vi støtter Stange kommune i at det må vurderes alternative adkomstmuligheter dersom
deponiet skal etableres. Det bør videre utredes om massene til å etablere et slik mulig
deponi/jordbruksområde kan tas sørfra hvor det også bygges ned dyrka mark.
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Dersom en framtidig full konsekvensutredning viser at det ikke er vesentlige negative effekter
for miljø og samfunn, vil vi ikke motsette oss at området blir regulert til mottak for rene masser
og istandsatt til dyrka mark.
I planforslaget er det nevnt at området også kan fungere som deponi for alunskifer. Når det
gjelder eventuelt etablering av mottak for avfall (alunskifer og annen forurenset grunn) på
Våleødegården må det foreligge egen tillatelse etter forurensningsloven med forskrifter jf.
merknader i del 2.
Miljø- og landbrukskulvert gjennom Ottestad
På hele strekningen er det i kommunedelplanen kun lagt inn en kort kulvert som del av
jernbanetiltaket, og det er forbi Steinerskolen i Stange kommune.
Av hensyn til vern av dyrka mark og til nærmiljø mener Fylkesmannen at det både må
vurderes flere lokk/kulverter og en utvidelse av den kulverten som er inntegnet forbi
Steinerskolen på strekningen Gaustad søndre til Åkersvika.
Brenneribekken
Omlegging av Brenneribekken er krevende og det forutsettes at det gjøres et betydelig
utredningsarbeid i forbindelse med kommende reguleringsplanlegging for å ivareta
vannhusholdning, drenering og lignende i forbindelse med dyrka mark som blir påvirket,
samt for i størst mulig grad å ivareta biologiske kvaliteter, begrense tap av dyrka mark og
etablere en løsning som er robust i forhold til klimaendringer.
Åkersvika naturreservat
Stange og Hamar kommuner deler Åkersvika. Vi viser til merknader til planbestemmelser,
retningslinjer i del 2 når det gjelder naturreservatet.
Spesielle problemstillinger i Stange er omlegging av Sandvikavegen og bekkeomlegging.
Fylkesmannen krever etablering av støttemur e.l. for å unngå arealbeslag i reservatet som
følge av denne vegomleggingen. Når det gjelder eventuelle bekkeomlegginger slik at utløp
ledes til Åkersvika, så er det et krav at vannet ikke skal ha konsentrert forurensing og det må
vurdere om det er behov for egne renseløsninger.
Vi viser ellers til merknader til alternativene i Hamar under.
Knutepunkt og atkomstveg til stasjonen
Tilgang til stasjonsområdet og trafikkavvikling for både biler, busser og sykler er avgjørende
for å få gode kollektivknutepunkt som også bygger opp under sentrumsutviklingen.
God tilgjengelighet på begge sider av Stange stasjonen er viktig og en forutsetning for et
fremtidsrettet stasjonsanlegg og mulighetene for å realisere en vekst rundt
kollektivknutepunktet som både er ønskelig og forutsatt i InterCity-prosjektet. Fylkesmannen
støtter Stange kommune sin vurdering, og er av den oppfatning at veg sør for
stasjonsområdet må være en del av tiltaket.
Risiko og sårbarhet
Det er kun i ett tilfelle at en mulig hendelse har uakseptabel risiko, det vil si ligger i rødt
risikoområde. Dette gjelder i anleggsfasen i Stange kommune der konstruksjonssvikt på grunn av
anleggsvirksomhet nær skoler og bebyggelse medfører uakseptabel risiko. Fylkesmannen
konstaterer at tiltak for å redusere risiko er beskrevet for denne hendelsen.
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Vurdering av kommunedelplan i Hamar
Hamar kommune har lagt ut alle fire alternative trasekorridorer til høring:
 Alternativ K1 2B, med jernbanen på bru over Hamarbukta i sentrum
 Alternativ K1 3B, med oppfylling av Hamarbukta og banen i kulvert nordover fra
stasjonen
 Alternativ K2, med nedsenket, åpen stasjon ved Hamar rådhus og tunell videre nordover
 Alternativ K3, med stasjon ved Vikingskipet og jernbanen i tunell fra ca. Furnesvegen
Fylkesmannen legger vekt på at valg av alternativ må tilfredsstille føringene i Statlig
planretningslinje om samordning av bolig, areal og transportplanlegging. Byspredning,
transportbehov og klimagassutslipp skal reduseres gjennom å utvikle kompakte byer og
bygge tett rundt kollektivknutepunkt jf. nasjonale forventinger til kommunal og regional
planlegging. I tråd med dette har Hamar kommune nylig valgt «det grønne skiftet» som sitt
hovedsatsningsområde framover, og fortetting og transformasjon i sentrum, tilrettelegging
for økt bruk av sykkel og gange og planlegging av kollektivknutepunkt er løftet fram (jf.
forslag til planstrategi for Hamar 2016 -2019).
Etablering av dobbeltspor gjennom Hamar vil medføre store endringer og kan brukes som en
motor i et virkelig grønt skifte i Hamar. Det er avgjørende at kommunen setter av ressurser til
å følge opp videre detaljreguleringsplaner for jernbanen og til byutvikling rundt det
kollektivknutepunktet som blir valgt.
K1 Vest
K1-2b med bru over Hamarbukta
Alternativet har nest lavest investeringskostnader, og er dårligst for ikke-prissatte konsekvenser.
Det medfører jernbane ca. 1,7m høyere enn i dag over Åkersvika, forbi Espern og stasjonen, på
bru over Hamarbukta og i tunell fra Maxi-området. Høyere jernbanefylling vil beslaglegge areal
og utgjøre en funksjonell og visuell barriere. Alternativet oppfyller samfunns- og effektmålene
for InterCity-utbyggingen og er anbefalt av Jernbaneverket.
Dette alternativet gir utfordringer med hensyn til sammenheng mellom eksisterende sentrum og
nye utbyggingsområder, og ny jernbane med bru vil i større grad bli liggende som en fysisk og
visuell barriere mellom byen og Mjøsa enn en løsning med kulvert.
Fylkesmannen støtter ikke dette alternativet.
K1- 3b med kulvert
Alternativet har nest høyest investeringskostnader. Alternativet medfører at banen vil gå høyere
enn i dag over Åkersvika, ha svak helning langs Espern- område, for så å senkes fra stasjonen og
videre nordover. Jernbanen vil som i dag utgjøre en funksjonell barriere for Hamar sentrum fra
Åkersvika til kulverten ved Koigen. Alternativet oppfyller samfunns- og effektmålene for
InterCity-utbyggingen og er anbefalt av Jernbaneverket.
Jernbaneverket trekker fram at K1- 3b har større potensial for byutvikling enn K1- 2b fordi areal i
Hamarbukta innenfor kulverten kan fylles igjen og brukes til bebyggelse, samt park og eventuelt
vannspeil. For områdene på Hamar vest (fra Koigen og nordover) der jernbanen legges i kulvert/
tunell vil støy fra togtrafikk bli borte og eksisterende jernbane kan fjernes og nyttes til andre
formål.
Fylkesmannen anbefaler dette alternativet.
Alternativet med kulvert er en betydelig forbedring nord for stasjonen sammenlignet med en
bruløsning og dagens situasjon. Fylkesmannen forutsetter at videre detaljplanlegging legger vekt
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på ytterligere optimalisering med hensyn til å begrense barriereeffekt og ulemper sør for
stasjonen. F.eks. vil enhver reduksjon av høyden på banen fra 128 m.o.h bety mindre
arealbeslag i naturreservatet og Espern-området, og mindre barriereeffekt gjennom Espern og
sentrum.
Når det gjelder Furuberget så forutsettes det at reservatet ikke blir direkte berørt på overflaten
og at det settes inn tilstrekkelige tiltak slik at det heller ikke blir indirekte berørt for eksempel
når det gjelder vannstand/vannstrømmer.
K2 Midt
Alternativet kommer nest best ut på ikke- prissatte konsekvenser og best ut når det gjelder
andre samfunnsmessige virkninger (mulighet for byutvikling og regional utvikling).
Fylkesmannen anbefalte at midt-alternativet skulle utredes i forbindelse med høring av
planprogram. Det var da presentert som et alternativ med stasjonen i en tunell under byen.
Utredningen viser at en åpen stasjon vil medføre betydelige inngrep i Østbyen og i realiteten
dele denne delen av byen i to. Alternativet er klart dyrest og det er størst usikkerhet knyttet til
kostnadene. Det er også størst usikkerhet knyttet til anleggsgjennomføringen (spunting,
setningsskader, grunnvannstand, massekvalitet, alunskifer mv.).
Fylkesmannen mener alternativet har for stor usikkerhet knyttet til gjennomføring og
konsekvenser. Vi deler Hamar kommunes syn om at merkostnadene ved kulvert/«miljølokk» i
Østbyen burde vært synliggjort i utredningen. Alternativet gir ikke byen en stasjon i tunell under
bakken. Det synes etter vårt syn ikke som fordelene kan oppveie kostnadene og ulempene for
det foreslåtte alternativet.
Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2.

K3 Øst
Alternativet kommer totalt sett best ut på prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Utredningen viser at K3 er det dårligste alternativet når det gjelder reduksjon av
klimagassutslipp som følge av minst reduksjon av vegtrafikk. Alternativet bidrar i mindre grad til
å oppfylle det nasjonale målet om at trafikkvekst skal tas i form av kollektivtrafikk, sykkel og
gange.
Lokalisering av stasjon og nytt kollektivknutepunkt ved Vikingskipet er mest krevende med
hensyn på regional utvikling. Etablering av ny stasjon ved Vikingskipet vil kreve en stor
oppfølgende satsning for å få på plass arbeidsplasser tett opp til ny stasjon, nytt
tilbringertransportsystem og attraktive boligområder og et kollektivknutepunkt som også kan
være en møteplass for byens befolkning. Det er risiko for at Hamar blir en to-kjernet by.
Utredningene viser at det vil ta lang tid å bygge opp en kompakt by rundt en ny stasjon. Det vil
ikke være mulig med en tosidet utvikling rundt denne stasjonen, siden den plasseres i
strandkanten inntil grensen for Åkersvika naturreservat.
Alternativ K3 har klart størst negativ innvirkning på Åkersvika naturreservat fordi det
beslaglegger mest areal i naturreservatet og areal av høyere biologisk kvalitet enn K1 og K2
alternativene. Det fører også til at deltaområdet blir mer fragmentert. En eventuell fremtidig
tilsving mellom Rørosbanen og Dovrebanen mot nord ville gi ytterligere inngrep i reservatet og
ytterligere negativ påvirkning av verneverdiene. Videre framstår det som usikkert om bygging av
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ny bru i Stangevegen over jernbanen kan skje uten inngrep i naturreservatet. Den samlede
belastningen på Åkersvika er allerede stor. K1 og K2 alternativene har også negative
konsekvenser for reservatet, men betydelig mindre.
Fylkesmannen legger videre vekt på at alternativet har størst negative konsekvenser for direkte
og indirekte beslag av dyrket mark. Jernbanen blir videre en ny barriere i kulturlandskapet. Det
er i planbeskrivelsen synliggjort mulighetene for et dyrkbart lokk ved Tommelstad for å begrense
arealbeslaget. Likevel medfører dette trase-alternativet en omdisponering på minimum en 2030 daa samt bidrar til økt nedbyggingspress på dyrka marka som blir liggende mellom ny
jernbanetrase og eksisterende bebyggelse. Dette er areal som har stor jordbruksmessig verdi.
Fylkesmannen vil også minne om at jordvernhensyn var viktig grunn for endelig trasevalg for E6
gjennom Åkersvika. Sett i lys av at ny jernbane beslaglegger svært store arealer dyrka mark
gjennom regionen, og det på denne strekningen finnes alternativer som ikke berører dyrka
mark, mener Fylkesmannen dette alternativet er klart uheldig også ut fra jordvernhensyn.
Fylkesmannen minner om at et areal på 8,3 dekar mellom Åkersvikvegen og Stangevegen er
regulert til friområde (utomhus rekreasjon) i gjeldende reguleringsplan for områder langs
Åkersvikvegen. Arealet er tiltenkt funksjonen som større friområde for framtidige innbyggere i
planlagt ny bydel på Espern og er en viktig forutsetning for å realisere høy utnyttelsesgrad
innenfor ny bydel. Etter det vi kan se er det ikke omtalt hvordan dette friområdet skal erstattes.
Dette alternativet har klart størst negative konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika,
det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir den totale belastningen på naturreservatet og
det er utredet alternativ som har mindre negative konsekvenser. Alternativ K3 medfører i
tillegg negative konsekvenser for jordvernet og er i strid med føringer om sentral
stasjonslokalisering. Fylkesmannen har stor respekt for kommunen som planmyndighet,
men har etter en nøye vurdering kommet til at Fylkesmannen ut fra sin rolle ikke kan
unngå å fremme innsigelse til alternativ K3 i Hamar.

Vurdering av kommunedelplan i Ringsaker
Gjennom Ringsaker kommune til Brumunddal stasjon er det utredet en trasé som legges ut til
offentlig ettersyn. Jernbaneverket vurderer at denne traséen gir god måloppnåelse for alle
effektmålene.
Hensynet til dyrka mark
Valg av trase gjennom Ringsaker kommune legger mindre beslag på dyrka mark enn i Stange
kommune, men også her vil videre detaljplanlegging og valg av avbøtende tiltak få stor
betydning for endelig arealbeslag. Fylkesmannen forutsetter at jordvern er en premiss i
videre planlegging og ved gjennomføring av jernbanetiltaket i tråd med miljømålene i NTP og
Miljøprogram for IC-prosjektet.
Brumunda
Fylkesmannen minner om at Brumunda i tillegg til å være viktig for mjøsørreten, også har
harr, steinsmett, ørekyte og elveniøye. Det antas at særlig harr og niøye bruker nedre del av
elva og spesielt en kulp ved jernbanebrua. Av utredningen framgår det at jernbanen skal
heves forbi Brumunddal stasjon. Dette framgår imidlertid ikke av bestemmelser eller
plankart. Fylkesmannen forutsetter at det bygges bru for jernbanen over Brumunda. En
brulengde som gir rom for et mer naturlig elveløp og bufferarealer for flom vil også bedre de
biologiske betingelsene for akvatiske organsimer (bunndyr og fisk) og bedre gyte- og
oppvekstforholdene. Dette må hensyntas i det videre arbeidet med reguleringsplan og
miljøoppfølgingsplaner jf. våre merknader til bestemmelser og retningslinjer under.
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Mælumsvika
Ved Mælumsvika krysser ny trasé gjennom naturtypen middels kalkrik innsjø med verdi A
(nasjonalt viktig). Lokaliteten er utredet som en del av konsekvensutredningen.
Fylkesmannen forutsetter at utredningen følges opp i det videre planarbeidet og at tiltak for
å begrense den negative påvirkningen på lokaliteten innarbeides i detaljplanleggingen.
Registrerte naturtyper
På strekningen Jessnes til Rørvika vil jernbanetraséen berøre og gjøre inngrep i flere
registrerte naturtyper med A og B verdi. I konsekvensutredningen pekes det på negative
konsekvenser på overordnet nivå, men det er vanskelig å vurdere konkrete konsekvenser for
den enkelte lokalitet. Fylkesmannen forutsetter at konsekvensene synliggjøres på
lokalitetsnivå i reguleringsplanarbeidet og at nødvendige tiltak for å minimere
konsekvensene innarbeides i planen.
Øvrige utfordringer knyttet til blant annet høyden på jernbanen, støyskjerming, etterbruk av
dagens bane, kompensasjonsområder, ivaretakelse av barn- og unges interesser, forbindelser
på tvers av jernbanen, deponiområder, utvikling ved stasjonen som er drøftet tidligere i vår
uttalelse gjelder også for Ringsaker kommune. Vi viser også til merknader til bestemmelser,
retningslinjer og krav til videre utredninger i del 2.

Bestemmelser, retningslinjer og kart
Vi legger til grunn at bestemmelsene får lik utforming i de tre kommunene. Vi stiller oss i
hovedsak bak Hamar kommune sine forslag til mer utfyllende bestemmelser og retningslinjer og
forutsetter at bestemmelser og retningslinjer presiseres nærmere før vedtak av planen, jf.
merknader under. Dersom det er behov for nærmere klargjøring og justering av ordlyd i
bestemmelser og retningslinjer stiller vi gjerne til et møte om dette.

Til bestemmelsene;
Generelt mener Fylkesmannen at det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9 bør tas inn
flere bestemmelser i planen, herunder at flere retningslinjer bør oppgraderes til juridisk
bindende bestemmelser.
Generelt er det en del gjentakelser i bestemmelsene, eksempelvis om forelegging av tiltak og at
godkjent reguleringsplan skal foreligge før igangsetting.
Det fremgår at alle tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 innenfor planområdet skal
forelegges Jernbaneverket i båndleggingsperioden. Fylkesmannen antar kontroll på ervervskostnader begrunner kravet, men stiller spørsmål ved behovet for en så omfattende forelegging.
Som kjent favner § 1-6 alle tiltak etter loven – også ikke-søknadspliktige tiltak. Det vil etter vårt
skjønn bli et omfattende og unødvendig arbeid for jernbanemyndighet å skulle behandle ethvert
tiltak innenfor hensynssonen i båndleggingsperioden. Vi tilrår derfor at det gjøres unntak for
mindre tiltak etter lovens §§ 20-4 og 20-5, jf. SAK kap 4, samt evt. søknad om riving m.m.
Båndleggingen opphører når reguleringsplan er «vedtatt». Det bør vel stå endelig godkjent/med
rettsvirkning med tanke på mulig klage- og innsigelsesbehandling. I retningslinjene er her en
formulering som kan synes uklar/i motstrid, jf. «Ved vedtak av reguleringsplaner skal det angis
hvilke deler av hensynssoner for båndlegging utenfor reguleringsgrensen som samtidig skal
oppheves.» For ordens skyld nevner vi at Fylkesmannen er delegert myndighet til å behandle
evt. søknad om forlengelse av båndleggingsperioden.
3 Generelle bestemmelser
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Retningslinjen Standard tas inn som et nytt punkt under bestemmelse 3 og gis følgende tillegg (i
kursiv): Standard, kvalitet og universell utforming
«Jernbanesporene skal reguleres med standard iht. Jernbaneverkets tekniske regelverk. I tillegg
til dette kommer arealer til grøfter, areal for skjæringer og fyllinger, rekkverk, gjerder,
grønnstruktur og støyskjermingstiltak. Bygninger og uteområder skal utformes etter prinsipper
om universell utforming eller tilgjengelighet for alle, samt tilføre kvalitet (materialbruk og
arkitektur) i by- og tettstedsområder. Det skal legges vekt på arealeffektive løsninger»
I tillegg foreslår vi følgende formulering som andre setning: «Ved kryssing av veg og annen
infrastruktur skal berørte fagetaters standarder for høyder og dimensjonering følges».
§3-1 Plankrav
Til bestemmelse § 3-1 a) om plankrav må følgende endring tas inn (tillegg i kursiv):
«Kommunedelplanen skal følges opp med reguleringsplaner, jfr. Pbl §12-1, og tilhørende
miljøoppfølgingsplaner for tiltaket og utarbeides i henhold til prosess beskrevet i retningslinjene.
(…)»
Noen avbøtende og/eller restaureringstiltak kan kreve at reguleringsplan utarbeides og det
forutsettes at dette er tenkt som del av «…andre nødvendige tiltak og anlegg» i oppramsingen i
§ 3-1 a).
§ 3-3 Rekkefølgekrav
I punkt b) må det tas inn følgende presisering (tillegg i kursiv): «Nærmere konkrete
bestemmelser om avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak, herunder også for
anleggsfasen, skal utredes og fastsettes i reguleringsplanen, inkludert frist for gjennomføring»,
jf. også Hamar kommunes forslag.
Videre støtter vi Hamar kommunes forslag til nytt punkt § 3-3 c): «Før eller i forbindelse med
reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas, skal etterbruk av gammelt jernbanespor på den
aktuelle strekningen være avklart, inkludert frist for gjennomføring.»
4 Bestemmelser til hensynssonene
§ 4-5 Særskilt om Åkersvika naturreservat i Stange og Hamar kommuner
I forslaget til bestemmelser heter: «Reguleringsplanen for dobbeltspor skal inneholde tiltak i
verneområdet for å øke økologisk verdi og økologiske funksjoner i området». I retningslinjene
heter det om dette punktet at det skal iverksettes tiltak for å avbøte skader og forbedre
enkeltlokaliteter, i den hensikt å ikke forringe de økologiske verdiene. Vi setter pris på at
tiltakshaver har gode intensjoner, men det virker lite gjennomarbeidet når formuleringer i
planbestemmelser og retningslinjer gir grunnlag for ulikt nivå på tiltakene, og det heller ikke er
en mer konkret og forpliktende kobling mellom fagrapportens forslag til tiltak og
planbestemmelser og retningslinjer. Det er derfor viktig at det legges til rette for et forpliktende
samarbeid i videre planlegging.
Fylkesmannen mener det må tas inn en ny bestemmelse om støy med følgende ordlyd:
«Anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012) legges til grunn for videre planarbeid og gjennomføring» jf.
merknader til støy i del 2.

