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Høringsuttalelse Intercity Dovrebanen Kommunedelplan Sørli - Brumunddal
Hamar Arbeiderparti behandlet på sitt medlemsmøte 14. september 2016 vår
høringsuttalelse til Kommunedelplan InterCity Dovrebanen Sørli – Brumunddal.
Viktigheten av utbygging av InterCity og Nasjonal Transportplan
Hamar Arbeiderparti har i hele prosessen ment at det er viktig at hele InterCity-utbyggingen
skjer i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Dobbeltspor helt til Hamar i 2024 og videre til
Brumunddal i 2026 og Lillehammer i 2030. Jernbaneutbygging er ikke bare lokalpolitikk, men
også viktig for hele regionen og landet. Hamar Arbeiderparti mener det er viktig å holde
fremdrift, slik at vi sikrer utbyggingen i neste planperiode for NTP som vedtas våren 2017.
Byutvikling
Hamar Arbeiderparti har ved tidligere høringsuttalelser og vedtak lagt vekt på at det for
byens utvikling er viktig med en bynær stasjon. Alternativene med stasjon langs K1 vest-2b,
K1 vest-3b og K2 midt-1a vil gi en stasjon som ligger i dagens sentrumskjerne. Alternativ K3
øst-3 ser vi større utfordringer med for en helhetlig byutvikling rundt dagens sentrum. K3 vil
gi Hamar kommune en utfordring med å lage naturlige forbindelseslinjer mellom
togstasjon/kollektivknutepunkt og Hamar sentrum.
Hamar Arbeiderparti mener det er kommunens hele og fulle ansvar å bestemme hvor og
hvordan Hamar sentrum og området rundt stasjonsområdet skal fortettes og utvikles. Hamar
Arbeiderparti mener Jernbaneverket ikke kan stille krav til en spesifikk fortetting i sitt forslag
til kommunedelplan, jf. Punkt 9.3 i JBVs sammenstilling og anbefaling (s. 41 og 42). Vi er
uenige i at gitte premisser skal gi føringer for endelig valg av trase.
Hamar kommune har en gjeldende kommunedelplan for strandsonen som ble vedtatt i juni
2003. Her er det lagt føringer for at kommunen ønsker en fortetting på Espern-området.
Dette vil også være et sentralt område for fortetting i ny kommunedelplan for intercity hvis
vedtaket blir trase langs K1. I tillegg ønsker Hamar Arbeiderparti en videre fortetting på
Tjuvholmen som del av utviklingen rundt sentrum. I eksisterende kvartalsstruktur er det også
rom for høyere utnyttelsesgrad.
K1 vest-3b Kulvert
For alternativ K1 vest-3b vil Hamar Arbeiderparti be om at kulvertløsningen over Hamarbukta
bygges på en slik måte at høyde og inngang endres til det bedre. Vi mener det bør sees på
om inngangen til kulverten kan flyttes lenger sørøst mot stasjonen. Dersom dette gjør at
stasjonsområdet må flyttes tilsvarende mener vi det vil være en god løsning dersom denne
korridoren skal velges. Vi mener det må sees på om kotehøyden på stasjonen og sporene
må være på kote 128 som foreslått. Hamar Arbeiderparti mener at det må vurderes om
denne kan senkes til dagens nivå.