Til retningslinjene;
Retningslinjene virker noe uferdige og har et ulikt detaljnivå. Fylkesmannen har flere forslag til
tilføyelser/endringer.
Under punktet Regulering må også restaureringstiltak tas med i første setning, da slike tiltak
ofte medfører behov for avklaring etter plan- og bygningsloven.
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Når det gjelder punktet Miljøoppfølgingplaner (MOP) så er det viktig for Fylkesmannen å kunne
påvirke hva som settes av krav og tiltak, og i lys av at dette er et pilotprosjekt for kompensasjon
må det tas inn et tillegg: MOP skal utarbeides i samarbeid med vernemyndighetene for Åkersvika
naturreservat og landbruksmyndighetene. Samarbeidet skal gjøres gjensidig forpliktende ved
undertegning av en samarbeidsavtale. Jf. også vår merknad til bestemmelse § 3.1 a).
Til retningslinjen Stasjonsområder og knutepunktsutvikling slutter vi oss i stor grad til
innspillene fra Hamar kommune. Tillegget om at hensettingsspor og forbikjøringsspor for gods
fortrinnsvis etableres utenfor bykjernen må suppleres med og utenfor områder av nasjonal
verdi.
Når det gjelder retningslinjens punkt om alternativ K1-3b, støtter vi Jernbaneverkets krav om
byutvikling med høy utnyttelsesgrad, men er enig med kommunen i at det ikke kan angis
konkrete krav mht utnyttingsgrad og minimum byggehøyde uten at dette først er nærmere
konsekvensutredet. Hamar kommune er planmyndighet og må her gis mulighet til å ivareta flere
hensyn. Føringer om byutvikling med høy utnyttelsesgrad ved kollektivknutepunktene gjelder
forøvrig også for de andre stasjonsbyene.
Når det gjelder punktet «Særskilt om Åkersvika naturreservat» så må det tas inn følgende
tillegg;
Fylkesmannen i Hedmark er forvaltningsmyndighet for Åkersvika naturreservat. Videre prosess
må tilrettelegges for samarbeid mellom tiltakshaver, planmyndighet, forvaltningsmyndighet for
naturreservatene og andre relevante myndigheter for å få et godt planforslag med
kompensasjonstiltak og sikre nødvendig framdrift. Samarbeidet skal gjøres gjensidig forpliktende
ved undertegning av en samarbeidsavtale.
Jernbaneanlegget er av en slik karakter (størrelse, omfang) at det ikke kan gis dispensasjon fra
verneforskriften, men krever egen grenseendringsprosess, at erstatningsarealer skaffes og at
konkrete avbøtende tiltak nedfelles i reguleringsplan for jernbanen og oppdatert
forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat. Tiltakshaver skal bekoste undersøkelser og
utredninger som er nødvendige for å finne fram til økologiske kompensasjonstiltak
(kompensasjonsplan).
I miljøoppfølgingsplanen for anleggsarbeidet skal det stilles spesielle krav for å ivareta
økologiske funksjoner og verneverdier i Åkersvika.
Før anleggsarbeidet kan starte må også foreliggende dispensasjon for tiltak i eventuelle
midlertidige anleggsområder innenfor naturreservatet.
I retningslinjen heter det at beslaglagt areal skal kompenseres i forholdet 1:3. I
naturmangfoldrapporten påpekes det at forholdet 1:5 er et riktigere nivå (s. 168).
Det er ikke utarbeidet noen kompensasjonsplan per nå. Fylkesmannen legger derfor til grunn at
det skal skaffes erstatningsareal som minimum er i forholdet 1:3. Først når arealinngrep er
klarlagt vil behovet for kompensasjonsareal kunne endelig fastsettes. Dette vil avhenge av
kvalitet og tilgang på erstatningsareal. Setningen blir da «Beslaglagt areal skal kompenseres
med nytt verneareal av samme økologisk verdi i minimum forholdet 1:3».
Retningslinjen Naturressurser, grunnvann, vassdrag og geologi tar kun for seg landbruksfaglige
vurderinger og overskriften bør justeres deretter. Innledningsvis må det tas inn en setning
tilsvarende den under Naturmiljø: Jordvern skal inngå som eget tema i utarbeidelsen av
miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Andre setning suppleres med «Miljøoppfølgingsplanen skal
også beskrive hvordan jordbruksarealer i anleggsbeltet skal disponeres og tilbakeføres til
jordbruksformål, og inneholde konkret informasjon om jordbehandling» (jf. Fagrapport side 69).
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I andre avsnitt, siste setning må det føyes til følgende (i kursiv): «Planen for bruk av
jordressursene skal utarbeides i samarbeid med/forelegges regional landbruksmyndighet og
inneholde opplysninger om mengde og kvalitet med matjord, hvordan den skal mellomlagres,
hvor mye som skal brukes i anlegget, hvor mye som skal deponeres og hvor den skal
deponeres».
Fylkesmannen støtter Hamar kommune sitt tillegg i retningslinje Landbruk og friluftsliv. Vi
foreslår følgende tillegg: Ved oppfølging på reguleringsplannivå skal det søkes å begrense
tiltakets inngrep i jordbrukslandskapet mest mulig, også ved å vurdere ulike varianter av
kulvert/lokk/støttemur for å begrense areal som går bort til skjæringer og opprettholde gode
forbindelseslinjer også for friluftslivet.
Fjerning av eksisterende spor inngår ikke i tiltaket i følge fagrapport prissatte konsekvenser.
Fylkesmannen støtter Hamar kommunes forslag om rekkefølgekrav for å sikre
istandsetting/etterbruk av eksisterende bane. For retningslinjen Eksisterende spor må siste
setning i Hamar sitt forslag suppleres med (i kursiv): «Der det vurderes som landbruksfaglig
hensiktsmessig skal eksisterende spor gjennom landbruksområder tilbakeføres til landbruk».
Eksisterende spor må være del av reguleringsplan for jernbanen eller eventuelt egen
reguleringsplan for å avklare etterbruken der den ligger utenfor ny jernbanetrase.
Hamar kommunen foreslår ny retningslinje for Avbøtende tiltak. Fylkesmannen støtter Hamar
kommune når det gjelder at avbøtende tiltak må konkretiseres og innarbeides, jf. deres vedlegg
1 i saksframstillingen. Listen er derimot ikke fullt ut dekkende, og da planforslaget har ulikt
detaljeringsnivå har det per nå ikke vært godt nok grunnlag eller tid til å finne helhetlig gode
løsninger.
Der ikke annet uttrykkelig fremgår, er våre forslag til endringer og tillegg i bestemmelser og
retningslinjer å betrakte som krav som forutsettes innarbeidet før planvedtak. Dersom dette
ikke gjøres fremmes en formell innsigelse til planforslagets bestemmelser og retningslinjer.
Ved behov for nærmere klargjøring eller justering av ordlyd i bestemmelser og retningslinjer
stiller vi gjerne til et møte om dette.
Til plankartet;
Hensynssone båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven (710) som er hjemlet i pbl.
§ 11-8 bokstav d, skal ha arealformål «under» i følge Statens Kartverk.
Dersom arealformål og hensynssoner fra underliggende planer ikke vises, bør hensynssone
flomfare innarbeides i plankartet før vedtak jf. planbestemmelse § 3-2 a).
Det anses fornuftig at hensynsone H710 er inndelt i tre kategorier med hensyn til selve toglinjen.
Deponiområder og tverrslag for uttak av tunellmasser kunne vært angitt som egne kategorier.
Fylkesmannen bemerker også at båndleggingen synes å favne vidt, videre enn
trasèalternativene isolert sett skulle tilsi og særlig omfattende rundt mulige tverrslag og
rømningstuneller. Vi forstår det slik at dette bl.a. er begrunnet i behov for sideareal til
skjæringer, fyllinger, midl. anleggsområde og oppranking av jord i sjikt med videre. Hamar
kommune har spesielt bedt om synspunkter på mulig innskrenking av planområdet mot
Espern/strandsonen. Fylkesmannen har forståelse for kommunes ønske om snarlig utvikling av
dette området, men forutsetter at båndleggingssonens utstrekning er nøye vurdert og godt
begrunnet fra Jernbaneverkets side.
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Del 2: Krav om videre utredninger i neste planfase
Fylkesmannen har en del merknader og krav knyttet til arbeid som må skje før og i
forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner for jernbanen på strekningen mellom Sørli
og Brumunddal jf. merknad foran om at deler av planprogrammet ikke er besvart i
tilstrekkelig grad i kommunedelplanforslaget. Vi vil komme med disse merknadene nå fordi vi
vet at det også i neste planfase vil være press på framdriften.
Fylkesmannen forbeholder seg retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom
viktige nasjonale hensyn ikke ivaretas i tilstrekkelig grad.
Parkeringskapasitet
Det legges ikke opp til økt parkeringskapasitet ved Brumunddal og Stange stasjon, men
stasjonene er likevel ment å skulle avlaste Hamar stasjon. Fylkesmannen mener
parkeringskapasiteten på de mindre stasjonene må økes fordi kollektivkapasitet til
stasjonene verken er godt nok utbygget eller godt nok tilpasset det behovet
jernbanepassasjerene har.
Videre forutsetter vi at det legges opp til effektiv arealbruk rundt stasjonsområdene også når
det gjelder parkering f.eks. ved etablering av parkeringshus.
Støy
Mange er og blir støymessig berørt av togtrafikk på jernbanen, også utenfor avsatt
trasekorridor. Med støyskjerming og deler av traseen i tunell vil situasjonen bli bedre for
mange. Støyskjermingstiltak langs jernbanen og lokalt skal utredes mer detaljert i
reguleringsplanfasen. Fylkesmannen anser at støyskjermingstiltak – også for berørte utenfor
planområdet – er nødvendige selv om utviklingen av nye og mer støysvake tog kan redusere
behovet for støyskjerming noe.
Fylkesmannen legger til grunn at støy fra veger som må legges om som følge av
jernbaneutbyggingen må inngå i grunnlaget for detaljerte støyberegninger i reguleringsplan.
Grenseverdier i tabell 3 i T-1442/2012 må danne grunnlaget for støyskjermingstiltak og det må
legges vekt på skjerming langs kilden.
Støy- og støv fra produksjon av pukk er belastende for omgivelsene, og vi kan ikke se at dette er
del av støyutredningen. Eventuell produksjon av pukk fra masser i anlegget må ikke legges nær
tettbygde strøk innenfor trasekorridoren. Det forutsettes videre at slik produksjon holder seg
innenfor grenseverdier nedfelt i forurensingsforskriften kapittel 30.
Støy har også betydning både for fugle- og dyreliv og for friluftslivsbrukere. Avbøtende
støytiltak langs jernbanen over Åkersvika må utredes og etableres. I oppfølgende arbeid må det
sees på en løsning der støyskjerming og skjerming mot bølgeeffekt integreres i løsning /design
for bro/fylling over Åkersvika.
Hensynet til dyrka mark
Jordvern er en overordnet premiss for videre planlegging. Det må derfor legges vekt på
arealeffektive løsninger og tilpasninger også der det vil kunne bety tilpasning av tekniske krav
og få økonomiske konsekvenser.
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Hensynet til dyrka mark og avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak er etter vårt
syn ikke tilfredsstillende utredet på dette nivået. Fylkesmannen legger til grunn at dette blir
ivaretatt i det videre planarbeidet.
Det må utredes nærmere mulighet for landbruk/miljøkulvert og støttemurer gjennom
verdifulle landbruksområder for å begrense tap av dyrka mark. Dette gjelder for alle tre
kommuner. Kun å vurdere utslaking av fylling for dyrking er etter vårt syn ikke
tilfredsstillende.
Gjenbruk av matjord er et viktig avbøtende tiltak som må følges opp i samarbeid med lokal
landbruksforvaltning og grunneiere. Det må være en primær målsetting å løse mest mulig av
deponibehovet for matjord så lokalt som mulig. Kompensering av beslaglagt verdifulle
jordbruksarealer skal være Jernbaneverkets pilotprosjekt for å samle erfaring med fysisk
kompensasjon for tap av jordbruksareal. Dette er nybrottsarbeid og det er viktig at det skjer i
nært samarbeid med landbruksforvaltningen og grunneiere. Fylkesmannen ønsker å delta
aktivt i dette arbeidet.
Det må legges stor vekt på en fremtidsrettet arrondering gjennom makeskifte og å unngå
restarealer som vil gå ut av drift.
Tilbakeføring av eksisterende bane
Tilbakeføring av eksisterende bane er omtalt i retningslinjene til planen og i planbeskrivelsen.
I planforslaget er tilbakeføring av gammel jernbanelinje til jordbruksareal nevnt som
kompenserende tiltak. Fylkesmannen forutsetter at dette gjennomføres for områder der
dagens jernbanelinje skjærer gjennom dyrka mark og det ut fra en landbruksfaglig vurdering
vil gi en god løsning. Fylkesmannen støtter ikke Jernbaneverkets forutsetninger for
reetablering, jf. føringer i planforslaget.
På strekningen Jessnes – Rørvika i Ringsaker ligger det til rette for at dagens trasé kan
benyttes til gang og sykkelveg. Ved en slik løsning vil Strandvegen i nord og vegen langs
Jessnesstranda i sør knyttes sammen og gi en sammenhengende gang- og sykkelveg langs
Mjøsa fra Hamar til Brumunddal. Alternativet bør utredes og avveies mot andre hensyn i
reguleringsplanarbeidet.
På strekninger der alternativ etterbruk ikke viser seg tjenlig, regner Fylkesmannen likevel
med at dagens jernbane fjernes.
Åkersvika og Furuberget naturreservat
Når det gjelder Åkersvika kan vi slutte oss til den samlede vurderingen av alternativenes
konsekvens og innbyrdes rangering i kapittel 6.1 i fagrapport naturmangfold. Det viktige i denne
sammenhengen er hvordan naturmangfoldvurderingene i neste omgang blir vektet i forhold til
alle de andre tematiske interessene ved korridorvalget. Her ser vi at alternativ K3 i følge
konsekvensutredningen totalt sett kommer best ut for ikke- prissatte konsekvenser, selv om det
er mest negativt for verneverdiene i Åkersvika. Fylkesmannen mener at dette er et eksempel på
hvordan metodikken i vegvesenets håndbok V712 slår feil ut fordi man «legger sammen pluss og
minus» for ulike fagtema. Vi mener dette blir feil fordi lokale verdier her utligner større negative
verdier på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Det er ikke laget noen kompensasjonsplan eller startet grensejusteringsprosess slik det står i
planprogrammet. Det er svært viktig at det settes av nok til tid til å gjennomføre en
verneprosess (grenseendring) etter bestemmelsene i naturmangfoldloven og til koordinering
med reguleringsplanprosess(-er). Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at det settes av nok
ressurser til å få gjennomført prosess og tiltak i tide. Vi bemerker at det må innhentes mer
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kunnskap om naturverdiene i potensielle utvidelsesområder (kartlegginger - vannkvalitet, fauna,
flora og økosystem, samme kvalitet og tema som E6-Åkersvika må påregnes), om mulige
kompensasjonstiltak, avbøtende tiltak og restaurerende tiltak og om konsekvenser for
verneverdier og andre samfunnsverdier av de restaurerende og avbøtende tiltak som til slutt blir
langt inn i kompensasjonsplan og reguleringsplan(er). Det er avgjørende at det legges til rette
for et samarbeid mellom de ulike myndighetene jf. merknader om Fylkesmannen i Hedmark som
forvaltningsmyndighet for Åkersvika. Fylkesmannen oppfatter at prosessen med å utrede og
avklare avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak starter etter formelt vedtak av
kommunedelplan.
Fagrapporten om naturmangfold beskriver mulige kompensasjonstiltak (utvidelse av Åkersvika
naturreservat), avbøtende tiltak, restaureringstiltak og miljøoppfølgingsplaner. Her skisseres
mange gode tiltak og nedfelles mange gode intensjoner. I forslaget til bestemmelser heter det i
§ 4-5 at før vedtak av reguleringsplanen skal det foretas en grenseendring av verneområdet.
Fylkesmannen legger til grunn at det vil bli satt av nok tid og ressurser til å gjennomføre dette.
I kapittel 6 i fagrapport naturmangfold omtales og vurderes mulige restaureringstiltak og
avbøtende tiltak for Åkersvika. Tiltakene synes relevante og viktige faglig sett, men vi anser ikke
omtalen som uttømmende. Fylkesmannen anser det som sannsynlig at det i videre prosess kan
framkomme andre tiltak som bør gjennomføres som for eksempel å anlegge nye hekkeholmer.
Det må dessuten gjøres en samlet vurdering av tiltakene slik at det ene ikke «slår beina under
det andre», kvaliteten på og tilgang til areal må klarlegges mv.
I fagrapporten om naturmangfold side 170 er det omtale av utvidelse av reservatet. Her står det
at «Lokaliteten og gruntvannsområdene utenfor har trolig begrenset verdi for våtmarksfugl, men
…..». Vi tolker «lokaliteten» som det potensielle utvidelsesarealet vest for dagens vestgrense.
Årets tellinger av fugl med splitting øst og vest for dagens grense er ikke sluttført og
oppsummert. Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for å komme til denne konklusjonen før
det foreligger mer kunnskap om dette.
Videre er det i fagrapporten side 175, omtale av mulig restaurering av våtmark ved
Finsalbekkens utløp. Vi presiserer at det bare er delvis riktig at mye av vurderingsarealet ikke ble
vernet ved kgl.res. av 22.1.2016 var hensynet til avfallsdeponiet. En annen viktig grunn var at
deler av arealet er regulert til parkering, og at Fylkesmannen ikke kom til enighet med grunneier
Hamar kommune om tilgang til østre deler av vurderingsarealet. Da Hamar kommunes areal ikke
var aktuelt, så lå det ikke lenger til rette for å restaurere dette arealet til våtmark.
Strømningsforhold, sedimentasjon og hydrologi
Framtidige strømningsforhold i Åkersvika er ikke simulert slik det står i planprogrammet.
Fagrapport hydrologi omtaler Åkersvika på sidene 41-50. Imidlertid utgjør vurderinger en liten
del av disse sidene. Når det gjelder hydromorfologiske endringer så uttales det på side 49
angående K3 at store deler vil være utsatt for bølgeerosjon og at det må antas å bli endringer i
dagens bunnforhold. Begrepet «antas» tilsier at her er det mye en ikke vet sikkert. Selv om
rapporten sier at strømnings- og sedimentasjonsforhold ikke vil endre seg vesentlig ved K1 og
K2, så synes det som om disse forholdene ikke er godt nok utredet. Temaene må også inngå i
miljøoppfølgingsplanen. Vurdering av hydrologiske effekter forutsettes også for Furuberget
naturreservat og tuneller/tverrslag.
Forurensning
Områder rundt jernbanefyllingen og der brufundamenter kommer er ikke kartlagt godt nok når
det gjelder grunnforurensing (bunnsedimenter). Fylkesmannen vet av erfaring at det er
forurensning knyttet til jernbanefyllinger. Det er viktig å få klarlagt hvilken type forurensing
(tungmetaller og andre miljøgifter) som finnes i områdene som vil bli berørt av anleggsarbeid for
jernbanen, og hvor forurenset massene er. Dette for å kunne sette inn nødvendige avbøtende
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tiltak for å sikre biologisk og kjemisk vannkvalitet i Mjøsa som drikkevannskilde,
rekreasjonsområde og økosystem, og for å ha planen klar for hvor masser kan flyttes til.
Bedre kartlegging av grunnforurensning i Hamarbukta og eksiterende jernbaneareal generelt er
viktig som grunnlag for tiltaksplaner jf. forurensingsforskriften kapittel 2. Det grunnleggende er å
hindre at masser som flyttes ikke gjør at forurensing spres. Vi minner også om at alunskifer
regnes som forurenset grunn.
Etablering av deponi
Fylkesmannen har gjentatte ganger i prosessen opplyst om at grunn som danner syre eller andre
stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, som for eksempel
alunskifer, regnes som forurenset grunn (jf. forurensningsforskriften § 2-3). Selv om alunskifer
har oppstått naturlig, regnes det ikke som masser med naturlige forhøyede bakgrunnsverdier. I
forurensningsforskriften kapittel 2 er det gitt at masser som har naturlig forhøyede
bakgrunnsverdier er definert som rene, og kan derfor som utgangspunkt disponeres fritt. Skal
massene forflyttes fra områder med naturlig forhøyede bakgrunnsverdier til områder med
lavere bakgrunnsverdier kan disse massene representere en forurensningsfare, og det vil kunne
være i strid med forurensningsloven § 7.
Ligger de naturlige forhøyede bakgrunnsverdiene innenfor tilstandsklasse 2 kan det gjøres en
risikovurdering som grunnlag for flytting av masser. Skal masser med naturlige bakgrunnsverdier
i tilstandsklasse 3-5 forflyttes til områder med lavere verdier, må det gjøres en mer omfattende
risikovurdering hvor fagpersoner er involvert, før man eventuelt kan forflytte massene.
Masser som regnes som farlig avfall må leveres på godkjent mottak dersom de skal fjernes fra et
tiltaksområde.
Det følger av dette at det må være god kjennskap til tilstandsklassene/naturlige
bakgrunnsverdier i området det skal fylles i og hva slags kvalitet masser som eventuelt fraktes
dit har. Det grunnleggende er å hindre at masser flyttes slik at forurensing spres. Grunneier og
tiltakshaver i områder der masser deponeres vil bli ansvarlig hvis det i ettertid viser seg å bli
behov for tiltak mot forurensing eller opprydning. I forurensningsforskriften kapittel 2 vises det
til at: «Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med
vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn». Forurenset grunn skal leveres til godkjent
mottak når de tas ut av tiltaksområdet.
Hvis det ønskes å opprette eget deponi må tiltakshaver på samme måte som HIAS sendes egen
søknad til Fylkesmannen i Hedmark om tillatelse. I søknaden må det vises til hvordan kravene
som er ført opp i avfallsforskriften kap. 9 – Deponering av avfall skal følges opp. Det må
etableres tilfredsstillende bunntetting, sigevannsoppsamling og mottakskontroll og det er krav
til hvordan massene skal tildekkes jf. Avfallsforskiften kap. 9 Disse kravene er omfattende og
krever i praksis at deponiet er betjent.
Vi gjør også oppmerksom på at dersom tiltakshaver ønsker å nyttiggjøre seg av massene som er
forurenset (og dermed klassifiseres som avfall) må de søke Miljødirektoratet om tillatelse til
nyttiggjøre avfallet.
Brenneribekken i Stange
En vurdering rundt lukking av bekken på deler av strekningen av hensyn til å begrense tap av
dyrka mark er tilsvarende et tema som må utredes nærmere i neste planfase.
Det bør gjøres forundersøkelser for å dokumentere vannkvaliteten før utbygging, samt
oppfølgende undersøkelser i etterkant som grunnlag for eventuelle tiltak for å sikre at
vannkvaliteten ikke forringes som følge av omleggingen. Det forventes at dette innarbeides i
miljøoppfølgingsplaner.
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Når det gjelder vannkvalitet så forutsettes det i konsekvensutredningen at vannkvaliteten i
Åkersvika og Mjøsa ikke påvirkes av tiltaket. Vannkvaliteten i Mjøsa overvåkes. Det er
utfordringer knyttet til kjemisk tilstand i Mjøsa, med høye nivåer av blant annet kvikksølv i stor
fisk, siloksaner og PCB og Mjøsa er satt i «Risiko for ikke å nå miljømålene» innen 2021 jf.
Vannforskriften. Det er derfor viktig at det iverksettes tiltak for å hindre negativ påvirkning fra
anleggsfasen og drift av anlegget. Vi forutsetter at dette innarbeides i miljøoppfølgingsplaner for
anleggs og driftsfase.
Avrenning fra jernbaneområdet (i driftsfase) er ikke omtalt. Vi minner om at det i henhold til
verneforskriften i Åkersvika ikke kan tilføres «konsentrert forurensing». Dette betyr at
overflatevann og eventuelt omlegging av bekker må renses eller ha dokumentert god nok
vannkvalitet før det ledes ut i Åkersvika.
Det er ikke gjort spesielle undersøkelser rettet mot svartelistearter. Det henvises til kjent info i
Artskart som godt nok grunnlag i denne omgang. Jernbanestasjoner/arealer kan både ha
svarteliste og rødlistearter, mulig også forurensing. Det må lages en plan for håndtering av disse
massene spesielt før anleggsarbeidet starter opp.
Driftsbase og hensettingsområde
Vi påpeker at forslaget til kommunedelplan ikke gir avklaring når det gjelder plassering av
driftsbase eller hensettingsområde (nattparkering for tog) slik som forutsatt i planprogrammet og forutsetter at dette er avklart senest ved vedtak av detaljreguleringsplaner
for strekningen.
Det er en forutsetning at jernbanefunksjoner som er knyttet til andre behov enn
persontransport fortrinnsvis etableres utenfor bykjernen. Videre at verdifulle
jordbruksområder og andre verdifulle områder unngås.
Grønnstruktur, parker- og lekeområder
Erstatningsarealer for friområder og arealer som benyttes av barn og unge og som blir berørt av
planforslaget, jf. rikspolitisk retningslinje for barn og unges interesser i planlegging, må vurderes
og innarbeides i reguleringsplan.
Underganger/krysninger av jernbanen for gående og syklende er viktige å etablere/reetablere
for å minske barrierevirkningen i nærmiljøet. Fylkesmannen forutsetter at dette utredes på
reguleringsplannivå og at løsninger som ivaretar behovene på en god måte innarbeides i
planforslagene.
Påhugg/tverrslag/rømningsutganger for tunell gjennom Furuberget
Etter det vi kjenner til har disse arealene kommet til under vegs, og er etter vårt syn ikke godt
nok konsekvensutredet. Dette gjelder eventuelle arealbeslag og indirekte virkninger for
Furuberget naturreservat og særlig anleggskonsekvenser (støy, støv, trafikk mv) for
omkringliggende bebyggelse. Arealene som er satt av er forholdsmessig store, dette etter det
vi forstår for å ha «slingringsmonn» når det gjelder de faktiske inngrepene senere. Dette
skaper usikkerhet om hvem som blir berørt og hvordan.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at det er forhøyet risiko for konsekvenser som følge av flom i
Mjøsa over 200-års flomnivå. Dette gjelder alternativ K1-3b, det vil si alternativ vest med
kulvert. For samfunnsviktige funksjoner og økonomiske verdier er risikoen vurdert å være tålelig,
det vil si i gult felt, og anbefalte risikoreduserende tiltak må beskrives. For alternativ K1-2b, det
vil si alternativ vest med bru over Hamarbukta, er tilsvarende risiko akseptabel, det vil si i grønt
felt i risikomatrisen. Risiko- og sårbarhetsanalysen for kulvertalternativet viser at flom som går
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over 200-års flomnivå vil kunne føre til driftsstans for jernbanen. Vi antar at dette gjelder 200års flom med tillegg av de sikkerhetsmarginer på til sammen 1,4 meter som er beskrevet i
planbeskrivelsen. Det opplyses at det skal en mindre flom til for at det skal forekomme
driftsstans ved kulvert enn ved broløsning. Fylkesmannen forutsetter at det i den videre
planlegging blir beskrevet forpliktende tiltak som reduserer risiko til akseptabelt nivå (grønt nivå
i matrisen) for samfunnsviktige funksjoner og økonomiske verdier.
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Kommunedelplan Dobbeltspor jernbane strekningen Sørli-Brumunddal - Stange, Hamar,
Ringsaker kommuner - Hedmark
NVE viser til oversendelse mottatt 05.07.2016. Jf. planbestemmelsene § 2-1 er formålet med
kommunedelplanen å fastsette korridor for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal som grunnlag for
regulering i neste planfase. Endelig trasé inkl. høyde på bane og nødvendig omlegging av berørt
infrastruktur blir fastlagt i reguleringsplan. Tilhørende retningslinjer angir forhold som skal vektlegges,
og skal gi rammer for den videre planleggingen av tiltaket.
Overordna innspill til planbestemmelser og retningslinjer
I forhold til NVE sine ansvarsområder merker vi oss positivt at det er gjort en rekke utredninger og
vurderinger både i forhold til flom, grunnvann, inngrep i vassdrag mv. Dette synliggjøres blant annet
gjennom konsekvensutredning, Fagrapport hydrologi, Teknisk hovedplan mv. Mye av
kunnskapsgrunnlaget ser slik sett ut til å være på plass på dette plannivået. Det vil imidlertid være behov
for ytterligere utredninger og avklaringer i forhold til utforming, dimensjonering og avbøtende tiltak i
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.
Det er ikke lagt inn hensynssoner for flom med tilhørende planbestemmelser, hverken for Mjøsa eller
andre vassdrag i planområdet. Både planbestemmelsene og retningslinjene er svært generelle og helt
uten føringer for dimensjonering i forhold til flom, vassdragsteknisk utforming mv, med unntak av
Hamar kommunes forslag til planbestemmelser. NVE mener dette er mangelfullt.
Innspill til planbestemmelser/retningslinjer
NVE mener at det må settes tydeligere krav til at hensynet til flom, klimatilpasning og vassdragsteknisk
utforming skal fastsettes i reguleringsplanen. I de generelle bestemmelsene punkt 3 er det blant annet
krav om at avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak, herunder også for anleggsfasen, skal
utredes og fastsettes i reguleringsplanen. Tilsvarende må det settes krav om at standarder og føringer for
dimensjonering i forhold til flom, klimatilpasning og vassdragsteknisk utforming skal fastsettes i
reguleringsplanen.
Hamar kommune har lagt ut et alternativ til planbestemmelser og retningslinjer der det er gitt noen
overordna føringer for flom: «De til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE) skal legges til grunn for planleggingen. 200-års flom benyttes som utgangspunkt
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Side 2

for nødvendig flomsikring. Det må gjøres nærmere vurderinger på reguleringsnivå i forhold til risiko og
sårbarhet (usikkerhet i beregninger, bølgeeffekt og lignende) og andre hensyn». NVE viser i denne
forbindelse til at det er bestemmelser i pbl og byggteknisk forskrift (TEK 10) som må ligge til grunn for
planleggingen. Vi viser også til våre merknader nedenfor om krav til sikkerhet mot flom i Mjøsa.
Retningslinjene inneholder et avsnitt «Naturressurser, grunnvann, vassdrag og geologi». Dette avsnittet
inneholder kun retningslinjer i forhold til jordbrukshensyn. Overskriften er slik sett misvisende i forhold
til innholdet i avsnittet, og innhold/overskrift må korrigeres i forhold til dette.
Krav til sikkerhet mot flom i Mjøsa
Offentlige veg- og jernbaneanlegg er underlagt plan- og bygningslovens § 29-5 Tekniske krav. Det
følger av pbl. § 29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav
til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. Byggteknisk
forskrift (TEK 10) gir sikkerhetskrav i forhold til skred og flom for byggverk, og gjelder også for
offentlige vei- og jernbaneanlegg. Det er i TEK 10 krav om at byggverk skal plasseres, prosjekteres og
utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra
naturpåkjenninger.
For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Per i dag er det imidlertid
ingen retningsgivende eksempler for infrastruktur i veiledningen til TEK 10. Jernbaneverket må etter
dette gjøre en egen vurdering av hvilken risiko som skal aksepteres for jernbanesporene, og hvilken
sikkerhetsklasse tiltaket skal plasseres i på grunnlag av føringene i TEK 10. Det skal iht. Teknisk
hovedplan for InterCity Dovrebanen benyttes sikkerhetsklasse F2 som dimensjoneringsgrunnlag mot
flom på nye jernbanespor. Dette innebærer middels konsekvens og at «største nominelle årlige
sannsynlighet» er 1/200 dvs. 200-års gjentaksintervall.
I hydrologisk rapport og planbeskrivelsen er det redegjort for hvilken høyde på banen som ønskes lagt til
grunn i forhold til flom:
· 200-års flom i Mjøsa (kote + 126,64 NN2000)
·

Sikkerhetsmargin: 0,5 m

·

Tillegg for bølger: 0,5 m (aktuelt ved passering over Åkersvika)

·

Krav til skinneoverkant over 200-års flom iht. Teknisk designbasis: 0,4 m

Ut fra dette er det foreløpig prosjektert med følgende:
·

Overkant for nytt dobbeltspor er lagt på kote +128 over Åkersvika og i Hamarbukta (kote
+126,64 samt 0,5m+0,5m+0,4m)

·

Skinneoverkant under kote + 127,54 (kote + 126,64 samt 0,5m+0,4m) flomsikres

·

Det etableres flomvern, sluser og beredskapsutstyr foran tunneler (K1-2a og K2)

Det er viktig å legge til rette for en varig og robust løsning i forhold til sikkerhet mot flom i Mjøsa. NVE
mener det er gjort gode vurderinger sett i forhold til sikkerhet mot flom. Hvilken risiko som skal
aksepteres for selve jernbanesporet må vurderes opp mot materielle og økonomiske konsekvenser ved
flom. En stor flom i Mjøsa kan ha relativt lang varighet, og det er viktig også å ha dette perspektivet med
seg når en vurderer hvilket sikkerhetsnivå en legger seg på. Hvilken risiko som aksepteres og hvilke
sikkerhetsmarginer en til slutt legger til grunn må imidlertid også veies opp mot andre
samfunnsinteresser og samfunnshensyn.

Side 3

Konsekvensene ved at tunnelene ved Hamar stasjon i alternativ K1-2a og K2 fylles med vann er store og
innebærer høye kostander for istandsetting, samt et langt driftsavbrudd. Det er derfor for disse
alternativene lagt til grunn at det enten lages permanente eller ettermonterbare tiltak som øker
sikkerheten mot flom inn i tunnelene. NVE ser positivt på at det er vurdert løsninger som øker
sikkerheten mot vanninnstrømming i tunnelene.
Inngrep i vassdrag, flomberegninger for dimensjonering av kulverter, vassdragskryssninger mv.
NVE merker seg positivt at det er gjort beregninger av alle nedbørfelt og vurderinger av hvilke
beregningsmetoder som skal benyttes for de ulike feltene. Når det gjelder flomberegning og
nedbørsmengder forutsettes det i Fagrapport hydrologi dimensjonering for 200-års gjentaksintervall
med 10% påslag som klimafaktor for å fremskrive gjentaksintervallet til år 2100.
NVE stiller seg undrende til at det her er valgt 10% påslag som klimafaktor. I Jernbaneverkets tekniske
regelverk kapittel 11 avsnitt 3 (endringsartikkel 192) står det følgende: For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et
påslag i form av en klimafaktor på 20 %.
NVE anbefaler at alle kulverter, stikkrenner, bekkeomlegginger mv. dimensjoneres for 200-års
gjentaksintervall samt en klimafaktor på minimum 20%. Klimafaktoren er spesielt viktig for de mindre
vassdragene som responderer raskt på store nedbørsmengder. Vi viser også til at det her planlegges for
et 100-års perspektiv og at en derfor bør være ekstra oppmerksom på løsninger for tilpasning til
gjeldende klimaframskrivinger. I veiledningen til TEK 10 understrekes det viktigheten av å ta hensyn til
lokale klimaforhold. Dette er også presisert i pbl. § 29-5. For dårlig dimensjonerte vassdragsanlegg kan i
tillegg til å gi skader på selve jernbanesporet også kunne ha konsekvenser for 3.dje part. Vi viser i denne
forbindelse til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 om at vassdragstiltak skal planlegges og
gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser.
Kryssing av Åkersvika
Det er utarbeidet dybdekart og foretatt beregninger for tilsig til Åkersvika. Det er videre gjort areal- og
volumberegninger som grunnlag for å se på kapasitet og strømningshastigheter under jernbanebrua. Av
avsnitt 8.3.8 i Fagrapport hydrologi (Strømningshastighet under dagens jernbanebru) står følgende:
«Pr.dags dato har det dessverre ikke vært mulig å få tak i direkte dybdemålinger under broen. Så
beregningene tar utgangspunkt i bredden under broen ved gitte vannstander i Mjøsa og en antatt
helning på skråningene på ca. 1:2 som antas som sannsynlig». Beregningene tar etter NVE sin
vurdering utgangspunkt i antagelser og ikke verifiserte målinger. Vi kan heller ikke se at kapasiteten
under jernbanebrua er vurdert i forhold til en situasjon med stor flom i Fagstadelva og Svartelva, eller at
strømningshastigheter og eventuell utforming av utløp (terskler mv.) er vurdert i forhold til
konsekvenser for naturverdiene i området. NVE forutsetter at løsninger for fylling/jernbanebru over
Åkersvika blir bli gjenstand for mer detaljerte utredninger i en senere fase og at eventuelle løsninger
avklares i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan og før denne sendes på offentlig ettersyn.
Kryssing av Brumunda
Vannlinjeberegninger for dagens situasjon ved jernbanebrua over Brumunda viser at brua har en
oppstuvende effekt og vil overtoppes ved en 200-års flom. Alternativet som er lagt til grunn i Ringsaker
innebærer at eksisterende Amlund bru rives. Dette gir igjen muligheter for å heve jernbanesporet over
Brumunda. NVE forutsetter at denne løsningen legges til grunn for det videre planarbeidet selv om dette
ikke er sikret gjennom planbestemmelser elle plankart. Vi forutsetter også at underkant bru legges på
minimum nivå for 200-års flom + anbefalt sikkerhetsmargin.

Side 4

Omlegging av Brenneribekken
Etablering av nytt jernbanespor vil medføre ulike inngrep i vassdrag, blant annet omlegging av
Brenneribekken i Stange. NVE forutsetter at utforming, tekniske løsninger og konsekvenser av inngrep i
vassdrag avklares i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan og før denne sendes på offentlig
ettersyn.
Grunnvann
Vi forutsetter også at konsekvenser av tiltaket for grunnvannsnivå avklares på reguleringsplannivå, og at
eventuelle avbøtende tiltak, herunder også for anleggsfasen, utredes og fastsettes i reguleringsplanen i
tråd med forslaget til planbestemmelser § 3-3 b).
NVEs konklusjon
Hovedformålet med kommunedelplanen jf. planbestemmelsene er å fastsette korridoren for ny
jernbanetrase. Samtidig skal retningslinjene gi rammer for hva som skal vektlegges i den videre
planleggingen. I forhold til NVEs ansvarsområder er mye av kunnskapsgrunnlaget på plass. Det er
likevel ingen bestemmelser eller retningslinjer som gir overordna føringer i forhold til flom,
dimensjoneringer av vassdragstiltak, vassdragsteknisk utforming mv, med unntak av forslag til
planbestemmelser for Hamar kommune jf. våre merknader ovenfor. Dette gjør at mange avklaringer
skyves til reguleringsplannivå. NVE har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å kunne si at
sikkerhet mot flom, inngrep i vassdrag, grunnvann mv. er tilstrekkelig ivaretatt i planen. NVE
forbeholder derfor seg retten til å femme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det viser seg at
nasjonale og vesentlig regionale interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen jf. våre merknader og
forutsetninger ovenfor. Våre merknader ved offentlig ettersyn av kommunedelplan for dobbeltspor for
jernbanestrekningen Sørli-Brumunddal må derfor oppfattes som en foreløpig tilbakemelding på opplagte
og overordna forhold som må ivaretas i den videre planprosessen, og er heller ikke nødvendigvis
uttømmende i forhold til eventuelle merknader/innsigelser som måtte komme på reguleringsplannivå.
For øvrig deltar NVE gjerne i den kommende planprosessen slik at nødvendige avklaringer kan gjøres
underveis.
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Sammendrag
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av NTP som er i 2017. Kommunedelplanen
fastlegges.
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er satt til 16.09.2016.
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dobbeltsporet

ble 01.06.2016

følgende

mellom

gjennom

alternativer:

Sørli og Akersvika.

Hamar kommune,

grep:

Kl 2B, Bro, med jernbanen

på bro foran sentrum.

som tilrettelegger

for følgende

•

Alternativ

K1 3b, Kulvert, med oppfylling

Alternativ

K2, med trase gjennom

Alternativ

K3, med stasjon ved Vikingskipet.

Fn trasekorridor

Jernbaneverket

arealer

rundt

har i sin sammenstilling

byutvikling.
jernbanen
Fylkesrådet

og alternativ

av Hamarbukta
kulverten

Dersom

og anbefaling

K3 med stasjon ved Vikingskipet.

og jernbanen

Hamar kommune

pr. juni 2016, frarådet

i kulvert,

anbefales

med høy utnyttelse

ikke ønsker dette

alternativ

Alternativ

under forutsetning
og prioritert

anbefales

fremfor

alternativ

K2 med

Kl 3b, Kulvert,
av at utfylte
øvrig

K1 2B, Bro, med

på bro foran sentrum.
anbefaler

arbeidsplasser,

i Hamar korridor

tilknytning

vest alternativ

med hensynet

boliger, servicefunksjoner,

god og fremtidsretta
,

i kulvert.

Østbyen og stasjon ved Hamar Rådhus.

nyttes til utbygging

dagens stasjon. Dette begrunnes

Hamar

og jernbanen

i Ringsaker kommune.

stasjon ved Hamar rådhus,
med oppfylling

av Hamarbukta

utdannings-

til Rørosbanen,

K1 3b kulvert,

med stasjonsplassering

til sentral stasjonsplassering
og kulturinstitusjoner,

samt jernbanens

ved

med nærhet til
m.v. I tillegg vektlegges

kulturhistoriske

betydning

for

Innledning og bakgrunn
Det er ventet
utbyggingen

en betydelig

befolkningsøkning

skal bidra til å avlaste befolkningspresset

befolkningsvekst

i byer og tettsteder

byene på østlandet

tettere

gjeldende

transportplan

Nasjonal

jernbane

i østlandsområdet

omkring

sammen

ved å legge til rette for

Oslo. Jernbaneutbyggingen
å dagpendle

i1C-området
mellom

videre

til Lillehammer

skal knytte

dem.lhenhold

skal det være sammenhengende

til Hamar innen 2024. Strekningen

ferdigstilling

på hovedstaden,

og gjøre det lettere

(2014-23)

fram mot 2040. InterCity(IC)-

til

dobbeltsporet

skal planlegges

med sikte på

innen 2030.
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Modernisering

av Dovrebanen

redusere

reisetiden,

innlandet.

Tiltaket

bedre punktligheten,
skal gi doblet

Hamar med 30 minutter,
Kommunedelplan

kan prioriteres

Utberdringer

av jernbanen

kapasitet

og mellom

for strekningen

utbyggingen

gjennomføring

er en del av InterCity-satsingen
øke kapasiteten
på strekningen

Oslo og Lillehammer

Sørli-Brumunddal

i forslag til framtidig
for godstrafikk

på østlandet.
og stimulere

forut

til vekst og utvikling

og korte ned reisetiden

mellom

skal
i

Oslo og

med ca. 50 minutter».

forventes

vedtatt

innen desember

2016 slik at

NTP 2018-2029.

på strekningen

Hamar —Lillehammer

innen 2026.

Planleggingsprosess

Nytt dobbeltspor

for høring av forslag til kommunedelplan

planlegges

for

Konseptvalgutredningen
departementet
infrastruktur

til Jernbaneverket.

Føringer

dimensjoneres

føringer

IC-korridorene

transportsystem

etter

mandat

for utvikling

fra Samferdsels-

av togtilbud

I konseptvalgutredningen
bl.a. at nytt dobbeltspor

spor skulle fjernes

og
ble det lagt

skulle

når det bygges ny bane.

i IC-området:
av høy kvalitet

som knytter

bo- og

godt sammen.

Det er behov for økt kapasitet
punktlighet,

og at gammelt

er lagt til grunn for konseptvalg

skal ha et miljøvennlig

arbeidsområdene

måloppnåelse.

som gjaldt for hele IC-området,

for en fart på 250 km/t

samfunnsmål

ble igangsatt

gitt i NTP 2014-2023

ligger til grunn for IC-prosjektets

noen overordnede
Følgende

(KVU) for InterCity-området

frekvens

og pålitelighet

for person-

og godstransport,

for å sikre tilstrekkelig

og reisetid.

KVU for IC-strekningen

Oslo —Lillehammer

ble lagt fram i 2012, med krav om at følgende

hensyn

ivaretas:
Sentral stasjonslokalisering

med nærhet

kulturinstitusjoner,

m.m.

boliger

Trygge og tilgjengelige
Jernbaneverket

stasjoner,

drifts-

I 2014 presenterte

Jernbaneverket

Mulighetsstudier
ble presentert

tilrettelagt

servicefunksjoner,

for byliv og aktivitet,

utdannings-

samt være gode å drifte

og
for

og togoperatørene

Lave investerings-,

dobbeltsporet

til arbeidsplasser,

og vedlikeholdskostnader

trase gjennom

en mulighetsstudie

(traseutredning)

som viste 7 alternativer

for

Hamar.

for Hamar sjøfront

og for ny stasjon ved Vikingskipet

(i regi av Hamar kommune)

på åpne møter vår og høst 2014.

Saksopplysninger—fakta
Oppstart

av planarbeid,

03..03 2015, sak: 7/15.

6307f

31±125'3da

KDP med Ku og høring av planprogram
Fylkestinget

gjorde

følgende

ble behandlet

i Fylkestinget

02. og

vedtak:

Fylkestinget ser svært positivt på at det nå startes opp med arbeid med kommunedelplan for
dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal. Fylkestinget fremhever den store betydningen InterCityutbyggingen har for regional utvikling i hele Innlandet, og vil derfor understreke viktigheten av at
strekningen Sørli-Brumunddal, og senere hele InterCity-aksen mot Lillehammer, planlegges og
bygges ut som en helhetlig og sammenhengende prosess.
Fylkestinget vil understreke betydningen av at antallet trasa-alternativer som skal utredes
nærmere i planarbeidet begrenses, og at alternativer som skal utredes må stå i et rimelig forhold
til de økonomiske rammer for InterCity-utbyggingen.
Det er svært viktig at det gis grundig begrunnelse for hvilke alternativ som skal utredes videre og
hvilke alternativ som ikke tas med videre i planarbeidet. Dette er for svakt beskrevet i forslaget til
planprogram, og siden det ikke har vært noen formell silingsprosess med vedtak ifolkevolgt
bør dette derfor gis en grundigere omtale før planprogrammet fastsettes.

organ,

Fylkestinget ser det som viktig at planarbeidet legges opp slik at framdriften i prosjektet med
utbygging av dobbeltsporet frem til Hamar i 2024, kan opprettholdes. Utbyggingsetappen bør bli
tilsvarende med utredningsetappen.
Enforutsetning for å opprettholde framdriften er at en kommer i gang med de arkeologiske
registreringene i deler av traseen allerede i 2015, slik at de ikke vil skape forsinkelser for
utbyggingen.
Forslag til planprogram inneholder i hovedsak alle de relevante tema som er nødvendig for å
utrede dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal. Fylkestinget vil likevel be om at
følgende tilføyelser og endringer innarbeides i planprogrammet:
Punkt C.3.2 —H1: Det skal søkes løsning som gir minst mulig grad av barrierevirkning
kryssing av Mjøsa foran Hamar sentrum.

ved

Punkt C.5, 5. avsnitt: Det utarbeides 3D-visualisering som viser overordnede grep sammen
med omgivelsene for kryssing av Mjøsa og gjennom Hamar sentrum (H1), kryssing av
Åkersvika, alternativer for jernbanestasjon ved Vikingskipet (H5) og kryssing av riksveg 25
(H5).
I forslag til utredningsprogram for Stange, Ringsaker og Hamar; kapittel «Nærmiljø og
friluftsliv» og overskrift «Utredning-innhold og omfang», ber vi om at følgende endring tas
inn:
«berører traseen områder som benyttes av barn og unge skal erstatningsområder
vurderes» erstattes med følgende formulering, som er i henhold til rundskriv T-2(08) punkt
5.d.:
«berører traseen områder som benyttes av barn og unge skal det gis fullverdige
erstatningsområder»
Ved H1 alternativet skal dobbeltsporet flyttes tilstrekkelig langt mot øst, slik at traseen går
fri av bebyggelsen på Jessnes.
Fylkestinget ber om at fremtidig bruk av gammel jernbanetrase blir et eget tema i planarbeidet.
Gammel jernbanetrase bør tilbakeføres til dyrka mark der dette er mulig. Der gammel trase går
gjennom by og strandsone, bør den i størst mulig grad frigjøres og reguleres til åpne byrom og
grøntarealer med minst mulig barriereeffekt. Fylkestinget forutsetter at nødvendig opprydding og
evt. forurensing håndteres som en del av Inter-Cityprosjektet.
Fylkestinget vil påpeke viktigheten av å få til en god kobling til Rørosbanen.
Fylkestinget mener at det må tas høyde for at konsekvensutredningene avdekker forhold som
gjør at man må vurdere å velge andre løsninger enn det som er skissert i oppstartsvarselet og i
planprogrammet.