Hamar Arbeiderparti, Postboks 4460, 2326 Hamar
hamar.arbeiderparti@gmail.com

www.hamar.arbeiderparti.no
www.facebook.com/hamar.ap

Hamar Arbeiderparti mener det er viktig at Jernbaneverket ved valg av denne traseen både i
anleggsperioden og etter ikke rører Koigen, slik de har lovet.
Hamar Arbeiderparti mener at barrierevirkningen på en kulvertløsning må være minst mulig.
Samtidig ser vi mulighetene en ny strandsone på utsiden av kulverten vil gi, i forlengelsen av
Koigen mot Tjuvholmen.
K1 vest—2b Bro
Hamar Arbeiderparti avviser broalternativet K1 vest-2b. Dette alternativet er det som vil lage
mest støy har og har størst barrierevirkning mellom sentrum og Mjøsa.
K3 øst-3 Vikingskipet
Hamar Arbeiderparti har tre synspunkter for K3 øst-3. Det ene er at dette alternativet er det
som fremstår med klart lengst avstand til dagens sentrum. Vi mener dette vil gi kommunen
utfordringer i det videre arbeidet med sentrumsutvikling, men også muligheter for å utvikle
Hamar sentrum mot Mjøsa med en strandsone uten barrierer. Hamar Arbeiderparti mener de
miljømessige konsekvensene av å legge traseen over dyrket mark og i og ved RAMSARområdet vil skape utfordringer. Ved valg av denne traseen ber vi om at det blir sett på
muligheten for en landbrukskulvert over Børstad. Hvordan parkeringsplasser for arrangement
i Vikingskipet skal løses ved ny stasjon her må også fremkomme.
K2 midt-1a Midt
Hamar Arbeiderparti mener at det på bakgrunn av utredningen Jernbaneverket har
gjennomført ikke er anbefalt å jobbe videre med dette alternativet.
Parkering
Alle tre korridorer/stasjonsplasseringer krever en opparbeidelse av tilstrekkelig med
parkeringsplasser for NSBs kunder, samt et godt utbygd kollektivknutepunkt.
Konsekvens av å gå mot JBV
Hamar Arbeiderparti mener det er viktig at mulige konsekvenser for videre utbygging av
dobbeltsporet jernbane kommer på bordet, dersom kommunestyret vedtar en
kommunedelplan som Jernbaneverket har frarådet.
Hva vil konsekvensen bli dersom kommunestyret vedtar K2 midt-1a eller K3 øst-3?
Anleggsperioden
Hamar Arbeiderparti mener konsekvensen for kulvertløsning og byggearbeid frem til
Stormyra må vises på en bedre måte. Hvor mange eiendommer blir berørt i
utbyggingsfasen? Hvordan vil kulverten bli utformet i etterkant av arbeidene på traseen vest
for Koigen og mot Stormyra? Dette er sentrale spørsmål i det videre arbeidet.
Hamar Arbeiderparti mener at ved bygging av tunnel og kulvert bør anleggsarbeidet og uttak
av masse skje fra nordsiden av Furuberget på Jessnes i Ringsaker kommune.
Også i en anleggsperiode på trase øst vil få konsekvenser for blant annet trafikkavvikling inn
og ut av sentrum. Trafikkavviklingen må det legges gode og gjennomførbare planer for.
Avbøtende tiltak
Uavhengig av valg av trase ved endelig vedtak i kommunestyret er det viktig at Hamar
kommune og Jernbaneverket holder god dialog og tidlig avklarer hvilke avbøtende tiltak som
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er aktuelle for de ulike traseene. Avbøtende tiltak for eiendommer, strandsone, infrastruktur,
miljø m.v. er viktige. Dette må kommunen og staten komme nærmere tilbake til.
Dette vil blant annet dreie seg om utvikling av ny strandsone utenfor kulvert og hvordan man
kan knytte sentrum og eventuell stasjon ved Vikingskipet tettere sammen.
Foreløpig anbefaling
Med forbehold om at det ikke kommer frem avgjørende ny informasjon så anbefaler Hamar
Arbeiderparti korridor vest alternativ K1 3b kulvert med stasjonsplassering ved dagens
stasjon. Med det vektlegger vi hensynet til en sentral stasjonsplassering med nærhet til
arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner, samt
jernbanens kulturhistoriske betydning for Hamar. I tillegg vektlegges god og framtidsrettet
tilknytning til Rørosbanen – som vi ønsker blir elektrifisert og modernisert og i framtiden kan
knyttes til IC-nettet.

Vi takker for at vi fikk muligheten til å sende inn vår høringsuttalelse og ønsker alle lykke til
med det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Hamar Arbeiderparti

Thomas Langeland Jørgensen
Leder
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Sekretær
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Fra: Hamar Venstre
v/ Live Giset, Sjur Skjævesland og Stig Vaagan

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal,
saksnummer 201607050

Hamar Venstre fraråder på det sterkeste begge alternative traséer i korridor vest, både K1-2b og K13b.
For oss er det viktig å benytte denne helt spesielle muligheten til å gjeninnføre symbiosen mellom
byen og Mjøsa. Vi ønsker å utvikle strandsonen på våre egne premisser, som et friareal til offentlig
benyttelse, planlagt i lokaldemokratisk ånd, mest mulig fritt for føringer utenfra.
Hamar Venstre mener det vil gjøre uopprettelig skade på byen dersom man velger å fylle igjen
Hamarbukta, anlegge en seks meter høy og tyve meter bred kulvert, og i tillegg måtte bygge høyhus
på opp mot 8 etasjer i samme område. En bro over bukta og Koigen vil også virke ødeleggende, både
visuelt og støymessig.

Vi registrerer følgende innvendinger og usikkerhetsmomenter ved Vest-alternativene:



Risikoen ved utbyggingsprosjektene er for høye – hvor lang tid vil det ta å bygge ut
området etter at jernbanen er bygd ut?
Hva vil skje med «byen bak vollen»?














Næringsvirksomhet i utbyggingsområdet vil lide under den lange
utbyggingsperioden, og kanskje i lang tid etterpå
Forurensing gjennom mange års utbyggingsvirksomhet i strandsonen; svevestøv i
sentrum
Hvem vil flytte inn i eventuelle boliger på det som vil bli Hamars presumtivt dyreste
tomt?
Barrieren mellom byen og Mjøsa forsterkes
Avstanden fra Mjøsa til sentrum blir lengre
Mangelfulle opplysninger om trafikkavvikling og parkeringsmuligheter i anleggstiden
Mangelfulle planer om trafikkavvikling og parkeringsmuligheter med et stort antall
boliger (1000 til er nevnt) i sentrum
Mangelfulle planer om parkering for biler som benyttes av de tusener av brukerne av
jernbanestasjonen som ikke bor i Hamar sentrum
JBV tar ikke hensyn til den aller største andelen innbyggere i Hamar-området; alle
som IKKE bor innenfor 600-metersgrensen
JBV har ikke tallfestet hvor mange personer innenfor 600-metersgrensen som faktisk
bruker toget ofte
JBV har ikke vist til samfunnsøkonomiske tap ved langvarig opphold i togtrafikken
gjennom Hamar i anleggsperioden
Eierforholdene rundt fyllingen i Hamarbukta er så vidt vi vet ikke avklart

K2 – Midtløsningen
Hamar Venstre ser to hovedutfordringer ved midtalternativet



Usikkerhet rundt finansiering av en kulvert til evt bebyggelse
Totalpris

For øvrig ser vi for det meste positivt på en midtløsning. Argumentene:




Dette er alternativet med størst potensiale for å få til en samlende løsning for Hamar
Sparer strandsonen
Muligheter for en innendørs stasjon; økt bekvemmelighet

K3 – Østløsningen
Dette er løsningen som ser ut til å ha flest positive elementer knyttet til seg, balansert mot
negative. Stasjonen ved Vikingskipet er:








Samfunnsøkonomisk mest lønnsom
Billigst, selv med tilsving
Regionalt sett mest fremtidsrettet med muligheter for en fremtidig IC-linje til
Elverum uten å måtte benytte Hamar som sekkestasjon
Best som trafikknutepunkt, nær E6
Mest sentral plassering for flest innbyggere i Hamar og Omegn
Frigjør strandsonen til fellesarealer og lokalstyrt utvikling
Frigjør Espern-området til boligformål og boliger i nærheten av stasjonen









Togtrafikken kan gå normalt i større deler av anleggsperioden enn hva tilfellet er for
de vestlige alternativene
Flere muligheter for parkeringsplasser til dem som kommer med bil fra spredtbygde
strøk
Mindre biltrafikk i sentrum; innfartsårer og flere eksisterende ringveier kan brukes
uten å måtte kjøre gjennom hele sentrum av byen
Østalternativet har minst negativ effekt på landskapskvaliteter
Få hus ødelegges
Mindre barrierevirkning
Ingen godstog gjennom Hamar sentrum

Generelle betraktninger:
Hamar Venstre ønsker også å påpeke at Hamar har en egenverdi som by. Det betyr at mange
hensyn må tas når det gjelder byutvikling. Østalternativet står frem som det billigste, mest
fleksible og fremtidsrettede alternativet, slik bl.a. lederen for Hamars eksterne
ekspertgruppe for denne saken, sivilarkitekt Peter Butenschøn, har pekt på i sitt notat.
Vi mener også at Jernbaneverket i for liten grad har tatt hensyn til Hamars utvikling i
fremtiden. Det overveiende flertall av Hamars innbyggere (90%) bor ikke i gangavstand til
dagens stasjon. Dette punktet er dermed tillagt for stor vekt.
Til siste vil vi vise til Gehl-rapporten som slår fast at Mjøsa er Hamars største
attraksjonsfaktor (størst «herlighetsverdi»).
Byer som ønsker å fremstå som mer enn et stoppested ved jernbanen har behov for å
markere egenverdi. Forholdet mellom by og vann er en faktor som kan hjelpe til i denne
markeringen. Vi er ikke beroliget av Jernbaneverkets mulighetsstudier på dette området.
Dertil er usikkerhetsmomentene og de negative følgene av en megakonstruksjon mellom
sentrum og sjøen for stor.
Til slutt vil vi gjerne uttrykke undring over at det ikke finnes kriterier for klassifisering av
«anbefalt», «ikke anbefalt» og «fraråde» - spesielt i tilfeller der Jernbaneverkets egne
delrapporter konkluderer med svært mange positive trekk ved både midt- og østalternativene.
Vi anmoder derfor om at Jernbaneverket tar ansvar for at innsigelser unngås i størst mulig
grad, og forandrer klassifiseringen fra «fraråde» til «ikke anbefale», siden det likevel ikke
finnes grunn til å skille mellom «fraråde» og «ikke anbefale» ut fra objektive kriterier.

Hamar, 15.september 2016

__________________

_______________________

___________________

Live Giset

Sjur Skjævesland

Stig Vaagan
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Hedmark Venstre:
v/ Sjur Skjævesland, leder

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal,
saksnr. 201607050

Hedmark Venstre fraråder på det sterkeste begge alternative traséer i korridor vest, både K1-2b og
K1-3b.
For Hedmark Venstre er det viktig å unngå vestløsningene, både av regionale årsaker, og for å bygge
Hamar som en attraktiv regionhovedstad.
En jernbanestasjon ved Vikingsipet, langs østlig trasé vil være et svært viktig incitament for å legge til
rette for raskere persontrafikk mellom Oslo og Rørosbanen. Vi ser for oss mulighetene for et
InterCity-tilbud til Elverum. En stasjon ved Vikingskipet vil gjøre at man slipper en
sekkestasjonsløsning som nå, og følgelig korte ned reiseavstanden til Elverum og videre nordover
Rørosbanen betraktelig.
Tatt i betraktning at Vikingskipet med sin beliggenhet sentralt mellom hoveferdselsåren mellom
Hamar og Elverum, og langs E6, vil en stasjon der være svært sentral i regionen.
Når det gjelder Hamar som attraktiv regionhovedstad, er det for oss viktig å benytte denne helt
spesielle muligheten til å gjeninnføre symbiosen mellom byen og Mjøsa. Vi ønsker å utvikle
strandsonen som et friareal til offentlig benyttelse, planlagt i lokaldemokratisk ånd, mest mulig fritt
for føringer utenfra.

Hedmark Venstre mener det vil gjøre uopprettelig skade på Hamar by dersom man velger å fylle igjen
Hamarbukta, anlegge en seks meter høy og tyve meter bred kulvert, og i tillegg måtte bygge høyhus
på opp mot 8 etasjer i samme område. En bro over bukta og Koigen vil også virke ødeleggende, både
visuelt og støymessig.