1
i
i
i
i

Fylkestinget vil påpeke viktigheten av at konsekvenser for kulturarven på grunn av driftsforhold
i anleggsperioden også blir grundig utredet.
Fylkestinget vil oppfordre til at den viktige jernbanehistorien som Hamar representerer blir
videreført som en positiv ressurs og premiss for næringsutvikling, bygningsarv, bosetting og
historie.
Fylkestinget ber om at Jernbaneverket også vektlegger øvrige forhold som belyses i
saksutredningen.
Fylkestinget vil påpeke viktigheten av minimalt med driftsaybrudd i anleggsfasen. Det er av
stor viktighet for lokalsamfunnene at trafikkavviklingen går mest mulig effektivt mens byggingen
pågår, da lange dnftsaybrudd har store konsekvenser for områdene det ongår. Det bes om at dette
blir vurdert og tas med som et moment i utredningen av de ulike alternativene.

jernbane

dobbeltsporet

gjennom

med det at det skulle utredes

og avklarte

Sørli — Brumunddal,

kommunedelplan

17. juni 2015 å fastsette

vedtok

i Stange, Hamar og Ringsaker

Kommunestyrene

planprogram

for
for

tre korridorer

Hamar:

Korridor

Kl Vest med stasjon ved dagens stasjon

Korridor

K2 Midt med stasjon ved Hamar rådhus

Korridor

K3 Øst med stasjon ved Vikingskipet.

iessnes

Borstad

•

R dhu

,

Dagens
Hamar

\C
/

stasjon

bestilling

inn en politisk

på å utrede

et alternativ

•

i korridor

forslag om å ta med en kulvertvariant

Rådmannens

—

Vikingskit

Koigen

Vest ble vedtatt.

korridor

innenfor

Det ble også lagt

Vest hvor stasjonen

var

nedsenket.
ble det påpekt at en måtte finne gode løsninger

I planprogrammet

nattparkering

(hovedsakelig
omformerstasjon
er foreslått

plassert

mulig driftsbase
kommunedelplan.

for tog), driftsbase

(strømforsyningsstasjon)

(maskinpark

og nedlegging

på Jessnes, og i det foreliggende

på Sørli. Avklaring

omkring

for tog

for drift og vedlikehold),

av eksisterende

planmateriale

disse temaene

for hensettingsområde

spor. Omformerstasjon

er det flere henvisninger

til

ikke del av forslaget

til

er imidlertid

Fylkesrådet

avga i sak 187/15

følgende

høringsuttalelse

til Jernbaneverkets

rapport

vedr.

hensetting:
«Fyikesrådet mener at Jernbaneverket i prosessen hadde tjent på en større grad av samhandling og dialog med
berørte kommuner og berørte grunneiere. Utredningen har ikke en grundig analyse ov ulike alternativer.
Fylkesrådet vil på denne bakgrunn ikke ta stilling til og prioritere mellom de enkelte foreslåtte alternativene.
Det er viktig at den videre prosessen gjennomføres i henhold til plan- og bygningslovens bestemmetser, herunder
at det gjøres en konsekvensanalyse av alle oktuelle områder.
Fyikesrådet forutsetter

at Jernbaneverkets vurdering av hensettingsareoler for tog i Hamorregionen

sammenheng med kommunedelplan
Fylkesrådet forutsetter

sees i

for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal.

at Jernbaneverkets vurdering av hensettingsareol for tog i Kongsvingerområdet

tor

uttolelsene fra Kongsvinger kommune og Sør-Odal kommune med som grunnlag i det videre arbeidet
Fylkesrådet vil ikke utelukke at det i den videre prosessen kon være flere alternativer som utredningsorbeidet

så

longt ikke har avdekket.»

I Jernbaneverkets
arbeide

videre

optimaliseringsrapport
med tre alternativer

Midt og ett alternativ
med nedsenket

i korridor

stasjon

å legge bort alternativ

(nov. 2015) anbefales

innenfor

korridor

1 Vest, to alternativer

3 Øst. Jernbaneverket

i korridor

anbefalte

1 Vest. Hamar kommunestyre

med nedsenket

stasjon.

I samme

i korridor

Underveis

behov for å justere

har det oppstått

på planstrekningen.

I Mælumsvika

berøres

i området

i dagløsning

Dovrebanen
nødvendig

(gjelder

korridor

å fravike

går planområdet

ved Midtstranda
3 Øst). Videre

utredningskorridoren

gav 17.02.16

1 Vest i videre

gjennom

innenfor

ikke å utrede

møte informerte

heller ikke ønsket å ta med dagløsning
i prosessen

det for traseen

videre
politisk

2

tilslutning

til

om at de

arbeid.
i noen områder

utredningskorridoren.

og Diesen hvor Rørosbanen

er det i områder

korridor

alternativet

Jernbaneverket

utredningskorridoren

litt utenfor

Hamar å

med tunnel

Hamar

skal kobles mot

på Hamar Vest blitt

for å finne best mulig trase med tanke på geologi

og

overdekning.
Jernbaneverkets

forslag

Jernbaneverket
retningslinjer

har utarbeidet
(som gjelder

båndleggingssoner
planbeskrivelse
utredning,

med anbefaling

og fraråding

et forslag til kommunedelplan

for alle alternativene

for de ulike alternative

i forslaget),

trasekorridorene.

med ett sett planbestemmelser
og med egne plankart
Videre

og

med

har Jernbaneverket

utarbeidet

med konsekvens-

KU hovedrapport

Konsekvensutredningen

samt eget dokument

med sammenstilling

er basert på en rekke fagrapporter.

konsekvensutredningsmetodikk

er supplert

med fagrapport

Det er også laget illustrasjonsplaner.

Dette planmaterialet

vurderinger

av alternativene

ut fra en sammenlikning

konsekvenser,

sammen

med Jernbaneverkets

fire elementer

har ligget til grunn for Jernbaneverkets

og anbefaling.

Vanlig
om bl.a. byutvikling
inneholder

og knutepunkt.

også Jernbaneverkets

basert på prissatte

og ikke prissatte

krav og hensyn til det nye dobbeltsporet.
vurderinger:

Følgende

ANBEFALING
Den samfunnsøkonomiske analysen består av prissatte (de konsekvensene som verdsettes i
kroneverdier) og ikke-prissatte konsekvenser (de som vurderes og beskrives). Prissatte
konsekvenser er en sammenligning av kostnader og nytte som samfunnet har av et
På nyttesiden inngår bl.a. endring i reisetid, endringer i offentlig kjøp og
infrastrukturtiltak.
endringer i drift og vedlikehold. På kostnadssiden er det investeringskostnader som er
hovedkomponenten. De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser.
De samfunnsmessige virkningene er knyttet til i hvilken grad jernbaneutbyggingen vil bidra til å
binde regioner, næringsliv og arbeidstakere tettere sammen. Virkningene vil ikke komme direkte
av tiltaket alene, men vil også avhenge av valg som gjøres av private og offentlige
beslutningstakere i regionen med hensyn til by- og stedsutvikling.

`CH..

Effektmålene omfatter et pålitelig togtilbud, kortere reisetid, høy kapasitet og frekvens,
miljøvennlig transportsystem, by- og tettstedsutvikling, trafikksikkert transportsystem og regional
utvikling og næringslivets konkurranseevne
Ut fra sine vurderinger og sammenstilling av alternativene, gav Jernbaneverket sin anbefaling til
trasekorridor for hele strekningen i kommunedelplanen (mellom Sørli og Brumunddal). For Hamar
kommune er det utarbeidet forslag til fire alternative trasekorridorer. Jernbaneverket frarådet to
av disse alternativene, og varslet mulig innsigelse dersom alternativ som de har frarådet ble lagt ut
til offentlig ettersyn. Jernbaneverket anbefalte korridor 1 (k1), og fortrinnsvis alternativet med
kulvert. Dette under forutsetning av at alternativet får lokal oppslutning og at Jernbaneverkets
spesifikke premisser innarbeides i videre planlegging. Dette innebærer at den utfylte Hamarbukta
og arealer inn mot Strandgata blir byggeområder med høy utnyttelse og byggehøyder ikke under
7-8 etasjer, og at arealene rundt stasjonen skal bebygges før andre områder. Det forutsettes også
at planlegging av jernbanetiltaket og utbygging omkring stasjonen skjer parallelt. Dersom
jernbaneverkets betingelser for anbefaling av kulvert ikke kan oppfylles, eller dersom Hamar
kommune vurderer alternativet med bro over Hamarbukta som en bedre løsning enn kulvert, vil
Jernbaneverket anbefale broløsningen.
01.06.2016 overleverte Jernbaneverket
for politisk behandling.

planmaterialet

til Stange, Hamar og Ringsaker kommuner,

Høring og offentlig ettersyn

Stange, Hamar og Ringsaker kommuner har sendt forslag til kommunedelplan (KDP) med
konsekvensutredning for dobbeltsporet jernbane på strekningen Sørli —Brumunddal på høring og lagt
det ut til offentlig ettersyn. Formålet med kommunedelplanen er å:

vedta trasekorridor
fastlegge

I vedtatt

for nytt dobbeltspor

de overordnede

grepene for nytt dobbeltspor

plan er det plankartet

Hele planområdet
kombinert

(som er vesentlig

og planbestemmelsene

er båndlagt

Forslaget til kommunedelplan
er planmyndighet
delstrekning

bindende.

(hensynssone

710). Noen steder er dette

etter kulturminneloven

hele strekningen,

etter plan- og bygningsloven,

og naturmangfoldloven.

og er på til sammen

og hver kommune

Sørli —Brumunddal.

ca. 30 km. Kommunene

skal gjøre vedtak for sin del av

i kommunedelplanen.

Planmaterialet
Ringsaker

omfatter

på strekningen

som juridisk

med krav om regulering

med hensynssoner(båndleggingssoner)

smalere enn utredningskorridorene)

utarbeidet

kommuner

kommentarer

av Jernbaneverket,

for politisk

til planforslaget

Hamar kommune

behandling.

utarbeidet

Høringsfristen

for forslaget

til kommunedelplan

sendes til Jernbaneverket,

er vedtatt

i hver kommune
av berørt

detaljreguleringsplan

Høringsforslaget

Fire alternative

vil det bli utarbeidet

infrastruktur

fastlegges

inneholder

i Stange kommune,
trasekorridorer

ulike overordnede

ettersyn.
og

forslag.

Høringsuttalelser

detaljreguleringsplaner

Endelig, eksakt trase,
i detaljreguleringsplan.

følgende

mellom

gjennom

skal

for

inkludert

høyde på

Vedtatt

alternativer:

Sørli og Åkersvika.

Hamar kommune,

som tilrettelegger

for følgende

grep:

K1 2B, Bro, med jernbanen

på bro foran sentrum.

- Alternativ

K1 3b, Kulvert, med oppfyiling

- Alternativ

K2, med trase gjennom

av Hamarbukta

og jernbanen

i kulvert.

Østbyen og stasjon ved Hamar Rådhus.

K3, med stasjon ved Vikingskipet.

En trasekorridor
I det følgende

med Jernbaneverkets

egne

legges til grunn for erverv av arealer til utbyggingen.

En trasekorridor

Alternativ

om høring og offentlig

sett med planbestemmelser

er satt til 16.09.2016.

og med ulik framdrift.

til kommunedelplan

Alternativ

har knyttet

med kopi til kommunene.

Etter at kommunedelplanen

bane og omlegging

sammen

Stange, Hamar og

i hver kommune

med sine vedtak
et alternativt

som inngår i høringsforslaget

overlevert

Kommunestyret

i forbindelse

har i tillegg

retningslinjer,

dobbeltsporet

ble 01.06.2016

i Ringsaker kommune.

er beskrivelsen

av planforslaget

delt i tre, og omfatter

henholdsvis
Stange, Hamar og Ringsaker kommuner.

Forslag til kommunedelplan,

delstrekning

i Stange kommune

delstrekningene

gjennom

Høring og offentlig

ettersyn

Høringsforslaget for delstrekningen gjennom Stange kommune foreligger uten endringer slik som
det er utarbeidet og anbefalt av Jernbaneverket. I tillegg fremmer og understreker imidlertid
Stange kommunestyre følgende i sitt vedtak i møte 22.06.2016, om høring og offentlig ettersyn av
planforslaget:
Miljø kulvert:
Kulverten ved Steinerskolen er anbefalt som et avbøtende tiltak men ikke tatt med i planforslag
som legges ut på høring. Kommunestyret vil sterkt understreke behovet for kulvert og viser også til
planutvalgets tidligere vedtak fra 3. mai og den 2. februar, der utvalget understreket dette behovet
sterkt.
Veiforbindelse på tvers av jernbanen ved Stange stasjon:
Kommunestyret ser adkomst og veiforbindelse som en stor utfordring til det nye stasjonsområdet
og peker spesielt på det ansvaret som ligger i økt risiko med økt trafikk, herunder
framkommelighet for utrykningskjøretøyer. Kommunestyret ber JBV sikre framføring av vei på
tvers av jernbanen som planlagt sør for stasjonsområdene.
Tras&corridoren

Tras6corridoren i Stange kommune starter rett nord for Sørli tømmerterminal, og tar
utgangspunkt i planlagt nytt dobbeltspor på strekningen Kleverud —Sørli. Fra Sørli til Stange
stasjon legger korridoren til rette for at dobbeltsporet blir liggende noe sideforskjøvet langs
eksisterende jernbanespor på hele strekningen, først på vestsiden av dagens spor, så fra Hol på
østsiden. Nytt spor blir liggende om lag i samme høyde som eksisterende spor. Gjennom Stange
stasjon følges dagens jernbanetras.
Stasjonen utvides med et tredje spor på østsiden, og banen
vil få nærføring med felleskjøpet og med Haugsveen og Fjeldstad. Hoved-grunnen til å bygge
Stange stasjon med tre spor til plattform er at stasjonen skal kunne fungere som vendestasjon for
passasjertog i avvikssituasjoner. Planområdet utvides noe ved eksisterende rundkjøring nord for
stasjonen og tar høyde for etablering av ny bro over fv.222. Nord for sentrum dreier banen
vestover i forhold til dagens tras, og går i slak bue gjennom kulturlandskapet mot Ottestad
stasjon. Ved Guåker legges det til rette for riggområde. Gjennom Ottestad stasjon legges sporet
nær dagens spor. Gjennom Vestbygda berører traskorridoren
nedbørsfelt Brenneribekken.
Bekken krysses to ganger, og den må legges om og senkes. Vertikalt senkes linjen 55 meter i høyde
over en avstand på 4,4 km, mellom Ottestad til Åkersvika. Gjennom Bekkelaget-området blir
derfor trasen liggende i en tosidig skjæring i opptil 15 meter høyde med et gjennomsnitt på 5lOmeter. Kulvert skal etableres ved kryssing av boligområde, Rudolf Steiners veg og skolevegen.
Traskorridoren
passerer rett øst for Steinerskolen, hvor banen vil bli liggende i en dyp åpen
skjæring. Sporet vil deretter fortsette på fylling over Åkersvika vest for dagens spor og over en kort
bro på nordsiden av Åkersvika.

Høringsforslaget

inneholder

en trasekorridor

gjennom

Stange kommune.
Mellom

Ottestad

alternativer

og Åkersvika

innenfor

er det utredet

trasekorridoren:

varianten

«la øst»( rosa strek på kartet).

Alternativ

2a vil gi noe mindre arealbeslag

dyrket mark og har mindre
flerbrukshall

nærføring

på Arstad enn alternativ

alternativene

to

«2a vest», og

av eksisterende

med skoler og
la. Begge

passerer tett forbi skoler og barnehager

på

Steinerskolen.

Steds- og knutepunktsutvikling
For Stange kommune
reisetiden

vil stasjonen

som endres.

for Stangebyens

ligge på samme

Stange kommune

sentrumsområder.

tettstedet.

Planarbeidet

bebyggelse

og byrom,

Knutepunktet

omhandler
reisetorg

sted som i dag, og det er først og fremst

er i gang med arbeidet

anses å være en del av en helhetlig

sentrumsstruktur

og trafikk

med ny områdereguleringsplan

og -avgrensning,

til og fra knutepunkt,

utvikling

av

tilknytningspunkter,

stasjonsutforming

og arkitektur.

Kulturminner
Traseen går gjennom
ikke direkte
automatisk
berører

rike jordbruksområder

blir berørt.
fredete

Det er et stort potensial

kulturminner

ingen fredete

andre kulturminner
kulturmiljø.

og kulturmiljøer

Dette arbeidet

for grundigere

behandling

er utført

område,

men planlegges

kulturminner

som

i høst og i 2017. Forslaget

som er vernet

ikke fysisk berørt

fra nyere tid er registrert

og vurdert

på et nivå som samsvarer

med plannivå,

på reguleringsplannivå

avbøtende/kompenserende

som skal foretas

fra nyere tid. Ett kulturminne

båndlagt

fredete

for funn i dyrka mark, og det vil kunne dukke opp

ved nye registreringer

kulturminner

Stange meieri —er innafor
ilV4,<£6'.-0291-LePEZEI.#2

med mange automatisk

i reguleringsplan
av tiltaket.

i fagrapport

—

En rekke

for

og vil bli gjenstand

når det gjelder verdi, konsekvens

og mulige

tiltak.

Traseen krysser kulturlandskapet

Stange vestbygd,

som regnes som et kulturlandskap

av nasjonal

verdi.

Forslag til kommunedelplan, delstrekning gjennom Hamar kommune
I Hamar kommunestyres

vedtak

4. I tillegg til jernbaneverkets

om høring og offentlig

ettersyn

framgår

det at:

forslog til bestemmelser og retningslinjer (alternativ A), legges det ut
et alternativt sett med planbestemmelser og retningslinjer (alternativ B) hvor endringer i forhold til
Jernbaneverkets forslog framkommer av dokumentet.

Det bes spesielt om at offentlige myndigheter i sine høringsuttalelser gir tilbakemelding på
følgende forhold ved retningslinjene som er foreslått i alternotiv B (gjelder alternativet med K1-3b
kulvert):
Det er ikke tatt inn detaljerte krav om høyder og utnyttingsgrad omkring knutepunktet.
Det er ikke tatt inn rekkefølgekrav som legger lokk på all annen byutvikling enn i området tettest
på knutepunktet.
6. Hamor kommune vurderer å innskrenke planområdet mot Espern/Strandsonen og ber om
synspunkter på dette i høringsfasen. hensikten vil være å unngå ot området blir unødig båndlagt,
slik at utvikling av Espern og Strandsonen kon komme i gang så snart som mulig.
Høringsforslaget

inneholder

følgende

alternative

trasekorridorer

gjennom

Hamar:

Korridor Kl 26 Bro:
Ny stasjon etableres like nord for dagens stasjon. Sporet vil gå på fylling og bro foran sentrum, og deretter
ned i kulvert (betongtunnel)

og tunnel gjennom Hamar vest.

Framtidig sporhøyde for alternativet

avklares ikke i planforslaget,

men i planbeskrivelsen

sier følgende om

hvordan høydene er tenkt:

«Alternativet ligger over kote +128 (flomsikker høyde) over Åkersvika, og det er derfor ikke behov for
flomtiltak for å sikre sporet. Fra Hamarbukta til lukket kulvert bygges det en støttemur. Denne bygges med
funksjon som flomvern med overkant støttemur til kote +1282».

Alt. K1-213med bro over Hamarbukta, mulig utforming sett fra sør (Jernbaneverkets illustrasjon)

Korridor Kl 36 Kulvert:
Hele eller deler av Hamarbukta
Nord for stasjonen

fylles igjen med masser.

Ny stasjon etableres

senkes sporet ned i en kulvert gjennom

meter lang og går over i en fjelltunnel

som kommer

det oppfylte

like ved dagens stasjon.

området.

Kulverten

er 900

ut igjen ved Jessnes på samme sted som alternativ

K1-2B.
Med hensyn til høyder for dette alternativet

framgår følgende

av planbeskrivelsen:

«stasjonsområdet ligger omtrent på dagens nivå, kote +127, og må derfor flomsikres i
plattformområdet og der den gradvis «forsvinner ned» under vann. I området mellom nordre
plattformende og Sibladnerbrygga blir det derfor en konstruksjon som blir høyere enn vannflaten».

Over Hamarbukta bygges en kulvertkonstruksjon som er vanntett opp til flomsikker høyde. I enden
mot Hamar stasjon er konstruksjonen over 50 m bred og er utformet som et trau (dvs, uten tak) og
med vegger til høyde +129,1. Det er også utarbeidet en variant av kulvertløsningen over Hamarbukta
for alternativ K1-3B (alternativ med maks. kulvert). Varianten innebærer at kulverten forlenges mot
sydøst, slik at den starter ved plattformens nordende. Selve stasjonsfunksjonen legges i denne
varianten over kulverttaket som en del av tunnelmunningen.
Mulig utforming av alternativ K1-3B, med fylhng i
Hamarbukta og jernbanen i apent «trau» gjennom
deler av det oppfylte området(minimum

kulvert).

(Jernbaneverkets illustrasjoner)

-

:

Mulig utforming av alternativ K1-3B, variant med
maksimum kulvert, og stasjonsfunksjon

på taket av

kulverten.
(Jernbaneverkets illustrasjoner)

Korridor K2
Etter Akersvika legges denne trasekorridoren i retning nordvest, og skjærer pa skra gjennom kvartaIer i
bydelen Østbyen. Nedsenket. men apen, stasjon etableres ved Hamar Radhus. Etter stasjonen gar traseen
inn fjelltunnel, som kommer ut ved Jessnes i samme omrade som alternativene i Kl

Mulig utforming av alternativ K2 med stasjon ved Hamar rådhus. (Jernbaneverkets
Illustrasjonen

viser en åpen en åpen løsning med støttemurer

veien mellom

Åkersvika

båndleggingssone
H710

H710

2 gjennom

fjelltunnel,

og stasjonen

1 (for åpen-/dagløsning)

Østbyen.

tverrslag,

Innenfor

ettersyn

vedtak

nærmest

overbygde

22.06.2016

med avbøtende

Det er skissert to varianter
støttemurkonstruksjoner

er det imidlertid

Åkersvika,

løsninger

framgår

tiltak

i form

hele

lagt inn

og båndleggingssone

som kulverter

portalområder,
eller miljølokk

mv. I

det at alternativ

K2 sendes pa høring og legges

av lokk gjennom

Østbyen.

med lokk over traseen gjennom
erstattes

Planforslaget

sone H710_2 kan det være dagløsning,

rømningstunneler,

Hamar kommunestyres
ut til offentlig

ved Hamar rådhus.

illustrasjon).

på hver side av sporområdet

østbyen

i K2, som innebærer

at

av kulvert som gir et lokk over deler av traseen.
Den ene varianten

kalt "Mellomlokk"

et kort lokk i området
varianten

innebærer

ved Østre gate. Den andre

kalt "Maks lokk" innebærer

et lengre

lokk.

Mulig utfurrning
(lembaneverkeN

av Korridor

K2. va,i;int

“Mellomlokk”

illustrasjon)

Korridor K3:
Sporet legges om etter Åkersvika,
randsonen

til Åkersvika

og inn i tunnel
kommer
nordover

nord for Vangsvegen,

ved Furnesvegen.Tunnelen

ut på Jessnes i samme

planbeskrivelsen

og ny stasjon

at sporene

mot stasjonsområdet

område

etableres

videre

går under

åpent gjennom
bebyggelsen

som alternativene

vil ligge på flomsikker

ved Vikingskipet.

Korridoren

kulturlandskapet

på Stavsberg

høyde over Åkersvika

på Børstad

og Furuberget,

i K1 og K2. Det framgår

for å få nok høyde over Vangsvegen

går nær

av

(+128), og stiger svakt

som skal krysse under.

og

Det legges i dette
kommer

nordfra

motsatt

alternativet

ikke opp til en løsning med tilsving,

på Dovrebanen

som gjør at godstog

kan kjøre rett inn pa Rørosbanen

veg. For godstransporten

sorover,

som

eller at godstog

legges det opp til slike tilsving i alle alternativ

bortsett

kan gå

fra Korridor

K3

Kulturminner
Forslaget

til kommunedelplan

konsekvenser
regional

for dobbeltsporet

for en rekke kulturminneverdier

sammenheng.

gjennom

Hamar, i fire varianter,

som er av stor betydning

Det er både internasjonale

og nasjonale

har

både i nasjonal

verneforpliktelser

og

innenfor

planområdet.
K 3 (Børstad).
gjelder

spesielt

høytliggende
kulturlandskap
forhistoriske
akbvitet

Korridoren
for jordet

går gjennom

ved Børstad/Tommelstad.

garder, jorder

og kulturminner

siden eldre jernalder.
gravminner.

i omradet

de mest bynære

I tillegg

i forhistorisk

om at dette

eller like inntil

Dette

preges av

området

korridoren

er det gjort en del gjenstandsfunn
tid.

Hamar har igjen

Dette kulturlandskapet

som vitner

Innenfor-

kulturlandskapene

har vært et

ligger det flere

i akerjorda

som vitner

om

fredete

automatisk

-1)31
G

LVAN

S

R i kartet viser alle de

Symbolet

L1

'

som er kjent i

kulturminnene
Ln

Antallet

området.

kjente

vil høyst

kulturminner

i

sannsynlig øke betraktelig

1:1

med en systematisk

forbindelse

fl

registrering.

TAD

E-

F
Utsnitt

av trasé Øst over BØrstad

på Disen og linjeføringen

bebyggelse

bevaringsverdig

Forslaget berører
uheldig at tidslinjen
Kulturminnehensyn

kan først avklares på reguleringsplannivå.

berøres. Konsekvensen

1, vestre

Korridor

trussel

uregistrerte

for eventuelle

Hamarkaupangens
bygrunn

ytterste

fredete

Spesialregulerte

og ulemper.

og Ankerløkkaområdet

områder

allerede

automatisk

fredete

del i nordøst

utbygde

fredet

også et annet automatisk

og utgjør

Hamarkaupangen

kulturminnedatabase
kulturminne.

dermed

en liten

En liten del av

kulturminner.

blir likevel berørt.

til nasjonal

områder

er automatisk

«Askeladden»

fredet

innlemmer

Det er middelalderkirkestedet

Jørgenskirken.

Spesielt viktige
"Jernbanebyen

kulturminneverdier
Hamar"

fra etter

Reformasjonen

med gods- og verkstedsområdet
i tilknytning

verdifulle

kulturmiljøet

traverser,

spor samt teknisk

Jernbanestasjonen

i

vil først kunne

er kjent.

gjennom

I henhold

fra middelalderen.

denne korridoren

med tanke på automatisk

alternativ
går hovedsakelig

Denne korridoren

høyskolemiljø

for fredet

og fjellkvalitet

avklares når grunnforhold

brytes.

er utbygd.

både ha fordeler

vil alternativet

For nyere tids kulturminner
sentrum

allerede

da det meste av området

kulturminner

betydning

har ingen vesentlig

alternativ

2, Midtre

Korridor

går nær Børstad gård. Det er

på stasjons- og verkstedområdet

mht. aktiv jernbanedrift

til jernbanehistorien

infrastruktur.

og restauranten

i dette forslaget
som ble fredet

er jernbanearkitekt

i 2012 som det mest

i Norge. I fredningen

Det pågår fredningssak

er:

inngår

når de gjelder

Paul Dues hovedverk.

bygninger

Fabelaktiv.

Begge har meget

St.

høy verneverdi

både eksteriørmessig

2006. Som industrimiljø
Hamjernområdet.
Dovregubben.

og interiørmessig.

hengerJernbaneområdet

Her ble det gjennom
Hamars identitet

helt fra jernbanens
jernbanehistorie

tidene

har derfor

var en av grunnene

grunnleggelsen

av det "nye"

utgjør

av byen landbruksareal

sentrum

det var i 1850-årene,
bebyggelsen

verdifulle

bygninger

I 2003 ble gjeldende

stasjonsområdet
anleggsfase,

er viktig å trekke

kommunedelplan

for strandsonen
for utviklingen

over nasjonale

mellom

som nå

land og vann, slik
mye av karre-

byplanen.
historisk

I tillegg

utarbeidet,

i området.

i Hamar. Ved

I dag har fortsatt

fram.

hageanlegg

og

er det en rekke

men kart og bestemmelser,

Forslag til KDP for nytt dobbeltspor

som strandsoneplanen

fra 2003 angir, men antall spor på

er øket til 7 i stedet for 5. Kompleksiteten

er stor i by- og stasjonsområdet

miljø

1847, var området

med spesialregulert

av ny jernbanetrase.

følger stort sett føring og anvisninger

register

Møtet

seg til den første

som kan bli berørt

som frem til i dag har vært styrende

og kulturhistoriske

av 26.april

for Hamars gatestruktur.

på Bispehaugen

blant annet

Hamars rike og lange

for fire husmannsplasser.

kirke fra middelalderen

som kalles

for byutviklingen

resolusjon

og forholder

ble fredet

ble lagt til byen.

og har vær førende

ble bestemmende

i byen stor autentisitet

rester etter

interesse.

inngår i Riksantikvarens

Hamar ved Kongelig

Enkeltområder som eks Vindheia
mulige

og med sine industri-

til at Jernbanemuseet

i by, NB-registeret

interiør

med et område

bygget mange lokomotiver,

stor nasjonal

Hamars byplan med kvadraturen. Byplanen
kulturminneinteresser

sammen

som jernbaneby,

begynnelse

Jernbanerestaurantens

i problemstillingene,

ikke minst i en

på Hamar.

Dobbeltsporet jernbane i Ringsaker kommune
Høring og offentlig
Delstrekningen

ettersyn

gjennom

Høringsforslaget

Ringsaker

er uten endringer

følge av at Hamar kommune
kommune

også ut til offentlig

kommune

går mellom

Jessnes og Brumunddal.

slik som det er utarbeidet

legger korridor
ettersyn

og anbefalt

3 (øst) ut til offentlig

den delen av korridor

av Jernbaneverket.

ettersyn,

Som

legger Ringsaker

3 som ligger i Ringsaker

(Lund-

Stavsbergområdet).

3da7f630-39,h-44113-915

3a135

Trasekorridoren
Fra Hamar kommer

alle tre alternativene

nord for Vikervegen

og passerer

mot Mælumsvika
bro. Videre
Dobbeltsporet

i vekslende

nordover

i skjæring

skjæring

ligger sporet

og fylling.

relativt

Inn mot Brumunddal

ligger sporet

i samme

stasjon blir liggende

og litt lenger vest enn dagens.
veg over jernbanen

fra E6 inn til Brumunddal

korridor

i samme

ved lille-Jessnes.

i vekslende
mellom

som dagens jernbane,

område

endres og fordeles
og servicespor

i området

Videre går sporet
på en høy

og fylling.

og E6.
men med en rettere

som i dag, men med sporet

krysses i flomsikker

Forbikjørings-spor

skjæring

jernbanen

i dag må rives, som en konsekvens
vil da måtte

fra Furuberget

Nytt spor krysser over Mælumsvika

lavt i terrenget

Elva Brumunda

sentrum

Brennerivegen/Jernbanevegen.

ut av tunnel

øst for boligområdet

vil krysse E6 like øst for dagens kryssing

trase. Brumunddal
Nils Amblis

med dobbeltspor

høyde. Amlund

noe høyere

bro som fører

av denne høyden.

Adkomsten

mellom

Strandsagvegen

etableres

like sør for

og

i

Brumunddal.

Brumunddal

Passasjertog

stasjon er vist med to gjennomgående

som ikke stanser

framkommelighet

for godstog

samt at det planlegges

i Brumunddal

vil ha høy hastighet

bygges det ventespor

for et forbikjøringsspor

spor med sideplattformer.
gjennom

stasjonen.

eller forbikjøringsspor

For å sikre

i Stange og på Hamar,

i reserve ved Brumunddal.

Foreslått trasekorridor,

mellom Jessnes og Brumunddal

Brurnunddal

ny .E6

Rory

• sti

=wleinia
1hle

ei".•

I Brumunddal blir i tillegg sporet hevet noe gjennom stasjonen, og

lessmes

legger i større grad til rette for tverrforbindelser
sentrumsstruktur

og Mjøsa.

(lernbaneverkets

illustrasjoner)

mellom eksisterende

Kulturminner
Som for Stange er det i Ringsaker rike jordbruksbygder

med automatisk

potensial

blant annet to kjente gravfelt

trasen

for funn i dyrka mark. Planområdet
kommer

i konflikt

Kommunedelplanens
Ringsaker.
finnes

bygninger

korridor
i tilknytning

er mindre

annet brenneri

omfatter

19 objekter

er fredet

eller regulert

til gårdstun

enkeltliggende

prege jordbrukslandskapet
i nordre

i tilknytning

husmannsstuer.

Vurderinger

del.ltilknytning
til gårdsbruk

bli foretatt

i form av bygninger
med hensynssone

og er bygget på 1800-tallets

i stor grad. Samtidig

og mølle på Nederkvern

jernbanetrasSn
gardsveger

med disse. I Ringsaker vil det sannsynligvis

Ingen av objektene

i hovedsak

omfatter

Visuelt

påvirker

i innfarten
til trasen

av eldre dato.

fredete

kulturminner

og den framtidige

registreringer

med verneverdi
for bevaring.
siste halvdel.

vil gjennomføring

forekommer

stasjon.

i 2018.

i

Husene
Enkelte

av ny jernbanetras4,

den det gamle industriområdet

til Brumunddal

og

med blant

Pilegrimsleden

en del eldre ferdselsveger

krysser
og

Kommunedelplan
med fastsatt

med konsekvensutredningen

planprogram.

og framstilt

De utredningstemaer

på en grundig

byutvikling

måte. I tillegg

og knutepunkt

Statens vegvesens

håndbok

som er fastsatt

for byutvikling

utarbeidet

i planprogrammet

supplert

V712 Konsekvensanalyser.
som forutsatt

vurdering

i tråd

er behandlet

med blant annet fagrapport

Konsekvensutredningen
Opplegget

følger metodikken

for informasjon

om
i

og medvirkning

i planprogrammet.

er kjent med at det i høringsperioden

mulighetsstudier

Fylkesrådets

er utredningene

som er høyst relevant.

er også i stor grad gjennomført
Fylkesrådet

er etter

for planforslaget

i Hamar, med utgangspunkt

blir utarbeidet

i utredede

jernbanealternativer.

Tiltakets betydning nasjonalt, regionalt og lokalt
Dobbeltsporet

jernbane

gjennom

Hamar og videre helt fram til Lillehammer,

nasjonalt,

regionalt

og lokalt. Reisetiden

reisetiden

mellom

Hamar og Lillehammer

Lillehammer

mellom

vil altså kunne bli redusert

Trondheim

også vil bli redusert

kapasitetsøkningen
Lillehammer

Nord-Vestlandet,

Mjøsregionen

vil komme sterkere

alene. I tillegg vil

med full utbygging

ved å binde Østlandet

Oslo —

til

bedre sammen

med

befolkningsveksten

som avlastningsområder.

pendlingsomland

gjennom

Kommunene
reduserte

i
i

reisetider

på jernbanen.

Hamar og Lillehammer

til ønsket regionforstørring.
med utbedret

vil fungere

inn i Osloregionens

vil også styrke målsetningen

mellom

at reisetiden

kunne bidra til å minske presset på den forventede

ved at andre deler av Østlandet

reisetiden

IC-prosjektet

Oslo og

og Nord-Norge.

Regionalt vil full IC-utbygging

IC-utbyggingen

mellom

med nesten en time som følge av IC-utbyggingen

Oslo-området,

og bedre kapasitet

Reisetiden

med nesten en time. Dette innebærer

ha en positiv nasjonal betydning

Trøndelag

både

Hamar og Oslo vil bli på mindre enn en time, mens

vil bli på ca. 30 minutter.

gi bedre vilkår for godstransporten.

vil dermed

vil få stor betydning

jernbane

Regionene

og veinett

I tillegg til å kunne transportere

om felles bo- og arbeidsmarked
vil ta ca. 30 minutter.

IC- prosjektet

Hamar, Gjøvik og Lillehammer

gi Innlandet

viktig vekstkraft

mange personer

ved at

bidrar dermed

som "motorer"

for regional

raskt, er jernbanen

i Mjøsregionen

vesentlig

for Innlandet

vil

utvikling.

en trafikksikker

og klimavennlig

transportløsning.

Betydningen av framdriften
I gjeldende

Nasjonal Transportplan

(2014 —2023) står det at det skal bygges dobbeltspor

innen 2024 og at det tas sikte på dobbeltspor
vedtatt

fram til Lillehammer

og ligger til grunn for Jernbaneverkets

Transportplan

2018 —2029 er det foreslått

utbygging

til Brumunddal

Bygging av dobbeltspor
tidspunkt.
gjennom

Framdriftsplan

for Nasjonal

fram til Åkersvika innen 2024. Det gis
for InterCity-utbyggingen,

at KDP for Stange kommune

kan vedtas og

i Stange, selv om KDP i Hamar og Ringsaker ikke har blitt vedtatt

Men for å kunne utnytte

om at det

i 2026.

fram til Åkersvika innebærer

bygging kan gjennomføres

innen 2030. Det er dette som er

I grunnlagsdokumentet

å bygge dobbeltspor

også signaler i vedlegg til grunnlagsdokumentet,
vurderes

planlegging.

til Hamar

de positive effektene

Hamar og fram til Brumunddal

fastlegges

av dobbeltsporet,

og at byggingen

på samme

er det svært viktig at trase

kan skje sammenhengende.

Trasé og stasjonsplassering i Hamar er et vanskelig og kritisk punkt for IC-utbyggingen. Man har valgt å
utsette arbeid med langsiktig areal- og transportstrategi for Hamar byområde til ny jernbanetras
gjennom Hamar er fastsatt. Det er svært viktig for utvikling av byen at trasé og stasjonsplassering
fastsettes snarlig.
Framdriftsplanen med dobbeltspor til Åkersvika/Hamar i 2024 bygger på at kommunedelplanene skal
vedtas innen utgangen av 2016. Forsinkelser i framdriften kan medføre at prosjektet forsinkes og at
andre prosjekter som har kommet lenger i planfasene prioriteres. I Statsbudsjettet for 2015 ble det
vedtatt fem prinsipper for Intercity-planlegging som Jernbaneverket må forholde seg til. Et av
prinsippene er at totalt investeringsomfang ikke skal øke. Det betyr at tiltak som virker fordyrende
sammenlignet med angitt ramme, vil medføre at kostnader må reduseres andre steder i IC-prosjektet.
Valg av for dyr løsning kan dermed få konsekvenser for gjennomføringen.
Knutepunktsutvikling og byutvikling
I forventningene som ligger i statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging
framgår det at «I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon». I InterCity-prosjektet er det, i samsvar med dette,
et mål å binde regioner, næringsliv og arbeidstakere tettere sammen. Dette avhenger i hovedsak av
tre faktorer:
I hvilken grad forkortes reisetid mellom ulike områder.
Hvor sentrale er områdene som bindes sammen med hensyn til arbeids- og bosettingsmønster.
Er arealtilgangen egnet for å utvikle arbeidsplasser og boliger i tilknytning til knutepunktet
Sentral stasjonslokalisering med nærhet til arbeidsplasser, servicefunksjoner, utdannings- og
kulturinstitusjoner og boliger er derfor et overordnet hensyn i InterCity-utbyggingen. Fylkesrådet
slutter seg til at fortetting omkring knutepunktene er et viktig prinsipp som bør ligge til grunn for
videre planoppfølging i kommunene. Samtidig må andre hensyn og bykvaliteter også ivaretas på en
god måte.
Stange

Stange stasjon er sentralt beliggende i Stange tettsted, og vil med IC-utbyggingen bli liggende på
samme sted som i dag. Utvikling av knutepunktet vil være en viktig del av en helhetlig utvikling av
tettstedet, og må ses i sammenheng med det pågående arbeidet med planlegging av Stangebyens
sentrumsområder. En ny stasjon vil kunne bidra til at man i kommunen og tettstedet får et tydeligere
tyngdepunkt. Stange tettsted ligger tett inn mot jernbanetrasSn på begge sider. Fylkesrådet slutter
seg til Stange kommunes vurdering om at planlegging av jernbanetiltaket må ses i sammenheng med
helhetlige trafikkløsninger for Stange sentrum.
Hamar
I tillegg til vedtak om framtidig traskorridor, skal kommunedelplanen også fastlegge de overordnede
grepene for dobbeltsporet, inkludert hvor banen skal gå åpent, hvor den kan legges i kulvert og hvor
den går i tunnel. Dette vises i plankartene, i form av ulike båndleggingssoner. Planforslagets fire
alternative tras&corridoren gjennom Hamar, tilrettelegger for fire svært ulike overordnede grep. Valg
av traskorridor vil legge avgjørende føringer for framtidig byutvikling i Hamar. For IC-prosjektet er
innebærer en kompakt, miljøvennlig byutvikling med
det et hovedmål at knutepunktsutviklingen
fortetting

av boliger og arbeidsplasser i nærhet til jernbanestasjonen

(innenfor gang- eller

sykkelavstand).
bykvaliteter

som gir byen attraktivitet,

knutepunktsutviklingen
derfor

omkring

de overordnede

grepene

byutvikling omfatter

Begrepet

dannes

særpreg

i trasealternativene
rundt

tverrgatene

som finner

sted i byen, og de er av stor betydning

bedret

av stedskvalitetene,

reisetilbud,

sammen

vil ha stor betydning

særpreg

og kontakten

gater i ulik høyde, som sammen

og kortere
Ivaretakelse

og «identitet».

beskriver

også andre

For at

ses i sammenheng

Hamarbukta,

som alle gir siktlinjer

og fortetting,

skal bidra til en god og helhetlig

byen og gitt den sine bykvaliteter,

og utforming

av parallelle

karakter,

togstasjonen

grepene

som har formet

byens plassering

i tillegg til reisetilbud

byutvikling,

med de overordnede

og identitet.

Sentralt

i dette er

med vannet.

Kvartalstrukturen

landskapsrommet

omkring

ut til Mjøsa. Dette er de fysiske rammene
for opplevelser

med tilretteleggelse

må

bukta,

rundt

livet

og trivsel.

for nye utviklingsmuligheter

for Hamars framtidige

attraktivitet

og

både som bo- og

arbeidssted.
I alternativ

K1-2B krysser sporet bukta foran Hamar sentrum

alternativet

er barrierevirkningen

utforming

som tiltaket

vil etter Fylkesrådets

1 alternativ

vurdering

medfører.

få gjørende

på fylling og bro. En hovedutfordring

Avklaring

betydning

K1-3B fylles det opp med masser i Hamarbukta,

ligger inn mot Hamar er selve grunnlaget
Størst mulig grad av ivaretakelse
hensyn i forbindelse
utstrekning

med oppfylling

vil ha avgjørende

og kulvert etableres
oppbygging

inn mot den eksisterende

med masser for etablering

betydning

høyder og tiltakets

for dette.

for kvartalstrukturens

av strandlinjen

omkring

i

i fyllingen.

og iboende

Bukta som

bykvaliteter.

byen vil være et svært viktig

av kulvert. Tiltakets

med hensyn til graden av framtidig

høyde og

barrierevirkningen

foran

byen.
I Alternativ

K2 krysser jernbanetraseen

Hovedutfordringer
gjenoppbygging

i alternativet
gjennom

Østbyen og reetablering

over lokket vil være avgjørende
K3 innebærer

omkring

målet om kompakt

byutvikling

en utvikling
av livskraften

Både korridor
alternativ

Kl(vest)

reisetiden,

utenfor

togstasjon

Hamar sentrum.

gir utfordringer

med hensyn til

i byen. Plasseringen vil kunne

med hensyn til kommunens

og K2 (midt)gir

grunnlag for en tosidig byutvikling

utviklingsområde
i Akersvika.

byen i tilknytning

begrenset
K3 ivaretar

til vestsiden
kontakten

på sentrumsutviklingen
til ny togstasjon.

mål om bevaring

som knytter

sammen

langs Vangsvegen

(CC-stadion).

K2 gir best byutviklingspotensiale

og knutepunkt.

eksisterende

K2 har imidlertid

en god løsning på lang sikt må forutsette

bysentrum

store konsekvenser

reparasjon

omkring

og

knutepunktet.

av jernbanen,

som følge at

beliggende

av et nytt

stasjon vil også øke

med Mjøsa, og gir samtidig
og nytt byutviklingsområde
på lang sikt jfr.fagrapport
for eta blert bebyggelse

av dette området

I

med Mjøsa i Hamar sentrum,

ved å bidra til etablering

Usentralt

spesielt for reiser til byen. K2 ivaretar også kontakten

stasjonsplassering
byutvikling

bebyggelsesstruktur

i Hamar sentrum.

(Ramsarområdet)
utenfor

og eventuelt

av lokk

by, som vil være uheldig både med hensyn IC-prosjektets

og utfordrende

men vil kunne ha negativ innvirkningen
tyngdepunkt

Etablering

på lang sikt.

med nærhet til viktige funksjoner

mot en «to- kjernet»

K3 (øst)er framtidig

naturreservatet

av gatestruktur

beliggende

samt framtidig

som følge av tiltaket.

av ny stasjon ved Vikingskipet,

en ikke sentralt

mål om sentral stasjonsplassering
styrking

bo- og bygningsmiljø,

for et godt bymessig resultat

etablering

Knutepunktsutvikling
medføre

bydelen Østbyen til ny stasjon ved Hamar rådhus.
av etablert

av bydelen med minst mulig barrierevirkning

over byggegropen

Alternativ

gjennom

er ødeleggelse

gjennom

sentral
østover
om

i Østbyen, og

etablering

av lokk

knyttet

til kostnader

vil derfor ikke anbefale

Fylkesrådet

ved gjennomføring.

med

K2 forbudet

tiltak. Samtidig er alternativ

kostnad på 15,1 mrd., og da uten lokk som avbøtende
størst usikkerhet

med en forventet

K2 er det dyreste av alternativene

bydelen. Alternativ

gjennom

over jernbanesporet

at en

går videre med K2, stasjon ved Rådhuset.

Det

med hensyn til utsyn og
skal legges

og byens kvartalstruktur

strandlinjen

mellom

av sammenhengen

og lesbarhet

Mjøskontakt

Kl, dagens

at korridor

K3, med stasjon ved Vikingskipet.

av byens kvaliteter

at ivaretakelse

vil bidra til

som ved utbygging
Fylkesrådet

anbefaler

alternativ

fremfor

i planforslaget,
retningslinjer

bør framgå av planforslagets

Stasjonen har også nærhet til

i dagens bysentrum.

Ut i fra denne vurderingen

videreføres

stasjonsplassering,

by- og

stasjon ved dagens stasjon, og framtidig

(Espern og Tjuvholmen)

i strandsonen

knutepunktet.

omkring

beliggende

kan skje med utgangspunkt

utviklingsområder

planavklarte
tetthet

sentralt

Kl (vest) etableres

I korridor

knutepunktsutvikling

av bro- eller kulvertalternativ.

til grunn ved videre planlegging

Ringsaker

til stasjonen.

i nærhet

knutepunktsutvikling

i form av fortetting

stasjonsplasseringen

ligge fast som i dagens situasjon.

som

reisetiden
rundt

til områdene

blir i

I Brumunddal

og legger i større grad til rette for tverrforbindelser

og Mjøsa. Dette er positivt

sentrumsstruktur

eksisterende

for en

og gir bedre muligheter

mot Mjøsa.

av områdene

ønsket utvikling

vil

Det det er først og fremst
både lokalt og regionalt.

effekter

om

forutsetning

I Brumunddal

vil øke attraktiviteten

togtilbud

stasjonen,

hevet noe gjennom

sporet

mellom

og forbedret

noe som vil kunne gi positive

knutepunktet,
tillegg

reisetid

Kortere

endres.

og besøksintensive

for arbeids-

med IC-prosjektets

samsvarer

sentrum

nær Brumunddal

virksomheter

av potensialet

mål om utnyttelse

kommunes

Ringsaker

Næringsliv
Reiseliv
til natur og rekreasjon

og kulturbaserte
Mjøsa er

blir stadig viktigere.

og en svært viktig

har i reiselivs-sammenheng,
til Hamarregionen

fra Oslo og Gardermoen

Reisetiden

salgsvare.

nærhet

Hamarregionen

det største fortrinnet

utvilsomt

er av underordnet

betydning

sett

til opplevelsestilbudet.

i forhold
Turister

utsikt,

og stillhet,

goder er sentralt,

Natur-

og turister.

av både innbyggere

er etterspurt

og stedskvalitet

Beliggenhet

båtturer,

lykkes med reiseliv

Hamar bidrar alternativ
minst grad ivaretar

stasjonsplassering

Dobbeltsporet

besøkende,

og god tilgjengelighet

Gjennom
i

for kollektivtrafikk
(K3-alternativet),

til overnattingsbedriftene

vil ha stor betydning
(alternativ

til arbeidsplasser

og boliger.

og for syklende
er det viktig

og gående.

med et tilbud

Ved
om

og opplevelsene.

for utvikling

K1 eller K2) styrke

og vil bidra til å øke attraktiviteten

og dagsbesøkende.

er viktig for turister

sentrumskjernen

jernbane

som gjør at

byen og Mjøsa, mens Kl-alternativene

mellom

må være et knutepunkt
utenfor

stasjonsplassering

tilgjengelighet

Det er disse verdiene

langs Mjøsa,

kontakten.

kollektivtransport

miljøvennlig

en sentral

denne

promenader

og som vil være viktig for vekst i tiden fremover.