Vi registrerer følgende innvendinger og usikkerhetsmomenter ved Vest-alternativene:
















Risikoen ved utbyggingsprosjektene er for høye – hvor lang tid vil det ta å bygge ut
området etter at jernbanen er bygd ut?
Hva vil skje med «byen bak vollen»?
Næringsvirksomhet i utbyggingsområdet vil lide under den lange
utbyggingsperioden, og kanskje i lang tid etterpå
Forurensing gjennom mange års utbyggingsvirksomhet i strandsonen; svevestøv i
sentrum
Hvem vil flytte inn i eventuelle boliger på det som vil bli Hamars presumtivt dyreste
tomt?
Barrieren mellom byen og Mjøsa forsterkes
Avstanden fra Mjøsa til sentrum blir lengre
Mangelfulle opplysninger om trafikkavvikling og parkeringsmuligheter i anleggstiden
Mangelfulle planer om trafikkavvikling og parkeringsmuligheter med et stort antall
boliger (1000 til er nevnt) i sentrum
Mangelfulle planer om parkering for biler som benyttes av de tusener av brukerne av
jernbanestasjonen som ikke bor i Hamar sentrum
Adkomsten til en stasjon som ligger samme sted som nå vil medføre mer biltrafikk
gjennom sentrum
JBV tar ikke hensyn til den aller største andelen innbyggere i Hamar-området; alle
som IKKE bor innenfor 600-metersgrensen
JBV har ikke tallfestet hvor mange personer innenfor 600-metersgrensen som faktisk
bruker toget ofte
JBV har ikke vist til samfunnsøkonomiske tap ved langvarig opphold i togtrafikken
gjennom Hamar i anleggsperioden
Eierforholdene rundt fyllingen i Hamarbukta er så vidt vi vet ikke avklart

K2 – Midtløsningen
Hedmark Venstre ser to hovedutfordringer ved midtalternativet



Usikkerhet rundt finansiering av en kulvert til evt bebyggelse
Totalpris

For øvrig ser vi for det meste positivt på en midtløsning. Argumentene:




Dette er alternativet med størst potensiale for å få til en samlende løsning for Hamar
Sparer strandsonen
Muligheter for en innendørs stasjon; økt bekvemmelighet

K3 – Østløsningen

Dette er løsningen som ser ut til å ha flest positive elementer knyttet til seg, balansert mot
negative. Stasjonen ved Vikingskipet er:















Samfunnsøkonomisk mest lønnsom
Billigst, selv med tilsving
Regionalt sett mest fremtidsrettet med muligheter for en fremtidig IC-linje til
Elverum uten å måtte benytte Hamar som sekkestasjon
Best som trafikknutepunkt, nær E6
Mest sentral plassering for flest innbyggere i Hamar og Omegn
Frigjør strandsonen til fellesarealer og lokalstyrt utvikling
Frigjør Espern-området til boligformål og boliger i nærheten av stasjonen
Togtrafikken kan gå normalt i større deler av anleggsperioden enn hva tilfellet er for
de vestlige alternativene
Flere muligheter for parkeringsplasser til dem som kommer med bil fra spredtbygde
strøk
Mindre biltrafikk i sentrum; innfartsårer og flere eksisterende ringveier kan brukes
uten å måtte kjøre gjennom hele sentrum av byen
Østalternativet har minst negativ effekt på landskapskvaliteter
Få hus ødelegges
Mindre barrierevirkning
Ingen godstog gjennom Hamar sentrum

Generelle betraktninger:
I et regionalt perspektiv vil Østløsningen være det beste alternativet. Vi mener også at
Jernbaneverket i for liten grad har tatt hensyn til Hamarregionens utvikling i fremtiden. Det
overveiende flertall av Hamars innbyggere (90%) bor ikke i gangavstand til dagens stasjon.
Dette punktet er dermed tillagt for stor vekt. I tillegg kommer alle brukerne av stasjonen,
bosatt i bydeler utenfor kommunens grenser.
Hedmark Venstre ønsker også å påpeke at Hamar har en egenverdi som by. Det betyr at
mange hensyn må tas når det gjelder byutvikling. Østalternativet står frem som det billigste,
mest fleksible og fremtidsrettede alternativet, slik bl.a. lederen for Hamars eksterne
ekspertgruppe for denne saken, sivilarkitekt Peter Butenschøn, har pekt på i sitt notat.
Hedmark Venstre vil også vise til Gehl-rapporten som slår fast at Mjøsa er Hamars største
attraksjonsfaktor (størst «herlighetsverdi»).
Byer som ønsker å fremstå som mer enn et stoppested ved jernbanen har behov for å
markere egenverdi. Forholdet mellom by og vann er en faktor som kan hjelpe til i denne
markeringen. Vi er ikke beroliget av Jernbaneverkets mulighetsstudier på dette området.
Dertil er usikkerhetsmomentene og de negative følgene av en megakonstruksjon mellom
sentrum og sjøen for stor.
Til slutt vil vi gjerne uttrykke undring over at det ikke finnes kriterier for klassifisering av
«anbefalt», «ikke anbefalt» og «fraråde» - spesielt i tilfeller der Jernbaneverkets egne

delrapporter konkluderer med svært mange positive trekk ved både midt- og østalternativene.
Vi anmoder derfor om at Jernbaneverket tar ansvar for at innsigelser unngås i størst mulig
grad, og forandrer klassifiseringen fra «fraråde» til «ikke anbefale», siden det likevel ikke
finnes grunn til å skille mellom «fraråde» og «ikke anbefale» ut fra objektive kriterier.