K2 og K3 til å sikre kontakt

for korte avstander

Jernbanestasjonen

ved vann; Sykkelstier,

og matopplevelser.

kulturopplevelser

badeliv,

Hamarregionen

Muligheten

til opplevelser

tilgang

vil ha umiddelbar

Korte avstander

av næringslivet

i regionen.

Hamar som regionsenter,
har stor betydning

for bedriftsetableringer,

I Hamar vil
med god

for innpendling

og å styrke

og

kompetansetilfanget
plassering

for næringslivet

av stasjonen

øke reisetiden.

og næringslivets

ved Vikingskipet

Alternativ

konkurranseevne.

(K3-alternativet)

K3 vil medvirke

forutsetter

til en forskyvning

En mindre

sentral

gode kollektivIøsninger,

av næringsaktivitet

i retning

og vil

østsiden

av byen.
Gods- og tømmertransport
Ulike valg av løsninger
Innlandet.

vil kunne få stor betydning

for gods- og tømmertransporten

Siden det er kun de ulike alternativene

betydning

for gods- og tømmertransporten,

korridorene

gjennom

I Langsiktig
til grunn

på bane
for løsninger

gjennom

på bane i

Hamar som har

er det på dette tema kun vurdert

ut i fra de ulike

Hamar.

jernbanestrategi

(Jernbaneverkets

at_Norges klimautslipp

reduseres

Skal det kunne nåes, må en betydelig

grunnlagsdokument

i størrelsesorden

til NTP 2018-2029)

60-80% sammenlignet

andel av godstransporten

er det lagt

med 1990-nivå.

som i dag går på bil flyttes

til båt

og bane.
Hovedtiltakene

i strategiene

terminalstruktur

for effektiv

og redusere

tømmertransport
Kostnadene
for kjøper.

framføringstiden

er helt avgjørende

innen treforedlingsindustrien

en kraftig

uheldig

I dialog med skognæringa

har Jernbaneverket
godstransporten

Jernbaneverket

foreslått

godstransporten

- Kongsvinger),

kapasitet

og fleksibilitet.

viktig at dobbeltsporet
Både når det gjelder
kopling

mellom

Elektrifisering

jernbane
korridor

Rørosbanen

effektivt

transportsystem

Dersom

enten

store negative

(tilsving)

som unngår

inngrepskonsekvenser,

i Hedmark

ikke er interessant

i vedtak

en ny

Som følge av dette arbeidet

som vil rasjonalisere

tømmer-

av effektive

har

og

av Røros —og Solørbanen

og etablering

og Dovrebanen.
nordfra

(Hamar —

«jernbanekryss»

vil gi økt

vedr. oppstart/planprogram

Når det gjelder

på Dovrebanen,
via Elverum

for godstransporten

suppleres

medføre

fra Innlandet

på bane.

at det er

K1 vest og K2 Midt er det lagt til grunn tilsvingsløsninger

K3 øst-3 skulle ha tilsvarende

kunne løsningen

transportert

det siste året hatt en prosess for å utvikle

la til grunn

fra Dovrebanen

også kunne få betydning

En effektiv

Strukturendringer

har god kobling til Rørosbanen.

øst3, er det ikke lagt inn tilsving
dette

til forsinkelser.

av klimagasser.

og fjernstyring

flere krysningsspor
Fylkesrådet

fører til at virket

på bane vesentlig.

ei pakke med tiltak

i Innlandet.

Elverum

knyttet

en optimal

konkurranseevne.

økning av volum

for utslippet

strategi

for å effektivisere

og kostnader

på lange avstander

er i tillegg

går på å etablere

for tømmernæringas

har medført

ved biltransport
Biltransport

tømmertransport

den innerste

og Kongsvinger

for å få et

mot kontinentet.

På sikt vil

til og fra andre deler av landet.

jernbaneteknisk

funksjonalitet

som de andre alternativene,

mot Rørosbanen

for Åkersvika/RAMSAR-området.

og viktigste

og er vurdert

forslag for K 3 —

noe som er en forutsetning

med en kort tilknytning

konsekvenser

I jernbaneverkets

for god

En lengre tilknytning

delen av RAMSAR-området

av Jernbaneverket

til å fordyre

fra nord, noe som vil
vil også få store

anlegget

med minimum

1

milliard.
Fylkesrådet

mener

at Korridor

3 øst uten tilsving

opp Jernbaneverkets

sin overordnede

videre på Rørosbanen

eller tog som kommer

godstrategi.

mellom

Rørosbanen

Tog som kommer

fra Rørosbanen

- Dovrebanen
nordfra

ikke svarer

på Dovrebanen

og skal videre nordover

og skal

på Dovrebanen

må snu på stasjonen.

En slik prosess tar 20-30 minutter,

plasseres i andre enden. Dette beslaglegger
stasjonen

også sporkapasitet

må kjøre rundt vognsettet

og kan således gi dårligere

og

kapasitet

på

for persontog.

Hensetting

av tog

Avklaring

av areal for hensetting

og driftsbase

JERNBANEVERKET er at arbeidet
Tangen omformerstasjon
har vurdert
området

på strekningen

i arbeidet

og anbefalt

med KDP. Signaler fra

tidlig høsten

2016.

er bygd. JERNBANEVERKET

at ny omformerstasjon

lokaliseres

der. I forslag til KDP er det satt av areal innenfor

I første omgang skal den betjene

av omformerstasjon.
betjene

videreføres

vil bli lagt ned så snart ny omformerstasjon

lokalisering

plassering

er ikke inkludert

med hensetting

nær høyspentledningen

omgang

da lokomotivet

nytt dobbeltspor.

Det forventes

at endelig

gammelt

lokalisering

til Jessnes-

planområdet

enkeltspor

til

og i neste

konsekvensutredes

og blir

en del av reguleringsplanen.
Fylkesrådet

mener det er viktig at arbeidet

togmateriell

prioriteres.

med avklaring omkring

En vil ikke utelukke

som utredningsarbeidet

framtidig

hensetting

av

at det i den videre prosessen kan være arealalternativer

så langt ikke har avdekket,

og at en i arealsøket

må bestrebe

seg på å unngå

at dyrket mark tas i bruk.

Jordvern
Fylkesrådet

mener

det gjelder

omdisponering

konsekvenser
gjelder

at det bør, slik det tas høyde for i NTP 2014-2023,
av dyrket jord til samferdselsprosjekt.

for alle tre kommunene

dette

Korridor

noe de øvrige alternativene

i Hamar beslaglegges eller forringes.

jordbruksarealer

på Børstad og Tommelstad

Gjennom

stange kommune

til jordbruksområder

vil avklaring

Gjennom

Som indirekte

eventuell

Hamar

for jorbrukslandskapet

tilbakeføring

i Hamar

vil medføre

konsekvens

at viktige

kan en oppleve at

på sikt står i fare for å bli pressområde

omkring

vil ha

for byutvikling.

av nedlagt

jernbanespor

være viktig med hensyn til jordvern.

Både av hensyn til jordvern
og ungdomsskole

omdisponeres.

ikke gjør. K3-alternativet

jordbruksarealer

linje når

Dobbeltsporutbygginen

3 øst, som gir store, negative konsekvenser

(Børstad-Tommelstad),

,-;

ved at landbruksjord

føres en restriktiv

og av hensyn til tett

og videregående

til forbi Steinerskolen.

nærføring

med Steinerskolen

skole) bør det vurderes

Dette er anbefalt

etablert

som et avbøtende

tiltak

(barnehager,

landbrukskulvert

i fagrapport

barne-

fra Nordstad

for nærmiljø

(og i KU-

hovedrapport).
StøY
Alle alternativer
driftssituasjon
godstrafikk,
områdene

innebærer

og med nødvendige
og evt. kanalisering

vil være positivt.

Det er et par forhold
(Åkersvika,

en forbedring

(Espernområdet)

til dagens situasjon

støyskjermingstiltak.

av godstransport

Alternativ

i illustrasjonene

til Rørosbanen

er ikke tatt med i vurderingen

utenom

dårligst

er noe mangelfull:
i fagrapporten,

når det gjelder

Støy fra jernbanen

Kl med bro kommer

hvor fagutredningen

Hamarbukta)

i forhold

av konsekvens

er nært knyttet
de tettest

ut og berøres

Støysoner

og planlagt

støy i en
til

befolkede
flest.

er ikke vist over broene

ny bebyggelse

for bebyggelse/beboere

etter det vi

kan se. I fagrapporten
heter det at «støybidrag fra tuneller, bruer og sporveksler ikke er inkludert i
de beregninger som er presentert i denne fasen, men selv om dette kan gi feil for enkelte mindre
områder har det ubetydelig effekt på den totale konsekvensen av tiltaket.» Støybidraget fra broer

vil kunne ha stor konsekvens
Støyberegningene

for (ny) bebyggelse/beboere

viser at støyskjerming

over dagens nivå (s 26 i fagrapport
skjerming

mot bølgeeffekt

I fagrapportens
på kveldstid.
dagtid.

strukturstøy

vurderinger

16). I oppfølgende
i løsning/design

og vibrasjoner

og anbefalinger

Dette er meget støyende

grenseverdier

vil være viktig over Åkersvika

Støy, vedlegg

ved flom integreres

støy fra tunnelåpninger,

i de områder

det gjelder.
for ikke å øke støy vesentlig

arbeid

bør støyskjerming

for bro/fylling

og

over Åkersvika.

Også

vil bli viktig oppfølgingstema

i neste planfase.

legges det opp til at det kan tillates

pigging og boring

aktiviteter

som i utgangspunktet

vil overskride

for støy på kveld. Det legges også opp til at det vil bli overskridelser

av støykrav

på

(i følge Hamar kommune)

Universell

utforming

Statlig planretningslinje

for samordnet

bolig- areal- og transportplanlegging

skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet
befolkningen som har lav mobilitet.
Funksjonshemmedes
tilgjengelighet
ønskelig,

organisasjoner

for grupper

uten ombytte

ut enn K3. Det er videre
høydeforskjeller

(bro, kulvert)

bevegelighet.

kollektivtransport.

en fordel

for alle, og ta hensyn til den delen av

har pekt på at en sentral stasjon er viktig

som har nedsatt

mellom

sier at Planleggingen

eller omveier

Færrest mulig ledd i reisekjeden

I en slik sammenheng

med løsninger

med tanke på

der med slipper å forsere

er

Kl og K2 bedre

kommer

vesentlige

ved kryssing av banen. Her har Kl med bro noen

utfordringer.
HC-parkering
antall

ved stasjon

plasser kommer

må for øvrig ivaretas

for alle alternativer,

og konkrete

vurderinger

på

på reguleringsnivå.

Rørosbanen
Rørosbanen

er i dag dieseldrevet.

fått et mandat
I utredning

med utgangspunkt

fra Jernbaneverket

Jernbaneverkets
i at Rørosbanen

"Strategi

IC-prosjekt

Sørli-Brumunddal

har for sitt arbeid

ikke er elektrifisert.

for driftsform

på ikke-elektrifiserte

baner"

datert

10.11.2015 heter det imidlertid
(s 43): Prosjektet anbefaler at det umiddelbart som del av arbeidet
med Godsstrategi for Jernbaneverket vurderes endret og standardisert driftsform på Røros/
Solørbanen i form av elektrifisert eller del-elektnfisert bane. Bakgrunn for dette er bl.a at
Rørosbanen

fungerer

som avlastning

for godstransport

på Dovrebanen

ved uforutsette

hendelser

av lC mot Lillehammer er
det stor grunn til å tro at det vil bli planlagt stenging av Dovrebanen, og at det vil være behov for
en alternativ rute".
I vedlegg til rapporten
heter det (s 47) at "Elektrifisering, flere kryssingsspor og fjernstyring vil
kunne utvikle Rørosbanen til å ta en betydelig andel av godstrafikken nord —sør." og på s 57:
Rørosbonen hor et potensiale som avlostningsstrekning for Dovrebanem Hvis denne elektrifiseres
kan mon tenke seg å kjøre de fleste godstog nordover på Rørosbanen og sørover på Dovrebanen.
Man får da en vesentlig økning i kapasiteten uten å måtte investere mye i kryssingsspor.
eller planlagte

Sørlig tilsving
inngrep

avvik. Rapporten

fra Rørosbanen

og krever omlegging

alternativer

gjennom

som avlastningsbane
K3 mangler
utfordrende

Kulturminner

til Dovrebanen
av vegsystem.

er utfordrende

til vegomlegginger

jernbane,

Oslo og Trondheim.

Sørlig tilsving

fordi det innebærer

Det bør imidlertid

Hamar for å oppnå en moderne
for gods mellom

en nordlig tilsving.
i forhold

peker på at "Ved den videre utbyggingen

og lignende

i Kl

være en forutsetning
hvor Rørosbanen

Alle alternativer

er gjennomførbart

et vesentlig
for alle
også kan fungere

har sørlig tilsving,

for alle alternativer,

men mest

mens

det båndlagte

seg utafor

som fysisk også kan befinne

altså av faktorer

kulturlandskap,

og

av bygninger/bygningsmiljøer

påvirkning

ikke minst visuell

Det gjelder

konsekvens.

en negativ

kan redusere

slike tiltak

av i hvorvidt

og vurdering

tiltak,

og kompenserende

avbøtende

av mulige

gjennomgang

og ikke minst en grundigere

på enkeltobjektnivå,

verdivurdering

med

i reguleringsplanarbeidet,

undersøkelser

ytterligere

imidlertid

fordrer

Detaljeringsnivå

for valg av trase.

for å gi et beslutningsgrunnlag

men er i hovedsak tilstrekkelig

mangler

har en del

Rapporten

og konsekvenser.

vurderinger

med verdisetting,

av kulturminnebestanden

over store deler

og gir en god oversikt

er omfattende

og landskapsbilde

for kulturmiljø

Fagrapporter

planområdet.
mot fagrapporten

innvending

En viktig

med resultater
verdi.

middels

som at f.eks kulturmiljø
Et gravfelt

vist med hensynssone

av endelig

vedtak

av reguleringsplan

og automatisk

legges inn med hensynssoner,
tiltaket

formelle

men deler av teksten

kan likevel

§ 9 skal oppfylles

av tiltak

før

fredete

som må ødelegges

kulturminner

skal

reguleringsplan

etter

av

på grunn

om

men en opplysning

for. Dette er heller ikke en retningslinje,

skal det søkes dispensasjon

nødvendige

linjeføring.

som ikke blir ødelagt

kulturminner

verdi,

men norsk lov.

er ingen retningslinje,

fredete

Kjente automatisk

burde vært

med nasjonal

er kulturminner

jf. kulturminneloven

At undersøkelsesplikten

ikke stå som retningslinje.

på

og gravfeltene

gravhaugene

i retningslinjene,

er synliggjort

at Kulturminnene

fredete

Dette fordi grayminnene

som det må tas hensyn til ved planleggingen
Det er positivt

kun får

med fem gravrøyser,

og installasjonene

bygningene

De automatisk

i plankartet.

man opp

ender

tid alltid vil ha høy verdi i en konsekvensutredning.

fra forhistorisk

som er synliggjort.

Godsområdet

nr. 35 Bergsli, med et gravfelt

at det kun er de forskriftsfredete

Det er en svakhet

Dermed

verdi.

til tiltakets

i forhold

ser ut til å være satt relativt

verdivurderingen

er at

kulturminner

fredete

automatisk

når det gjelder

prosesser.

Stange:
vurdering

Jernbaneverkets
Hedmark

fylkeskommunes

har størst potensial

med kulvert

vurdering.
mellom

for konflikt

bebyggelsen

den historiske

av verdi og konsekvens

anbefales

Sett fra et arkeologisk

gjennom

verdi og konsekvens.

på Gyrud og Tokstad,

forbi Steinerskolen

fylkeskommune.

Framføringa

for de ulike landskapsrommene

vurderes

Stange vestbygd,
Alternativ

ståsted

og støttes

er det ikke vesentlige

del,

og særlig nordre

til

2a, med størst avstand

å ha lavest negativ

av Stange kommune,

med

samsvarer

Variant

konsekvens.

av Hedmark

forskjeller

på trasealternativ

la og 2a.
Stange kommune
for stasjonen.

framhever

også viktigheten

De to alternativene

veg, og en parallell

til Kristian

av ny kjørevegadkomst

som krysser jernbanen

som det tas høyde for i planen —en forlengelse

Fjelds gate, kan begge gjennomføres

sør

av Georg Fjelds

fram til Jernbanegata

(234)

uten konflikt med nyere tids kulturminner,

mens en eventuell videreføring fram til Fv 222 kan

komme i konflikt med bygninger og bygningsmiljøer

med kulturminneverdi.

Hamar:
Alternativ

K3

Når det gjelder automatisk fredete kulturminner
siden det vil ødelegge deler av kulturmiljøet

er svært uheldig dersom dette alternativet

velges

og virke utilbørlig skjemmende på hele kulturmiljøet.

Siden dette området er så rikt på funn fra forhistorisk tid, regnes potensialet for forekomst av
kulturminner
alternativet

som ligger skjult under dagens pløyelag på jordene som stort. Dersom dette
likevel velges, vil det medføre behov for betydelig arkeologisk registrering og trolig i

neste omgang medføre arkeologiske utgravinger. Dette vil kunne forsinke en eventuell
planprosess og det vil medføre merkostnad. Dette alternativet

anbefales ikke ut fra hensynet til

automatisk fredete kulturminner.
Det østligste alternativet
tilknyttet

gir minst inngrep i gods- og verkstedområdet,

men for kulturmiljøet

jernbanen er det imidlertid ønskelig at det skal være aktiv drift også i fremtiden,

som også fredningsbestemmelsene
det viktig at jernbanestasjonen

tar høyde for. Ut fra et kulturminne-

og reiselivsperspektiv

er

er lokalisert byens historiske sentrum. Det er derfor lite ønskelig å

legge stasjonen ved Vikingskipet. Dette alternativet
kulturlandskapsverdier

noe

vil også gå på bekostning av betydelige

og verdifull gardsbebyggelse.

Alternativ K2
Alternativet

er ikke tilstrekkelig

og kulturmiljøer.

utredet i KU når det gjelder mulige konsekvenser for kulturminner

Det vil medføre betydelige inngrep i Østbyens bygningsarv og redusere

lesbarheten i byens utvikling. Flere spesialregulerte
Alternativet
Alternativ

kvartaler med byvillaer vil måtte rives.

innebærer ingen konflikt med kjente automatisk fredete kulturminner.
K1

Den delen av Hamarkaupangen som ligger innenfor korridoren er et mindre areal som
representerer

den ytterste delen av den nordøstlige armen av det fredete området. Det antas at

det ikke er et svært funnførende

område. Når det gjelder det gamle middelalderske

kirkestedet

dedisert til St. Jørgen har en begrenset kunnskap om det. I henhold til kulturminnedatabasen

er

kirkestedet kartfestet (av NIKU) om lag midt på eiendommen Aslak Bolts gate 34, gnr/bnr 1/1062,
men det står at lokaliseringen er uavklart. Det kan ikke utelukkes at det finnes spor etter det
gamle kirkestedet, og det må først foretas nærmere undersøkelser for en eventuell avklaring før
en reguleringsplan vedtas. (Riksantikvaren er forvaltningsinstans

når det gjelder kulturminner

fra

Middelalderen.)
Hamar kommune har i et eget kapittel vurdert kulturvernfaglige
forskjellige alternativene

utfordringer

og hensyn som de

reiser. Kommunen er delvis uenig i fagrapport om kulturmiljø.

Fylkesrådet er ikke enig i kommunens syn når det gjelder hva som er best for kulturmiljøet

på

blir varig endret

Der kulturminneverdier

å ta vare på mest mulig kildeverdi

som har som formål

for utvikling

Det ligger et stort potensial
nasjonalt

verdifulle

kulturmiljøet

området

innskrenkes

båndlagte

over før

som en ikke har oversikt

både

ser det vil dette gjelde

og ikke

og Dovrebanen,

langs anleggsstrengen

for å sikre best mulig driftsforhold

minst er plassen avgjørende

på veldig

Dette er et presset område

både på Rørosbanen

trafikkavvikling

anleggsdrift,

kulturminneverdier,

at det

fraråde

vil Fylkesrådet

Slik Fylkesrådet

er drøftet.

Rundt dette

på jernbaneområdet.

i forslag til kommunedelplan.

av en reguleringsplan

konsekvensene

for ettertiden.

om kulturminnet

basert på kulturarven

og avklaringer

dokumentasjon

en antikvarisk

på gods- og verkstedsområdet

og det er mange forhold

mange måter,

krav om at

bør det klart framgå

eller blir riernet

om at det skal utarbeides

må ha bestemmelser

reguleringsplanen

bør

Hamar som jernbaneby.

for å styrke

beholdt

vurderes

og bli

i fremtidsløsninger

Spor som kan ha verdi som museumsspor

fra vår egen tid.

elementer

fortellende

bruer osv. Gamle

fundamenter,

murte

som kan innarbeides

er solide konstruksjoner

i naturstein

fundamenter

spor og jernbanerelaterte

seg til nedlagte

i jernbanefoten,

som natursteinsmurer

konstruksjoner

med

også at en i arbeidet

en skal forholde

hvordan

må drøfte

reguleringsplanene

mener

Fylkesrådet

i alle trasalternativene.

gjennom

fylling

av gammel

«fjerning

skal ta

som Fylkesrådet

også kulturminneforhold

tiltak

som avbøtende

foreslår

til. Kommunen

sentrum»

flotte

Dette påvirker

og retningslinjer.

til bestemmelser

B)

(alternativ

forslag

med et bearbeidet

legger også frem KDP for dobbeltsporet

Hamar kommune

stilling

på Bispehaugen.

og bygninger

av hageanlegg

for bevaring

tiltak

utrede

må

at en i neste planfase

mener for øvrig som kommunen

Fylkesrådet

gods- og verkstedområdet.

i en lang

anleggsperiode.

på dette

allerede

som en mister

kulturminneverdier

som ble utelatt

kulturhistorie

viser seg i planarbeidet

dreieskive

foreslå

elementer

og traverser

mellom

avbøtende

og kompenserende

tiltak

vil Fylkesrådet

i kulturmiljøet.

og infrastruktur

både bygninger

seg, ikke minst av sikkerhetsmessige

med hele kulturmiljøfredningen

i formålet

og annen infrastruktur

av helheten

og kulturmiljøet

Både byutviklings-områder

i kulturmiljøfredningen.

Med bakgrunn

årsaker.
i arbeidet

og

Fredet skinneføring

dreieskive

i dokumentasjon

mulig i

ble valgt bort, når det

eller endres.

Spor, traverser,

vil påpeke at det er avsatt svært lite areal rundt

behov for en «buffer»
støtte

fortellende

elementer.

som tidligere

må fjernes

mye

finnes fortsatt
Det er derfor

kulturmiljøfredningen.

å ta inn kulturminneverdier

at en

dvs, å erstatte

tiltak

På verksted-området

at det som ble foretrukket

imot svært viktige

Fylkesrådet

med andre.

er svært sårbare

annen infrastruktur

kompenserende

i den endelige

å vurdere

reguleringsprosessen

er tvert

på mulige

tenker

stadiet

områdene

for de fredete

som dispensasjonsmyndighet

Det er viktig for fylkeskommunen

som
har
og

med reguleringsplaner

som bygger opp under formålet

med

kulturmiljøfredningen.
Sportilknytning

til jernbanemuseet

Hamar siden 1896 og det nasjonale

er viktig.