Hamar, 15.september 2016

Høringsuttale fra Elverum Høyre til forslag til kommunedelplan for
dobbeltsporet jernbane Sørli – Brumunddal
Intercitynettet er ryggraden i framtidens jernbanetransport på Østlandet. Intercity er vesentlig for et
klimavennlig transportsystem som binder landsdeler sammen. Kommunedelplan for IC Sørli –
Brumunddal er en viktig milepæl i gjennomføring av Intercity-utbyggingen på Østlandet. Elverum
Høyre mener det er av avgjørende betydning at planvedtakene sikrer fremdrift i prosjektet i henhold
til forslag i Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029.
Elverum Høyre ser at dette er en sak som i første rekke gjelder Stange, Hamar og Ringsaker
kommuner. Samtidig er Intercityplanene av en slik rekkevidde at også flere kommuner og tilknyttede
jernbanestrekninger blir berørt. Elverum Høyre mener at alle slike påvirkninger bør tas med i
vurderingene av valg av løsning, og at man må søke å oppnå en best mulig samfunnsløsning totalt
sett.
Elverum Høyre anbefaler alternativ K3 øst, med stasjonsplassering ved Vikingskipet. Elverum
Høyre vil i den sammenheng spesielt vektlegge hensynet til kostnader, samfunnsøkonomi og
frigjøring av strandsonen gjennom Hamar. Dessuten vektlegger Elverum Høyre at alternativ øst
muliggjør en direkte påkobling til Rørosbanen fra Inter-City-strekningen, og dermed muligheten for
direktetog fra Oslo til Trondheim via Østerdalen. I den forbindelse forutsetter Elverum Høyre at det
også blir etablert en smidig løsning for tilkobling av sørgående tog fra Dovrebanen over på
Rørosbanen.
Stasjon ved Vikingskipet og elektrifisering av Rørosbanen gir mulighet for direktetog uten
togskifte mellom Østerdalen og Oslo, og en reisetid Elverum - Oslo på litt over en time. Dette gir gode
mulighet for å dagpendle mellom Elverum og Oslo, muligens også fra Rena. Dette åpner nye dører for
både innbyggere og næringsliv ved at reisetiden med kollektivtilbud til Oslo blir vesentlig redusert fra
det det er i dag. Dette vil gi Elverum og Østerdalen muligheter for økt tilflytting og vekst. Dette er
perspektiver som bør tas med i vurderingene av jernbaneløsning i Hamar.
I denne saken må mulighetene vurderes i et hundreårsperspektiv. Vi skal sikre gode løsninger
for både Hamar og resten av Hedmark som vi skal leve med på kort sikt, og som kan gi muligheter de
neste årtier. Det gjøres best med østlig trase og stasjon ved Vikingskipet.

Elverum, 15.09.16
Styret i Elverum Høyre
v/ Yngve Sætre

Høringsuttalelse fra Hedmark MDG
Satsingen på jernbane er svært viktig. Hedmark MDG ønsker en utbygging av miljøvennlige
transportmuligheter for folk og gods så raskt som mulig, men vi er også opptatt av at
utbyggingen bidrar til god by og samfunnsutvikling og at den utføres så skånsomt som mulig for
klima, natur og kulturmiljø.
Klima. I lys av det akutte behovet for å redusere de globale klimagassutslippene med inntil 90 %
innen 2050, er det hevet over enhver tvil at nivået på – og veksten i  norsk flytrafikk  både
innenriks og utenriks  ikke er bærekraftig. Tanken med å kjøre fort på Dovrebanen var i
utgangspunktet ikke at man skulle komme fra Hamar til Oslo på én time men å redusere reisetiden
til Trondheim, knytte Norge bedre sammen og gjøre tog konkurransedyktig med fly. Det er i et
nasjonalt perspektiv viktig at dobbeltsporet jernbane bygges ut helt til Lillehammer, og at et
konkurransedyktig togtilbud etableres.
Knutepunktutvikling. Gjeldende NTP trekker frem knutepunktutvikling som et verktøy for å gjøre
kollektivtransport så attraktivt for de reisende at veksten i persontrafikk tas kollektivt.
Argumentene for å lette tilgangen til jernbanestasjonen for biler er stikk i strid med nasjonale
føringer. Vi viser også til de statlige planretningslinjene til samordnet bolig, areal og
transportplanlegging og forventingene til kommunal og regional planlegging, som begge
vektlegger knutepunktutvikling og bærekraftig arealplanlegging.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima og miljøvennlige transportformer. I
henhold til regjeringens varslede styrking av klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I utkastet til ny
NTP antyder samferdselsetatene at det burde settes av midler for å nå nullvekstmålet for
biltransport også i de byområder som Hamar stortettsted og “Mjøsbyen”. Hedmark MDG mener
det bør gjøres grep i samferdsels og arealplanleggingen som overfører mest mulig transport fra
bil til bane.
Rørosbanen og Dovrebanen knytter seg sammen i Hamar, og som innlandsutvalget pekte på i sin
rapport vil en styrket tverrforbindelse i Mjøsbyen kunne utløse en økt verdiskaping på 1,2 mrd.
kroner per år bare i den første 10årsperioden. Å koble jernbanenettet bedre sammen nordsør,

men også østvest, på aksen Elverum   Raufoss, må prioriteres høyt. Forbindelsen må gjerne
etableres med Moelv som knutepunkt, noe som for øvrig vil gjøre Moelv til et viktig knutepunkt
for Innlandet framover. En ny tverrforbindelse vil kunne redusere reisetiden fra Elverum til
Raufoss betraktelig. Dette burde prioriteres fremfor en hensynsløs firefeltsutbygging på
strekningen. En bedre forbindelse på strekningen vil gjøre folk mindre avhengig av å eie bil,
og/eller benytte bil til daglige gjøremål.
Dobbeltspor og kompakt byutvikling gir regionen økt kapasitet for befolkningsvekst og
næringsutvikling uten å gå på bekostning av verdifulle arealressurser på samme måte som
uhemmet og gammeldags byspredning tidligere har gjort. Denne utviklingsstrategien forutsetter
en konsentrert utnyttelse av utviklingskreftene, og en utløsning av byggepresset på sentrale
eiendommer ved å åpne for høy utnyttelse her samtidig som at utbyggingen utenfor sentrale strøk
kraftig begrenses.
Myndigheten til å ta slike grep, gjennom juridisk bindende arealplaner, er lagt til kommunene,
men ifølge NIVI Rapport 2014:1 har kommunene altfor sjelden tilstrekkelig plankapasitet eller
kompetanse for å etterleve egne ambisjoner og statlige føringer.
Det er allerede sterke utviklingskrefter i sving på Hedmarken. Det er en voldsom prisutvikling på
boliger, noe som gjør regionen interessant å investere i for kapitalsterke eiendomsutviklere, og
som gjør fortetting ved kollektivknutepunktene stadig mer lønnsomt. Nye investorer og
innbyggere vil framover lokkes til regionen, når togturen Oslo  Hamar tilrettelegges for å ta en
knapp time. Hedmark MDG ser med bekymring på dagens bilbaserte utvikling, og mener at
konsekvente grep må tas for å overføre en betydelig mengde trafikk fra veg til bane og endre kurs
i bærekraftig retning.
Hedmark MDG vil på det sterkeste anmode relevante myndigheter i Innlandet, til å satse på
knutepunktene, og knytte dem sammen med dobbeltsporet jernbane, nord  sør og øst  vest. Det
er viktig å gjøre skinnegående transport mer konkurransedyktig i forhold til vegtransport, som er
dessverre, men ikke overraskende, er den sentrale bærebjelken også i forslaget til ny NTP.
Åkersvika. I Åkersvika er både Stangevegen og Jernbanen ført på fylling, noe som begrenser
fiskens bevegelse og tilgang. I den grad det skal være infrastruktur i naturreservatet Åkersvika bør
denne være så lett som mulig, ha et minst mulig fotavtrykk og medføre minst mulig ulempe for
naturverdiene her. En konsekvent hensynsfull behandling av Åkersvika naturreservat vil kunne
bidra til lokal identitetsbygging.
Vi har vektlagt følgende hensyn til grunn for vår vurdering av alternativene, i prioritert rekkefølge:







Jordvern
Muligheter for god byutvikling og transportavvikling, herunder potensiale for overføring
fra veg til bane av folk og gods.
Støy og forurensning
Konsekvenser for biologisk mangfold
Konsekvenser for rekreasjon og turisme
Dato for ferdigstillelse



Kostnad

Konklusjon. Den beste løsningen gjennom Hamar, med hensyn til knutepunktsplanlegging og
rasjonell byutvikling er trasé midt med maks lokk, for å unngå barriærevirkningen og det “åpne
såret i byen”. Dette alternativet ivaretar hensynet til jordvern på Børstad og Tommelstad,
naturverdiene i Åkersvika, samtidig som den historiske bykjernen i det hellende terrenget får
beholde kontakten med Mjøsa og Mjøslyset. Alternativ midt har det klart største potensialet for
overføring av transport fra veg til bane, og frigjør det største arealet til byutvikling. Inngrepet i
østbyen er uheldig, men nødvendig for en realisering for dette alternativet. Østbyen er imidlertid
den delen av sentrum som i minst grad har bygget ut kvartalstrukturen i den historiske byplanen.
Et inngrep her kan på sikt bidra til at utnyttelsesgraden i Østbyen blir i bedre samsvar med
byplanen.
Kostnadskalkylene er minst sikre for dette alternativet, men vi mener at investeringskostnadene
må ses i en regional og nasjonal sammenheng. For Hedmark MDG er det viktigere å etablere gode
jernbaneløsninger enn å bygge firefeltsveier, og vi vil derfor følge opp vår anbefalning med å
anmode Stortinget om å prioritere gode jernbaneløsninger i ny NTP. Vurderingen av
kostnadsspørsmålet bør også ses i lys av at ingen byregioner i Innlandet ser ut til å få mulighet til å
inngå bymiljøavtaler med staten i neste NTP.
Vi mener for øvrig at den samfunnsøkonomiske analysen burde undersøkt kostnytteforholdet i
lys av flere framtidige scenarier for utvikling. Nå er 2015tall for antall boliger og arbeidsplasser
innen gangavstand lagt til grunn. Vi stiller også spørsmålstegn ved den lave årlige veksten i
innbyggertall som er antatt fram til 2022. Dersom veksten i første halvår av 2016 på 0,88%
vedvarer vil vi gå ut av året med en vekst på et helt prosentpoeng høyere enn hva som er forutsatt
i fagrapporten. En utregning basert på framskrevne tall for 2024 og 2030, basert på allerede
vedtatte arealplaner og utviklingspotensiale ville gjort midtalternativet mer realistisk fra et
kostnadsperspektiv.