Museumsaktivitet

museet

for jernbanehistorie

knyttet

til jernbanen

ble lokalisert

har det vært i

til Hamar på grunn

som jernbaneby,

med kulturmiljøet

på gods- og verkstedområdet

om deler av dagens spor kan beholdes

må vurderes

K1 vil bidra til å styrke

perspektiv

Sporhøyde

er avgjørende

Bygningen

på Hamar stasjon bør også i framtiden

for hvordan

er om sporhøyden

ha en funksjon

for en

Tilrettelegging

både i

Hamar som jernbaneby

kan brukes og bevares

i miljøet.

i jernbanesammenheng.

Det

som i dag.

blir omtrent

krav til

tydelige

må vektlegge

reguleringsplaner

Mjøsa og bystrukturen.

landskap,

mellom

sammenhengen

av den historiske

lesbarhet

dagens stasjonsbygninger

med fremtidige

mener at en i arbeidet

Fylkesrådet

for eksempel

og i fremtiden.

et historisk

beste for stasjonen

Jernbanemuseet

på reguleringsplannivå,

i fremtiden.

som museumsspor

i alternativ

som foreslått

jernbanefremføring

mellom

av en sammenkobling

Konsekvensene

av byens posisjon

Kl - 2b) og 1-3b)
I likhet

med K2 og K3 vil en broløsning

mellom

land og vann kan gjenskapes

med kommunen

utvikling.

Å fjerne

Strandgata,

Torggata

at høyden

Lit fra en samlet

kulturminnefaglig

posisjon

og regional

av nasjonal

kulvert

vurdering

verdi.

gjør at det sterkeste
Nærheten

til

oppholdssteder
bli redusert.

i denne opplevelsen

vil kvaliteten

og Grønnegata

som

av den eldste

mest skadelig for opplevelsen

denne opplevelsesmuligheten

blir minst mulig.
alternativ

anbefales

Det er det eneste alternativet

stasjonsplassering.

K1-2b (broløsning)

i dag vil øke, og fra byens viktigste

på en eventuell

Det er vesentlig

at forslag

ikke lengre vil kunne ses og oppleves.

som har gitt byen form

Mjøsa fra den delen av byen som vi kjenner
som torgene,

reetableres.

Med hensyn til

for kulturarv

kulvertalternativet

vurderes

delen av Hamars historiske
landskapselementet

Fylkesrådet

og med minst konsekvenser

det minst konfliktfylte,
I likhet

derfor

møte

slik at opprinnelig

med bystrukturen

betydning.

sin dominante

sett, vurderer

samlet

kulturminneverdiene

den indre strandsone,

og sammenhengen

byen kan få tilbake

foran

Vannspeilet

frigjøre

Kl, med dagens
byens viktige

som bidrar til å sikre og videreføre

som jernbaneby.

Ringsaker. .
Korridoren

med to kjente gravfelt.

i konflikt

kommer

konflikt

Kommuneplanens

retningslinjer

er vedtatt.

Forhold

(1.2) bør omfatte

skal fremlegges

at nyere tids kulturminner

for kulturvernmyndighet

til nyere tids kulturminner

reguleringsplannivå.

Dette bør også omfatte

og tun som indirekte

berøres

vekt er deler av eksisterende

leger vekt

at jernbaneverket

med gravminnene.

på å unngå direkte

båndleggingssonene

Det forutsettes

og landskapstilpasning
avbøtende

av jernbaneutbygging.
banelegeme

ved tiltak

og teknisk

på slik før reguleringsplan

må avklares

eller kompenserende

Av kulturminner
anlegg tilknyttet

innenfor

tiltak

på
på bygninger

som bør tillegges
jernbanedrift.

spesiell

Konklusjon.

som binder landsdeler

transportsystem

et klimavennlig

er en viktig milepæl

Fylkestinget

mener det er av avgjørende

henhold

og sammenhengende

legger til grunn en helhetlig

ber om at videre planarbeid
fra Sørli til Brumunddal

utbygging

i

i prosjektet

for 2018 —2029.

til forslag i Nasjonal Transportplan

Fylkestinget

på Østlandet.

sikrer fremdrift

at planvedtakene

betydning

for

for IC Sørli —

Kommunedelplan

av Intercity-utbyggingen

i gjennomføring

Brumunddal

sammen.

er vesentlig

Intercity

på Østlandet.

jernbanetransport

i framtidens

er ryggraden

Intercitynettet

til Lillehammer

som sikrer mulighet

for fremføring

av Intercity

vest alternativ

K1 3b kulvert,

med stasjonsplassering

i

2027.
i Hamar korridor

anbefaler

Fylkestinget

stasjonsplassering

m.v. I tillegg vektlegges

jernbanetiltakets

landbrukskulvert

Hamar.

gjennom

høyde og utforming

Av hensyn til jordvern

legges til grunn for

til minst mulig barrierevirkning

at hensynet

forutsetter

Fylkestinget

samt

for Hamar.

betydning

kulturhistoriske

jernbanens

til Rørosbanen,

tilknytning

god og fremtidsretta

og

utdannings-

boliger, servicefunksjoner,

med nærhet til arbeidsplasser,

kulturinstitusjoner,

hensynet til sentral

spesielt vektlegge

vil i den sammenheng

dagens stasjon. Fylkestinget

ved

med Steinerskolen

og tett nærføring

etablert

i Stange bør det vurderes

til forbi Steinerskolen.

fra Nordstad

Ved Stange stasjon er adkomst

og veiforbindelse

Det må i det videre planarbeidet

sikres framføring

en stor utfordring.

til det nye stasjonsområdet
av vei på tvers av jernbanen

som er planlagt sør

for stasjonsområdene.

må avklares i reguleringsoppfølging

vil ikke anbefale

Fylkestinget

alternativ

mangler en god og fremtidsretta
konsekvenser

redusere

både direkte og indirekte

undersøkelser

en grundigere
avbøtende

med automatisk

kulturminner

av mulige avbøtende

tiltak for både automatisk

kulturvernmyndigheten.

konflikt

i reguleringsplanarbeidet,

gjennomgang

i områder

omkring

Dette alternativet

I tillegg har K3 store negative

og kulturminner.

gir rom for å unngå direkte

Når det gjelder etter-reformatoriske
detaljerte

til Rørosbanen.

fredete

med automatisk

konflikt

legger derfor vekt på at Jernbaneverket

Fylkestinget

kulturminner.

og byggehøyder

med konsekvensutredning.

K3 med stasjon ved Vikingeskipet.

tilknytning

kulturlandskap

for jordvern,

i kommunedelplanen

Korridorene

utnyttelsesgrad

at framtidig

vil understreke

Fylkestinget

jernbanetiltaket

utnytter

til å

kulturminner.

fredete

ser Fylkestinget

korridoren

fredete

behov for at det gjøres mer

med verdivurdering
og kompenserende

og nyere tids kulturminner

på enkeltobjektnivå,

samt

tiltak. Kompenserende

og

skal avklares med

Dispensasjoner

og tiltak som berører

og verkstedområdet

i bestemmelsene

vektlegger

og retningslinjer,

elementer

tillates ikke uten at det foreligger

Dette bes presisert

Fylkestinget

materielle

hensynet

alternativ

relatert

godkjenning

til jernbaneaktivitet

på gods-

fra kulturminnemyndighet.

til kommunedelplanen.

til jordvern

og anbefaler

at følgende

formulering

i bestemmelser

B videreføres:

«Ved oppfølging på reguleringsplannivå skal det søkes å begrense inngrep i
jordbrukslandskapet mest mulig, også med å vurdere løsninger som kulvert som begrenser
areal som går bort til skjæringer».
Fylkestinget

ber om at fremtidig

bør tilbakeføres
strandsone,

bruk av gammel jernbanetrasé

til dyrka mark der dette er mulig. Der gammel trasé går gjennom

bør den i størst mulig grad frigjøres

tilrettelegging

avklares. Gammel jernbanetras

for gange og sykling, med minst mulig barriereeffekt.

rekkefølgekrav

i planbestemmelser

alternativ

by og

og reguleres til åpne byrom, grøntarealer
En anbefaler

og

at følgende

B videreføres:

«Før eller i forbindelse med at reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas, skal etterbruk av
gammelt jernbanespor på den aktuelle strekningen være avklart, inkludert frist for
gjennomføring»
Det er viktig at arbeidet
Fylkestinget

med avklaring omkring

vil ikke utelukke

utredningsarbeidet

hensetting

av togmateriell

at det i den videre prosessen kan være arealalternativer

så langt ikke har avdekket,

dyrket mark tas i bruk.

framtidig

og at en i arealsøket

må bestrebe

prioriteres.
som

seg på å unngå at

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

48/16

Resultat:

Innstilling

Arkivsak:
Tittel:

16/14922

Fylkestinget
12.09.2016

m/tillegg

vedtatt

Saksprotokoll - Stange, Hamar og Ringsaker kommuner - Høring av forslag
til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli - Brumunddal

Behandling:
Per Roar Bredvold (Frp) fremmet

følgende

forslag:

Tillegg til punkt 12:
Hedmark

fylkesting

forutsetter

en slik måte at strandsonen
å ivareta

at de avbøtende

den unike og nære tilknytningen

ligger der, til å skape en ny og forbedret
Aker Brygge er et godt eksempel
sjøfronten
brygger

perfekt

tiltakene

i Hamar ikke ødelegges

utnyttet

strandsone,

blir utformet

Utgangspunktet

Hamar har til Mjøsa og utvikle

for å illustrere

med boliger,

JBV gjennomfører

eller forringes.

de muligheter

restauranter,

hvor folk kan sitte eller gå og båtfolket

som

til det beste for Hamars innbyggere.

hva som bør være mulig å realisere.

kontor,

på

må være

barer, kanaler,

Der er

broer og

legge til.

Endring punkt 5, linje 1 og 2:
Fylkestinget
området

mener

det bør etableres

Rune Øygarden (H) fremmet
Fylkestinget
Fylkestinget

forslag om endringer

anbefaler

alternativ

vil i den sammenheng

samfunnsøkonomi
at alternativ
dermed

en nærmiljøkulvert

i stedet for en landbrukskulvert

i

rundt Steinerskolen.

og frigjøring

øst muliggjør

muligheten

K3 øst, med stasjonsplassering

spesielt

vektlegge

av strandsonen

en smidig påkobling

for direktetog

av pkt. 3., 4. og 7. i komiteens

hensynet

gjennom

ved Vikingskipet.

til kostnader,

Hamar.

til Rørosbanen

fra Oslo til Trondheim

innstilling:

Fylkestinget

vektlegger

også

fra Inter-City-strekningen,

via Østerdalen

uten å måtte

og
snu på

Hamar.
Fylkestinget
sørgående
7.

forutsetter

tog fra Dovrebanen

Fylkestinget

at det blir etablert

en smidig løsning for tilkobling

over på Rørosbanen.

vil ikke anbefale

korridor

vest alternativ

ved dagens stasjon.

skape en barriere

mot byen slik den er i dag, og være til hinder

Fylkestinget

Postboks

bemerker

4404 Bedeftssenteret,

Fylkestinget

mener

K1 2B Bro eller 3B Kulvert,

stasjonsplassering
Hamar.

av

også at vest-alternativene

2325 Hamar,

Besøksadresse:

at begge disse alternativene
for fremtidig

innebærer

byutvikling

en gjenfylling

vil
i

av Hamars

Parkgara 64, Tlf. 62 54 40 00, postrnottak(2)hedmark.org

www.hedroark.org

med

havneområde,

og dermed

ødelegger

Hamars lange historiske

røtter

som handels-

og

havneby.
Eli Wathne

(H) fikk innvilget

permisjon

fra kl. 15.15.

Til stede: 32 representanter.

Erik Ringnes (V) fremmet
Fylkestinget

følgende

ber om at loddrette

tilleggsforslag

til pkt. 5:

vegger vurderes

brukt i skjæringen

på verdifull

dyrket

som et jordvernstiltak.
Kathrine

Jakobsen Solberg (FrP) fikk innvilget

permision

fra kl. 15.45.

Til stede: 31 representanter.
Bård Sødal Grasbekk
Første setning
Fylkestinget
rådhuset,

(MDG) fremmet

forslag om å endre pkt. 3 i komiteens

av punkt 3. i fylkesrådets

anbefaler

i Hamar korridor

maks lokk og framtidig

innstilling

overbygning

av:

erstattes

midt alternativ

innstilling:

K2, med stasjonsplassering

på stasjonsområde.

Votering:
Komiteens

innstilling

til pkt. 1. og 2. ble enstemmig

vedtatt.

Grasbekk

(MDG) sitt forslag til endring

Øygarden

(H) sitt forslag til endring

i pkt. 3 fikk 7 stemmer

og falt.

Øygarden

(H) sitt forslag til endring

i pkt. 4 fikk 7 stemmer

og falt.

Bredvold

(FrP) sitt forslag om endring

i pkt. 3 fikk 1 stemme

i pkt. 5 fikk 1 stemme

Ringnes (y) sitt forslag om tillegg til pkt. 5 ble enstemmig
Komiteens
Øygarden
Komiteens
Bredvold

innstilling

til pkt. 6 ble enstemmig

(H) sitt forslag til endring
innstilling

og falt.

vedtatt.

vedtatt.

i pkt. 7 fikk 7 stemmer

og falt.

til pkt. 8., 9., 10. og 11. ble enstemmig

(FrP) sitt forslag om tillegg til pkt. 12 fikk 1 stemme

Komiteens

innstilling

til pkt. 13. og 14. ble enstemmig

Postboks 4404 Bedriftssenteret,

2325 Hamar,

og falt.

Besøksadresse:

vedtatt.
og falt.

vedtatt

Parkgata 64, Td. 62 54 40 00, postmottak@hedmark.org

www.hedmark.org

ved

mark

Vedtak:
Fylkestinget

avgir følgende

Intercitynettet
vesentlig

høringsuttalelse:

er ryggraden

i framtidens

for et klimavennlig

Kommunedelplan
betydning

transportsystem

på Østlandet.

at planvedtakene

Fylkestinget

av

det er av avgjørende

i prosjektet

i henhold

til forslag

i Nasjonal

med nærhet

forutsetter

løsning med kulvert

K1 3b kulvert,

anbefaler
løsningen

vektlegge

til arbeidsplasser,

for

samt jernbanens

ikke Kl vest alternativ

hensynet

boliger,

til sentral

servicefunksjoner,

kulturhistoriske

god og fremtidsretta
betydning

til minst mulig barrierevirkning

høyde og utforming

gjennom

hvor inngangspunktet

trekkes

med

gir mest støy.

m.v. I tillegg vektlegges

at hensynet

for jernbanetiltakets

Fylkestinget

spesielt

og kulturinstitusjoner,

som sikrer mulighet

vest alternativ

og at denne

vil i den sammenheng

og

i 2027.

ved dagens stasjon.

til Rørosbanen,

Fylkestinget

er

sammen.

i gjennomføring

legger til grunn en helhetlig

i Hamar korridor

økt barrierevirkning

stasjonsplassering
tilknytning

landsdeler

milepæl

mener

fra Sørli til Brumunddal

til Lillehammer

anbefaler

2b bro, grunnet

utdannings-

planarbeid

utbygging

stasjonsplassering
Fylkestinget

Fylkestinget

sikrer fremdrift

ber om at videre
av Intercity

Fylkestinget

er en viktig

Intercity

for 2018 —2029.

sammenhengende
fremføring

på Østlandet.

som binder

for IC Sørli —Brumunddal

Intercity-utbyggingen
Transportplan

jernbanetransport

Hamar.

for Hamar.

legges til grunn

Det bør derfor

vurderes

en

noe lenger sørover.

40

Av hensyn til jordvern

-9256-05429be636ce

og tett

etablert

landbrukskulvert

adkomst

og veiforbindelse

videre

planarbeidet

nærføring

fra Nordstad

til det nye stasjonsområdet

sikres framføring

for stasjonsområdene.

Fylkestinget

skjæringen

dyrket

Fylkestinget
omkring

på verdifull

vil understreke

jernbanetiltaket

med Steinerskolen

i Stange bør det vurderes

til forbi Steinerskolen.

Ved Stange stasjon er

en stor utfordring.

av vei på tvers av jernbanen
ber om at loddrette

Det må i det

som er planlagt

vegger vurderes

sør

brukt i

mark som et jordvernstiltak.

at framtidig
må avklares

utnyttelsesgrad

og byggehøyder

i reguleringsoppfølging

i områder

med

konsekvensutredning.
Fylkestinget

vil ikke anbefale

alternativet

mangler

K3 store negative
Fylkestinget
direkte

alternativ

K3 med stasjon ved Vikingeskipet.

en god og fremtidsretta

konsekvenser

for jordvern,

legger vekt på at Jernbaneverket

og indirekte

Når det gjelder

konflikt

med automatisk

etter-reformatoriske

tilknytning

kulturlandskap
utnytter
fredete

kulturminner

gjøres mer detaljerte

undersøkelser

Postboks 4404 Bednftssenteret,

2325 Harnar, Besøksadresse,

til Rørosbanen.

Parkgata

I tillegg

har

og kulturminner.

korridoren

til å redusere

både

kulturminner.

ser Fylkestinget

i reguleringsplanarbeidet,

www.hedmark.org

Dette

behov for at det

med verdivurdering

64, Tlf, 62 54 40 00, postmottak@hedinark.org

på

enkeltobjektnivå,

samt en grundigere

kompenserende
fredete

tiltak.

Kompenserende

og nyere tids kulturminner

Dispensasjoner

og tiltak

jernbaneaktivitet
godkjenning

gjennomgang
og avbøtende

skal avklares

som berører

av mulige

og

for både automatisk

med kulturvernmyndigheten.

materielle

elementer

på gods- og verkstedområdet

fra kulturminnemyndighet.

tiltak

avbøtende

tillates

relatert

til

ikke uten at det foreligger

Dette bes presisert

i bestemmelsene

til

kommunedelplanen.
Fylkestinget

vektlegger

bestemmelser

hensynet

til jordvern

og retningslinjer,

alternativ

og anbefaler

at følgende

formulering

i

B videreføres:

«Ved oppfølging på reguleringsplannivå skal det søkes å begrense inngrep i
jordbrukslandskapet mest mulig, også med å vurdere løsninger som kulvert som
begrenser areal som går bort til skjæringer».
Fylkestinget

ber om at fremtidig

jernbanetrase

bør tilbakeføres

går gjennom

by og strandsone,
grøntarealer

er mulig.

avklares.

at følgende

for gange og sykling,
rekkefølgekrav

Gammel

Der gammel

bør den i størst mulig grad frigjøres

og tilrettelegging

En anbefaler

jernbanetrase

til dyrka mark der dette

åpne byrom,
barriereeffekt.

bruk av gammel

trase

og reguleres

til

med minst mulig

i planbestemmelser

alternativ

B videreføres:

«Før eller i forbindelse med at reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas, skal
etterbruk av gammelt jernbanespor på den aktuelle strekningen være avklart,
inkludert frist for gjennomføring»
Det er viktig at arbeidet

med avklaring

prioriteres.

vil ikke utelukke

Fylkestinget

arealalternativer
arealsøket

nye stasjonsområder.

Ved behandlingen
Kristian Tonning

Mari Gjestvang
Thomas

Langeland

Pestbaks

(MDG), Helge Thomassen

(Sp), Rune Øygarden

Yngve Haugstveit

representanter

Riise (H), Erik Ringnes (V), Lasse Juliussen

Bård Sødal Grasbekk

Jørgensen

benytter

(H), Turid Backe-Viken

seg av

til og fra stasjonen.

ordet:
(A), Geir Byberg (KrF),

(PP), Per Roar Bredvold

(FrP),

(A),

(A), Yngve Sætre (H), Emilie Enger Mehl (Sp),

(A), Bjørn Jarle Røberg-Larsen

1404 Bed0ftssenteret,

kan være
og at en i

av et godt kollektivknutepunkt

at flere togpassasjerer

eller gange og sykkel for å komme

av saken hadde følgende

prosessen

av togmateriell

mark tas i bruk.

av en utvikling

Det er ønskelig

hensetting

så langt ikke har avdekket,

seg på å unngå at dyrket

vil påpeke viktigheten

kollektivtrafikk

framtidig

at det i den videre

som utredningsarbeidet

må bestrebe

Fylkestinget

omkring

2325 Hamar, Besøksadresse:
www.hedmag

(A)

Parkgata
k.org

64, Tlf. 62 59 40 00, gostmottak@hedmark.org

ved

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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www.hedmark.org
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Dobbeltsporet jernbane - Strekning Sørli til Brumunddal - Kommunedelplan - Offentlig
ettersyn - innsigelse
Vi viser til fellesbrev fra kommunene Stange,Hamar og Ringsaker registrert mottatt 4.7.2016,
der det bes om Riksantikvarens innspill til Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli Brumunddal. Normalt gir vi våre innspill til fylkeskommunen, som så baker dem inn i sin
uttalelse. På grunn av korte frister i fylkeskommunen er ikke dette mulig denne gangen, og vi
sender som oppgitt vår uttalelse direkte til Jernbaneverket med kopi til kommunene Stange,
Hamar og Ringsaker.
Riksantikvaren har bedt om utsatt høringsfr ist til 23. september for den delen av
kommunedelplanen som omhandler Hamar kommune. For kommunene Stange og Ringsaker
vises det til Hedmark fylkes kommunes uttalelse. Vi viser til brev fra Hamar kommune, datert
15.9.2016der utsatt h øringsfrist er innvilget.
Riksantikvaren har hentet saken inn fra Hedmark fylkeskommune for vurdering av innsigelse
på selvstendig grunnlag, i henhold til samarbeidsplikten innen kulturminneforvaltningen, jf. § 3
i Forskrift om faglig ansvarsfordelingm.v. etter kulturminneloven.
Traseene for dobbeltspor gjennom Hamar berører viktige kulturminner av nasjonal interesse
som de forskriftsfredete bygningene og anleggene på stasjonsområdet, Hamar sentrum med
kvartalene som er bygd i henhold til byplanen fra 1849og automatisk fredete kulturminner
fra middelalderen som Hamarkaupangen og St. Jørgens kirke.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre alternativene (K1 3B og K1 2B). Mot K1
3B fordi dette alternativet i for stor grad endrer den historis k -topografiske tilknytning en og
sammenheng en mellom den bygd e byen og Mjøsa , og fordi kulvert og evt. ny bebyggelse ,
som er lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil danne en b arriere mot sjøen.
Videre reiser direktoratet innsigelse mot K1 2B fo rdi også dette alternativet – slik det nå er
vist - i for stor grad svekker byens tilknytning til sjøen og danner en barriere mot denne.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot alternativ K2, slik alternativet nå er utformet, uten
lokk, fordi alternativet i for stor grad bryter sammenhengen mellom historiske deler av
Hamar, og innebærer at en rekke hus vil bli revet.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot planen fordi den ikke i tilstrekkelig grad belyser
og illustrerer konsekvensen e for ku lturminner og kulturmiljø. D irektoratet reiser også
innsigelse mot at planen ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør konsekvensene for
byutvikling, at byutviklingsperspektivet er for jernbanefokusert og i for liten grad vurderer
hvordan det er mulig å sikr e vitalitet og bevaring av den historiske byen.
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Riksantikvaren vil med dette også gi en uttalelse vedrørende de forvaltningsområdene hvor
direktoratet har ansvar som fagmyndighet. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner fra
middelalderen omfatter dette restene etter St. Jørgenskirke i Hamar kommune og det nedlagte
middelalderske kirkestedet Lille -Ihle i Ringsaker kommune. Av nyere tids kulturminner
omfatter vår uttalelse forskriftsfredete , jernbanerelaterte kulturminner og aktuelle NB! områder; alle ligger i Hamar kommune.
Kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli-Brumunddal er kompleks og omfattende; spesielt i
Hamar sentrum med tre korridorer og fire alternativer som i ulik grad berører viktige
kulturminner og kulturmiljøer.
- Alternativ
- Alternativ
- Alternativ
- Alternativ

K1 2B, Bro, med jernbanen på bro foran sentrum.
K1 3b, Kulvert, med oppfylling av Hamarbukta og jernbanen i kulvert.
K2, med trasé gjennom Østbyen og stasjon ved Hamar Rådhus.
K3, med stasjon ved Vik ingskipet.