Adressater:
postmottak@jernbaneverket.no
post@stange.kommune.no
postmottak@hamar.kommune.no
postmottak@ringsaker.kommune.no

Hamar kommune
Boks 4063
2308 Hamar

15.09.2016

Høringsuttalelse til kommmunedelplanen for
Intercity Sørli-Brumunddal fra By og bygdelista (BBL)
i Hamar
Utbygging av dobbeltspor på IC-strekningen fra Sørli til Hamar og videre til Brumunddal
vil være et særdeles viktig tiltak for å bedre infrastrauktur, forkorte reisetid, gjøre
person- og godstransport mer miljøvennlig samt medvirke til betydelig
regionforstørring på Østlandet. Tiltaket vil samtidig være et viktig bidrag til å forkorte
reisetid og bedre regulariteten på Dovrebanen.
Hamar kommune har gjennom de siste 15 årene bedrevet et systematisk arbeid for å
utvikle og fornye byen, øke attraksjonsverdiene og gjennom det tilflyttingen. Et
bakteppe for dette arbeidet har nettopp vært utbyggingen av InterCity og E-6, og den
økte mulighet denne infrastrukturen gir for tilflytting både av næringsliv og personer.
Sentralt i denne byfornyelsen har vært gjenoppretting av kontakten med Mjøsa, som
man regner som byens fremste naturgitte kvalitet. Arbeidet med byfornyelsen har gitt
resultater i form av befolkningsvekst og anerkjennelse fra mange hold. Blant annet
statlige myndigheter i form av Statens bymiljøpris i 2013.

Utbygging av InterCity vil bedre vektsmulighetene i Hamar i betydelig grad. Utbyggingen
kan imidlertid også true noen av de kvalitetene som gjør Hamar spesielt attraktiv. Dette
gjelder i særlig grad byens kontakt med Mjøsa. Et overordnet mål må derfor være at
sporet føres fram på en slik måte at bykvalitetene i Hamar bevares eller forbedres,
samtidig som hensynt til et effektivt IC- system ivaretas.
Uavhengig av trasévalg kan det slås fast at utbyggingen vil det blir det største inngrep i
Hamar siden etableringen av byen i 1849. Alle foreslåtte trasèer har fordeler og
ulemper. Nettopp derfor er det en debatt som fortjener nyanser og vurdering av
ulemper og fordeler ved de ulike alternativene. Disse nyansene kommer i for liten grad
fram i fagrapportene. Saken dreier seg om langt mer enn jernbane, den handler om
byutvikling, attraktivitet, konsekvenser for bomiljøer og samfunnsutvikling i et
hundreårsperspektiv.

Som grunnlag for kommunedelplanen som er på høring ligger 10 fagrapporter. Alle disse
er grundige dokumenter, men på enkelte områder er det til dels motstridende
konklusjoner mellom de ulike.

BBL har tre hovedinnvendinger til det framlagt
planmaterialet:
1. Det er for lite dynamisk.

Utredningen tar utgangspunkt i hva som er nåsituasjonen og hva som er beste løsning i
dag Den er lite framoverskuende, ikke en gang fram til 2026 da det anslås at byggingen
skal være ferdig. Allerede da vil en vesentlig andel av transporten være elektrisk og
kollektivtransporten delvis førerløs. Dette vil grunnleggende endre transportmåtene og
miljøproblematikken.
Framtidig boligutvikling vil skje nordover og østover i Hamar, pluss Stafsberg og
Ottestad/Åkershagen i Ringsaker og Stange. Dette vil endre hvem som vil bruke
stasjonen. Ca 10% av potensielle brukere av Hamar stasjon bor i gangavstand fra
dagens stasjon.

2. Den overvurderer jernbanens betydning for byutviklingen.
Jernbanen er viktig, men ikke en avgjørende faktor for Hamar. Byen spinner ikke rundt
stasjonen.
Dette lar seg enkelt konstatere ved å se på området rundt dagens stasjon. Det er i
området Strandgata fra Victoria -Stortorget- Østre Torg -CC som utviklingen skjer.
Vangsvegen er vedtatt ny hovedfartsåre og dette ligger nærmere Vikingskipet enn
dagens stasjon.
Vi viser i den forbindelse også til notatet fra sivilarkitekt Peter Butenschøn som tidligere
er sendt Hamar kommune.
3. Den undervurderer Mjøstilknytningen som attraksjonsfaktor.
Det er Mjøsa som er Hamars viktigste kvalitet, Mjøsa skiller Hamar fra andre byer. Over
hele verden brukes nå gigantiske beløp på å gjenvinne gamle jernbane-industri- og
kaiområder. Bare Bjørvika i Oslo har det kostet titalls milliarder å bli kvitt trafikk- og
siktbarrierene mot sjøen , betalt av det offentlige. Det ville være særdeles uheldig -og
merkelig- om Hamar skulle gå motsatt vei; bygge seg vekk fra sjøen.
4. I tillegg virker utredningene tilfeldige og/eller selektive når det gjelder tematikk og
behandlingen av den. For eksempel: Det fremheves to ganger i rapporten at strandlinja
ved Jessnes er attraktiv og må bevares, kalkbruddet i Furuberget er omtalt som en
attraksjon. Derimot er strandsonen i Hamar ikke gitt tilsvarende karakteristikker, til
tross for at den har det mangedobbelte antall besøkende.
Et annet eksempel: Blomsten Dragehode er omtalt 56 ganger i rapporten,
oppvekstforhold for fisk 15 ganger. Vi har ikke funnet at man har omtalt
oppvekstforhold for barn én eneste gang.

Vurdering av alternativene
Korridor Vest
• Uansett hvordan man utformer Vest så vil den opprettholde en visuell/og eller
fysisk barriere mellom Mjøsa og dagens bysentrum på hele eller deler av
strekningen. Dette gjelder enten man går for kulvert eller bru. Kulvert vil
forsterke barrieren på ca to tredeler av "sentrumstrandsonen", bru på hele.
Kulvert vil fjerne dagens barriere på ca. site tredjeldel av strekningen fram til
Nestlé.
• Vest vil være mest krevende i anleggsperioden.
• Vest med kulvert er en bedre løsning for byen enn bro, men samtidig vesentlig
dyrere enn øst.
• Vest krever riving av flest hus
• Vest skaper størst støyproblemer
• Vest gir en betydelig økt mengde godstog gjennom sentrum
• Vest er mer sårbar med tanke på byggeperiodens lengde og virkning for
sentrumshandel og byliv.
• Vest hensyntar ikke at Hamar historisk er en havneby beliggende ved en bukt. I
særdeleshet gjelder dette kulvertløsning.
• Vest ivaretar heller ikke kvartalstrukturen i Hamar på en god måte.
• Sikring av Vest mot 200-årsflom vil skape en fysisk og visuell barriere som er gir
en større barreierevirkning enn dagens situasjon.
• Vest vil ha den mest krevende trafikksituasjonen for passasjerer som ikke har
gang eller sykkelavstand til stasjonen.
• Vest vil beholde en sentrumsnær stasjon, hvilket vil være en fordel særlig de
første årene etter IC er bygd.

Korridor Midt
Midt er den mest kostbare og samtidig teknisk og økonomisk mest usikre traséen. Dette
er også påpekt i utredningene. Samtidig gir Midt kortest reisetid, og er best både for
byutvikling og avvikling av togtrafikk.

Korridor Øst
I følge utredningen er Øst den trasé som gir:
• Lavest utbyggingskostnad
• Den samfunnsøkonomisk rimeligste løsning.
• Går minst ut over landskapskvaliteter
• Gir enkleste forhold i byggeperioden
• Skaper minst utbyggingsmessige konflikter med kulturhistoriske verneverdige
bygg
• Krever riving av færest hus
• Det skaper minst barrierevirkning for Hamar sentrum
• Den er enklest i for de som ikke bor i gangavstand fra dagens stasjon. Fakta: Hvis
vi deler Hamars befolkning i de som bor nærmest Vikingskipet og de som bor
nærmest dagens stasjon så er det 14.605 innbyggere som vil være nærmest
Vikingskipet og 15.191 som vil være nærmest stasjonen der den ligger i dag
(innbyggerne i Hamar Vest, Hamar Nord, Storhamar og Midtbyen). I Ottestad
kretsen som i all hovedsak er innenfor 2km radius av Vikingskipet bor det 7.879
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mennesker. I tillegg kommer alle andre Hedmarks kommunene selvfølgelig, det vil
være litt kortere til Vikingskipet, men viktigere, stasjon der vil gi en mye enklere
adkomst, uten å kjøre gjennom Hamar Og: Befolkningsøkningen framover vil skje
nærmere Vikingskipet enn dagens stasjon
Den vil være mye mindre sårbar for sentrum når det gjelder utbyggingsperiodens
lengde og virkningen på sentrum ved utvikling av sentrumsbebyggelse
Den vil gi mulighet for direkte forbindelse med persontog fra Rørosbanen til Oslo
(ingen togbytte)
Den vil gi større muligheter for parkering
Vil fjerne godstog fra Hamar sentrum
Gir mulighet for direkte persontog til og fra Oslo på Rørosbanen
Hovedinnvendingen fra Jernbaneverket mot Øst er avstand til sentrum. Det er
sågår varslet innsigelse med stasjonsplassering og sentrumsvirkning som
begrunnelse. I en slik sammenheng framstår enkelte stasjonsvalg på andre deler
av IC-nettet svært ulogiske, slik som forbi Horten.
En annen innvending mot Øst er hensynet til Ramsarområdet i Åkersvika. Dette
er bla brukt som begrunnelse for varslet innsigelse mot Øst fra Fylkesmannen i
Hedmark. Vi konstaterer at i den statlige planen for Ringeriksbanen er foreslått
en helt ny togtrasé tvers gjennom Ramsarområdet ved Tyrifjorden. Også dette
framstår som lite logisk,
Øst gir lengre reisetid (30 sekunder Oslo-Hamar, er neppe avgjørende for
transportvalg)
Den er lengre fra sentrum (På kort sikt er dette en ulempe, men neppe ikke på
lang hensyntatt hvor befolkningsøkningen både i Hamar og regionen vil skje)
Den tar mer dyrkingsjord (Ja, men den kan enkelt legges om ved Børstad og ta
noen få dekar.

Generelle forhold
• Høyden på sporene i forhold vil ha stor betydning for påvirkningen på landskap,
barrierevirkning o.l Vi forutsetter at høyder blir bestemt i forbindelse med
håndtering av kommunedelplanen.
• Avbøtende tiltak og rammene for disse må også være avklart før
kommunedelplanen vedtas.
For By og bygdelista i Hamar
Tor Inge Martinsen