Jernbaneverket har i sin sammenstilling og anbefaling pr. juni 2016,frarådetalternativ K2 med
stasjon ved Hamar rådhus, og alternativ K3 med stasjon ved Vikingskipet. Alternativ K1 3B,
med oppfylling av Hamarbukta og jernbanen i kulvert, anbefalesunder forutsetning av at utfylte
arealer rundt kulverten nyttes til utbygging med høy utnyttelse og prioritert fremfor øvrig
byutvikling. Dersom Hamar kommune ikke ønsker dette anbefalesalternativ K1 2B, med
jernbanen på bro foran sentrum.

Forhol det til automatisk fredete kulturminner

fra middelalderen

Når det gjelder forholdt til automatisk fredete kulturminner, så vil Lille -Ihle middelalderske
kirkested i Ringsaker, som ligger på tunet til gården, ikke bli direkte berørt av tiltaket, men
oppleve lsen av stedet vil kunne bli svekket som følge av jernbaneutbyggingen. Riksantikvaren
forutsetter at det i den videre planleggingen tas hensyn til kirkestedet når den endelige traseen
skal fastsettes.
Når det gjelder St. Jørgenskirken i Hamar kommune, som ligger rett utenfor grensene til den
automatisk fredete Hamarkaupangen, er situasjonen en annen. Lokaliseringen av det nedlagte
middelalderske kirkestedet er ikke avklart og det må gjennomføres registreringer i området for
endelig å avklare mulig konfli kt med tiltaket, jf. kulturminneloven § 9.
Trolig ligger restene av det automatisk fredete anlegget på eiendommen Aslak Boltsgate 34, en
eiendom som er regulert til bevaring. Fordi det er usikkert hvorvidt eiendommen blir direkte
berørt av tiltaket, og f ordi den er regulert til bevaring, både av hensyn til hus og hage, vil
Riksantikvaren anbefale at man i første omgang gjennomfører ikke -destruktive undersøkelser,
som f.eks. søk med georadar på eiendommen. Vi må understreke at det er mulig at dette ikke er
tilstrekkelig for å få avklart forholdet til undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9. Dersom
ikke -destruktive metoder viser seg ikke å gi resultater, vil det være behov for å sjakte/
prøvestikke. Dette arbeidet skal gjennomføres av Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU), jf. ansvarsforskriften til kulturminneloven, på oppdrag fra Riksantikvaren.
Registreringene, både de ikke -destruktive og sjakting/prøvestikking, belastestiltakshaver, jf. §
10 i kulturminneloven. Riksantikvaren kan ikke ta stilling til arealbruken, eller si noe om
konfliktgraden mellom det planlagte tiltaket og kulturminnet, før en registrering er
gjennomført.
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Øvrige automatisk fredete kulturminner

som kan komme i konflikt med tiltaket

Korridor K3 øst vil berøre de mest byn ære kulturlandskapene Hamar har igjen. Dette gjelder
spesielt for jordet ved Børstad/Tommelstad. Dette kulturlandskapet preges av høytliggende
gårder, jorder og kulturminner som vitner om at dette området har vært et kulturlandskap
siden eldre jernalder. I nnenfor, eller like inntil korridoren , ligger det flere forhistoriske
gravminner. I tillegg er det gjort en del gjenstandsfunn i åkerjorda som vitner om aktivitet i
området i forhistorisk tid.

De forskriftsfredete

kulturminnene

på stasjonsområdet på Hamar

Grundsetbanen (Elverum – Hamar) var ferdig bygd til Hamar i 1862.Etter at den ble forlenget
nordover ble den hetende Rørosbanen.Hamar var da som nå en terminal for Rørosbanen.Byen
ble etter hvert også en viktig og stor stasjon på Dovrebanen. Hamar var en stasjon som måtte
håndtere to sporvidder, smalsporet til Østerdalen og normalspor mot Eidsvoll. På grunn av
diskusjonen omkring sporvidde og kostnader, ble Hamar et viktig knutepunkt i omlastning av
gods og bytte for persontrafikk, samt for lokalis ering av vedlikeholdsfunksjoner for vogner,
lokomotiver og annet materiell.
Første del av det som vi i dag kjenner som Dovrebanen, strekningen Hamar til Eidsvoll, ble
åpnet i 1880,og i 1896var banen ferdig til Otta. Dette gjorde Hamar til en enda mer sentral by
for eksport av landbruksvarer fra omlandet og industrivarer, i sterk konkurranse med de øvrige
Mjøsbyene som hadde kommet til. I motsetning til mange andre industribyer var ikke Hamar
avhengig av elvekraft for å opprettholde industrien.
Den verneverdige bygningsmassen på stasjonsområdet er en del av et større kulturmiljø, og
består av flere driftsbygninger oppført i murstein , og infrastruktur både for Dovrebanen og
Rørosbanen.Området ble tatt i bruk som jernbaneareal på 1860-tallet og bygningene har et
historisk spenn fra da og frem til 1920–årene.
Som industrimiljø henger Jernbaneområdet sammen med et område som kalles Hamjern området . I samarbeid med Thune Maskin ble det på Hamjern gjennom tidene bygget mange
lokomotiver, blant annet lokomotive t som kalles Dovregubben. De tre første ”gubban” med
typenummer 463-465 ble bygget på Hamar i årene 1935-36. Funksjonene har bestått i
vedlikehold av togmateriell, og er opprettholdt i et mindre omfang enn før. Det øvrige av
bygningsmassen er utleid til fo rskjellige næringsformål, med en overvekt av såkalte ”kreative
virksomheter”. Det har til nå vært liten grad av omforming av bygningsmassen og arealene for
øvrig som følge av den nye virksomheten.
I Norges jernbanehistorie har Hamar vært en stasjonsby av nasjonal størrelse. Det
kulturhistoriske bymiljø et i tilknytning til Hamar stasjon som vitner om dette er derfor av
nasjonal interesse. Hamar har historisk sett vært , og er fortsatt, Norges jernbaneby nummer én.
Espern – Jernbanetomten er et forskriftsfredet kulturmiljø knyttet til samferdselstekniske og
industriell kulturminner. Området har opplevelses-, bruks - og kunnskapsverdi samt estetisk og
pedagogisk verdi . I fredningen inngår flere bygninger , traverser, spor samt teknisk
infrastruktur. Det er også bygninger av jernbanehistorisk interesse som ikke er fredet, men som
har regional og lokal kulturminneverdi. Til sammen utgjør disse bygningene og anleggene et
samlet, jernbanehistori sk anlegg av nasjonal verdi. Anlegget på Hamar er eneståendei nasjonal
sammenheng, og ble prioritert for forskriftsfredning i landsverneplanen for Jernbanen.
Jernbaneområdet på Hamar er også et NB! -område.
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NB! - områdene i Hamar som berøres av planen
Ved grunnleggelsen av det ”nye” Hamar ved Kgl. res. av 26. april 1847var det svakt bølgende
området som nå utgjør sentrum av byen, landbruksareal for fire husmannsplasser. Byplanen fra
1849,opptegnet av ingeniørløytnant Røyem, ble lagt ut med rette langgater parallelle med
strandlinjen, som fikk en knekk mot sydøst ved Høiensalodden, for den østlige avslutningen av
kvadraturen ved Disen gård. I vinkel på disse «langgater» ble det anlagt en rekke parallelle
gater med fritt utsyn mot Mjøsa. Planstrukturen fra denne tiden er intakt per i dag.
Byplanen ble videreført i byens plankonkurranse fra 1924 av professor Sverre Pedersen,NTH.
Denne planen tok fatt i et mye større område av sentrumsperiferien. Pedersensplan var godt
tilpasset terrenget og understreket de store landskapsdragene gjennom akser og plassering av
sentrale, offentlige bygninger i viktige posisjoner. Pedersenvar involvert i arbeid med
oppfølginger og revideringer av planen frem til 1948.Sentrumsområdet har sin klare
avgrensning gjennom kvadra turstrukturen med bruddet mot sydøst. Planstrukturen er stort
sett intakt, men under trussel på grunn av ønske om høyere utnytting av sentrumsområdet.
Briskebyens syv søstre er en mindre boliggruppe syd i det større boligområdet Briskebyen,
sørøst for sentrum i Hamar. Området ligger i tilknytning til Brugata og Briskebyveien. Området
kalles også «Smågårdene».«De syv søstre»består av syv bolighus , hver på 1,5 etasje,tegnet og
oppført rundt 1910,som boliger for arbeidere i Norrøna skofabrikk. Bygningsgru ppen er klart
avgrenset fra omgivelsene på grunn av innbyrdes likhet. Bygningene har for en stor del sin
integritet i behold, da opprinnelig utforming og materialbruk er intakt. «De syv søstre»er
eksempel boligområde i jugendstil. Sørvest for «de syv søstre» ligger Jernbanensområde.

Riksantikvarens generell e vurdering av planforslaget
Riksantikvaren har vurdert de ulike trasealternativene i Hamar med utgangspunkt i
stasjonsområdet med de forskriftsfredete kulturminnene , automatisk fredete kulturminner og
NB! -områdene Røyem-Pedersen-planen og de syv søstre. Disse kulturminnene er alle av
vesentlig nasjonal interesse.
Alle alternativene er på forskjellige måter utfordr ende for kulturminnene i Hamar. D ette gjelder
både av hensyn til bevaring av enkeltkulturminner, sammenhengende kulturmiljøer,
kulturmi nnenes beliggenhet i landskapet med inn - og utsyn , samt hensynet til fremtidig
byutvikling. Sistnevnte er ikke et primæranliggende for kulturminneforvaltningen , men vil
kunne få konsekvenser som påv irker muligheten for fremtidig bevaring av kulturminner og
kulturmiljøer.
V alg av trase vil få betydelige konsekvenser for byutviklingen i Hamar i fremtiden, ikke bare på
kort sikt , men også i et svært langsiktig perspektiv. Dette gjelder enten vestre, mi dtre eller østre
alternativ velges. Dette er til dels belyst i fagrapporten om byutvikling og knutepunkt . Dette er
en meget grundig rapport, men en rapport som primært belyser by - og knutepunktutvikling ut
fra et jernbaneperspektiv , hvor premissene er kjøretid, frekvens, pålitelighet og økt kapasitet.
De fleste byutviklingsvurderinge ne er dermed gjort ut fra en beregning av avstand til fremtidig
stasjon. Pr. dags dato er det i overkant av 3300av- og påstigninger på Hamar pr. dag.
Innbyggerantallet i byen er nærmere 30.000.Riksantikvaren har forståelse for at man i denne
rapporten vektlegger et knutepunktutviklingsperspektiv , men vurderer hovedfokus et på
jernbane som noe smalt , sammenholdt med alle faktorene som samspiller i den faktiske
byutviklinge n.
Riksantikvaren savner en mer overordnet analyse av ulike scenarier for kulturminner,
byutvikling, bosetning, næringsutvikling og etablering av annen infrastruktur i et lengre
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tidsperspektiv . I ulike dokumenter knyttet til planforslaget er det vist forskjellige
utviklingsområder som følge av de ulike korridorene for jernbanen, og dette legges også som
premiss for valg av alternativer. Dette fremkommer tydeligst i Jernbaneverkets anbefaling av
alternativ K 1 med kulvert, hvor det forutsettes at utfylte arealer (jf. MulighetsstudieByentil
Mjøsa) bygges ut med høy utnyttelsesgrad og prioritet fremfor øvrig byutvikling. Med slike
føringer for byutviklingen, ville Riksantikvaren sett det som naturlig at
byutviklingsperspektivet i større grad var vektlagt i planen som helhet, dette gjelder særskilt et
byutvikling sperspektiv som ikke alene er jernbanebetinget. Vi savner også en vurdering av
hvorvidt etableringa av ny stasjon ved Vikingskipet evt. vil skyve sentrumsfunksjoner østover,
om dette er uheldig og om dette igjen vil medføre at det historiske sentrum blir liggende i
skyggen av den nye byen.
Den fremlagte kommunedelplanen skal på et overordnet nivå ta stilling til tra sevalg, noe som
gjør at skisser og illustrasjoner er relativt grovmasket. Dette er f orståelig. Å ta stilling til
hvorvidt anleggelse av nytt dobbeltspor vest for byen, på bro eller kulvert , er forenlig med
kulturminneinteresser for utsetter derimot detaljerte illu strasjoner og konkretisering av
konsekvensene av de ulike løsningene. K ulvertens utforming, høydene på denne og hvorvidt
denne blir en barriere mot sjøen, er ikke enkelt å ta stilling til ut fra forel iggende
illustrasjonsmateriale. Med utbygging av de gjenfylte arealene, som Jernbaneverket legger som
en premiss for alternativ K1 med kulvert, synes det som om utsyn et mot fjorden bli ytterligere
svekket, uten at dette er vist på det foreliggende illustrasjonsmaterialet .
På tilsvarende måte er det en utfordring å ta stilling til konsekvensene ved å etablere bro over
Hamarbukta, og da særskilt konsekvensene for opplevelsesverdiene knyttet til det historiske
by miljøet. Med den begrensedekjennskap vi har til jernbanebroer, er det vårt inntrykk at disse
er relativt store konstruksjoner med kraftig e bærende konstruksjoner, under - og overbygging,
støyskjermer og til sist strømmaster og kabler. Dette vises ikke i planen. Konsekvensene av
utfylling i Mjøsa bør også komme tydeligere frem.
Å heve sporområdet opp til kote 128 vil trolig innebære negative følger for både landskapet
omkring byen og for de fredete stasjonsbygningene. Hvordan dette er søkt løst, og hva som blir
konsekvensene av dette, er ikke tilstrekkelig belyst.

De ulike alternativene
Alternativ K1 3B, med oppfylling av Hamarbukta og jernbanen i kulvert.
Alternativet baserer seg på fortsatt bruk av dagens stasjonsområde. Dette er positivt for
opplevelsen av jern baneområdet som et fredet kulturminne . Alternativet innebærer imidlertid
en heving av stasjonsområdet til kote 128. Dette vil trolig få negative konsekvenser for de
fredete jernbanebygningene, inklusive stasjonsbygningen.
Hamar ble anlagt innenfor Hamarbukta, og tett på Mjøsstranda. En oppfylling av denne bukta
vil endre Hamars sjøfront mot Mjø sa i svært sterk grad. Opprinnelig gikk eiendommene i byen
helt ned til sjøkanten, med hageanlegg og private brygger ned mot Mjøsa. Dette ble avskåret av
jernbanen da den kom etter 1880,men noe av dette grønndraget er fremdeles bevart i
parkområdet på utsiden av Storhamargata og Parkgata. Det er viktig at dette særtrekket ved
Hamar og Hamars opprinnelige byplan bevares, og videreføres som et premiss for byens videre
utvikling .
Det historiske bysentrum er i sin helhet innskrevet i NB! -registeret og er således et bymiljø av
nasjonal interesse. Riksantikvaren forutsetter at fremtidig forvaltning av dette kulturmiljøet og
tilgrensende områder ivaretar disse vesentlige kulturminneverdiene, og da i særdeleshet
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opplevelsesverdien. Det frie utsynet fra gatene mot Mjøsa er karakteristisk for Hamar og bør
både ivaretas og styrkes ved fremtidig byutvikling.
Bukta som ligger inn mot Hamar er selve grunnlaget for kvartalstrukturens oppbygging og
iboende bykvaliteter. Størst mulig grad av ivaretakelse av strandlinjen i nn mot den eksisterende
byen vil være et svært viktig hensyn i forbindelse med oppfylling med masser for etablering av
kulvert. Tiltakets høyde og utstrekning vil ha avgjørende betydning med hensyn til graden av
frem tidig barrierevirkningen foran byen.
Riksantikvaren vurderer kulvertalternativet som uheldig for opplevelsen av den eldste delen av
Hamars historiske utvikling fra 1849 og frem over. Å fjerne denne opplevelsesmuligheten gjør at
det sterkeste landskapselementet som har gitt byen form ikke lengr e vil kunne sesog oppleves.
Nærheten til Mjøsa fra denne delen av byen vil reduseres med kultvertalternativet , og også fra
byens viktigste oppholdssteder som torgene, Strandgata, Torggata og Grønnegata vil kvaliteten
i denne opplevelsen bli redusert.
Rik santikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K1 3B
Alternativ K1 2B med bro over Hamarbukta
Også dette alternativet baserer seg på fortsatt bruk av dagens stasjonsområde. Alternativet
innebærer imidlertid en noe mindre utfylling mot stasjonsområdet og anleggelse av bro over
deler av Hamarbukta. Som for alternativ K1 3B vil også dette planforslaget – slik det nå er vist være i vesentlig konflikt med hensynet til opplevelsesverdier knyttet til Hamar s beliggenhet i
en skålform ned mot Norges største i nnsjø, Mjøsa. Selv om dette forslaget i noe større grad
ivaretar hensynet til inn - og utsyn fra byen, vil forslaget etter Riksantikvarens vurdering i for
stor grad representere en barriere mellom byen og fjorden.
Som tidligere nevnt er det knyttet usikke rhet til broens utforming, men med vår kjennskap til
utforming av jernbanebroer med dobbeltspor - og høyhastighetstog, kan det synes som om
barrie revirkingen vil bli for stor. Også i dette alternativt vil deler av Hamarbukta bli fylt igjen
og jernbanesporene bli liggende relativt høyt. Dette vil også skape en barrie revirking mellom
byen og sjøen. Som for alternativ K1 3B vil også heving av stasjonsområdet være svært
utfordrende og trolig i konflikt med kulturminneinteressene.
Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K1 2B.
Alternativ K2, midtalternativet gjennom Briskebyen
Riksantikvaren savner en grundigere og langsiktig vurdering av mulighetene for å realisere
Midt -alternativet med lokk, og konsekvensene av dette. Det kan synes som om en medvirkende
årsak til at man ikke har vektlagt dette alternativet , er at Rørosbanenforutsetter bruk av
diesellokomotiver , og at disse ikke kan brukes inne i en lukket stasjon. Dermed må man ha en
åpen kulvert helt frem til ny stasjon inne i byen, en løsning som hverken av hensyn til
kulturminner eller byutvikling er ønskelig. Det er etter Riksantikvarens syn svært lite
fremt idsrettet å baserevalg av trase på den forutsetning at Rørosbanenikke er elektrifisert.
Alternativet er, slik det nå er utformet uten lokk, i vesentlig konflikt med
kulturminneinteressene. Forslaget er utfordrende hva gjelder hensynet til det fredete
ku lturmiljøet på Espern og berører også dette direkte. Videre er anleggelse av en åpen kulvert
gjennom deler av byen i konflikt med bevari ngsinteresser, deriblant gjennom å gå tett på
arbeiderboligene de 7 søstre, som både er regulert til spesialområde bevaring og inngår i NB!
registeret. Dersom strekningen bygges som en lukket kulvert, kan det være mulig å flytte
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bygninger i byggefasen og gjenoppbygge disse igjen på det reetablerte bakkenivået. Dette er
ikke utredet.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot alternativ K2, slik alternativet nå er utformet, uten lokk.
Alternativet bryter i for stor grad sammenhengen mellom historiske deler av Hamar, og
innebærer at en rekke hus vil bli revet. Med en alternativ utforming med lokk, vil ikke
Riksantikvaren nødvendigvis reise inn sigelse. Direktoratet forutsetter også en tett dialog når
det gjelder utforming av dobbeltspor gjennom stasjonsområdet på Hamar, og at de
forskriftsfredete bygningene ikke berøres.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot alternativ K2.
Alternativ K3, inneb ærer en ny trase øst for byen og anleggelse av stasjon ved Vikingskipet.
Dette trasealternativet vil ikke komme i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser i en slik
grad at Riksantikvaren vurderer det til å utløse en innsigelse i denne saken. En
detaljplanlegging av traseen vil likevel fordre at det tas hensyn til de automatisk fredete
kulturminnene på Børstad og Tommelstad.
Riksantikvaren reiser ikke innsigelse mot alternativ K3.

Riksantikvaren har også følgende merknader.
Det må tas tilbø rlig hensyn til følgende automatisk fredete kulturminner fra middelalderen,
Hamar middelalderkaupang , St. Jørgenskirke og det nedlagte kirkestedet på Lille -Ihle , i den
videre planleggingen. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis etter en
vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige
hensyn. I denne saken er forholdet til de automatisk fredete kulturminnene Riksantikvaren har
forvaltningsansvar for uavklart og vi har derfor heller ikke tatt sti lling til
dispensasjonsspørsmålet.
Det ble tatt hensyn til frem tidig frem føring av dobbeltspor gjennom Hamar stasjon da
forskriftsfredningen av bygninger og installasjoner på stasjonsområdet på Hamar ble
gjennomført. Når endelig trasealternativ for jernbane er fastsatt, vil Riksantikvaren vurdere om
det bør gjøres supplerende fredninger på stasjonsområdet og revisjon av fredningsgrensene.
Riksantikvaren vil også gjøre oppmerksom på at en bygning på stasjonsområdet på Hamar er
under vedtaksfredning. Det er bygningen der «Fabelaktiv» holder til. Denne bygningen skal
behandles som fredet inntil fredningssaken er avgjort.
Riksantikvaren har noen merknader t il planens retningslinjer og bestemmelser. Det er positivt
at k ulturminnene er synliggjort i retningslinjene, men deler av teksten kan likevel ikke stå som
retningslinje. At undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 skal oppfylles før vedtak av
regulerin gsplan er ingen retningslinje, men en forutsetning. Kjente automatisk fredete
kulturminner som ikke blir ødelagt av tiltak etter reguleringsplan skal legges inn med
hensynssoner, og automatisk fredete kulturminner som må ødeleggespå grunn av tiltaket skal
det søkesdispensasjon for. Dette er ikke retningslinje r, men opplysning er om nødvendige
formelle prosesser.

Konklusjon
Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre alternativer (K1 3B og K1 2B). Mot K1 3B
fordi dette alternativet i for stor grad endrer den historisk -topografiske tilknytningen og
sammenhengen mellom den bygde byen og Mjøsa, og fordi kulvert og evt. ny bebyggelse, som
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er lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket,vil danne en barriere mot sjøen. Videre reiser
direktoratet inn sigelse mot K1 2B fordi også dette alternativet – slik det nå er vist - i for stor
grad svekker byens tilknytning til sjøen og danner en barriere mot denne. Riksantikvaren reiser
også innsigelse mot alternativ K2, slik alternativet nå er utformet, uten lok k, fordi alternativet i
for stor grad bryter sammenhengen mellom historiske deler av Hamar, og innebærer at en
rekke hus vil bli revet.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot planen fordi denne ikke i tilstrekkelig grad belyser og
illustrerer konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø. Det reises også innsigelse mot at
planen ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør konsekvensenefor byutvikling, at
byutviklingsperspektivet er for jernbanefokusert og i for liten grad vurderer hvordan det er
mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske byen.

Vennlig hilsen

Marit Huuse (e.f.)
avdelingsdirektør
Leidulf Mydland
seksjonssjef
Brevet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Stange kommune, Postboks 214, 2336STANGE/ Hamar kommune, Postboks
4063,2306HAMAR/ Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 BRUMUNDDAL
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