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Til slutt vil vi igjen hevde at en kulver-t løsning i korridor vest er den beste og mest
hensiktsmessige løsning for fremføringen

av dobbeltspor

fra Hamar til tillehammen

Kulverten burde etter våre beregninger kunne senkes fra Hamar Stasjon mellom 15 promille
og 20 promille. Starten på denne senkningen kunne være fra nåværende Stasjonsbygning
eller på høyde med nåværende Taxistasjon. Dette ville innebære at toget/Jernbanen

er under

bakken før nåværende Sea Side område med klar margin. Dessuten mener vi at kulverten

kan

jobbes med i vinter halvåret, da Mjøsa på den tiden er på laveste nivå. Dersom man ønsker å
senke Mjøsa enda mer går det an å samordne dette med de instanser som har med Mjøsas
regulering å gjøre.
Denne løsningen ville være i tråd med de ønsker som er kommet fram fra byens befolkning.
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Hamar Historielag v/Ida Kristin Lie
Olav Trygvasons gt. 43
2319 Hamar
Jernbaneverket
Postboks 4350,
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

Hamar, 29.08.2016

Høringsuttalelse til Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Vi viser til oversendelse fra Stange, Hamar og Ringsaker kommune vedrørende forslag til
Kommunedelplan for dobbeltsporet Sørli-Brumunddal lagt ut til offentlig ettersyn.
Hamar Historielag tar ikke stilling til hvilket alternativ som bør velges for dobbeltsporet gjennom
Hamar, men har følgende kommentar til prosessen fremover:
-

-

-

De foreslåtte traseer vil bety sanering av hus og endring i bygningsmiljø. Hus av
arkitekturhistorisk eller kulturhistorisk verdi, må måles opp, fotograferes og beskrives
enkeltvis og som samlet bygningsmiljø (Eksempel: Bolighus ved Hamar rådhus).
Objekter og anlegg som forsvinner må dokumenteres ved oppmåling, fotografering og
beskrivelse (Eksempel: Den gamle slippen ved Skibladnerbrygga, nåværende kaianlegg,
utløpet for Hakabekken m.m)
Strandsonen med Strandgateparken, jernbanen og åttemetersplanet har naturlig nok endret
områdets karakter og utseende etter at byen ble anlagt fra 1849. Området utenfor
husrekken til Strandgata var opprinnelig privathager før de ble opparbeidet som
parkområdet Strandgateparken i 1949, tilgjengelig for allmenheten. Med dagens
jernbanetrase har dette området beholdt sin utstrekning og karakter som grøntareal, selv om
det etter hvert oppfylte området utenfor jernbanen fikk andre formål. Uansett fremtidig
jernbanetrase, eller annen bruk av arealet utenfor Strandgata, må området dimensjoneres
og utvikles slik at konturene bevares og arealbruken gjenspeiler dette områdets historie. Det
blir også viktig å sikre dokumentasjon på områdets utvikling gjennom 150 år.

Byer skal utvikles, og selv verneverdig bebyggelse og anlegg må kunne ofres i prosessen for de beste
fremtidige løsninger og arealutnyttelse. Vår oppgave som historielag er å peke på behovet for
dokumentasjon som kan fortelle historien – noe som også kan bidra til forståelse for at endringer ble
nødvendig.
Med vennlig hilsen
Hamar Historielag
Ida Kristin Lie
leder
Kopi:

post@stange.kommune.no
postmottak@hamar.kommune.no
postmottak@ringsaker.lommune.no

Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar
http://www.jernbaneihamar.com/ - https://www.facebook.com/JernbanefriStrandsoneiHamar/
Leder Geir Bjørnar Smebye - tlf. 9086 2626 – e-post: gb@smebye.no

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Sendes kun på e-post: postmottak@jernbaneverket.no

Høring: Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal.

Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar vil med dette sende inn denne
høringsuttalelse, på vegne av over 6.000 underskrivere:
Vi vil ikke akseptere noen form for jernbanerelatert virksomhet i Hamars strandsone fra dagens
stasjon til Bryggeriundergangen.
Strandsoner er, enten det gjelder ved kysten eller i innlandet, viktige rekreasjons- og
fellesområder for befolkningen. Derfor har Stortinget vedtatt strenge regler for hva man kan
bygge og etablere på slike områder. Så lenge det finnes høyst akseptable alternativer, av mange
vurdert som bedre enn de foreslåtte, vil en jernbanebygging i strandsonen, slik vi ser det, være
et dramatisk overgrep mot Hamar som innlandets mjøsby. Det vil også være et stort brudd på
Stortingets intensjon med vern av strandsoner.
Hamars byplan fra 1848 viser en by i helling ned mot Mjøsa. Byplanen har ligget der som
retningsgivende for byutviklingen i alle år, bortsett fra området ved gamle Hamar bryggeri og
Melkefabrikkern (Nestlé). Her fikk industrien bryte gatemønsteret ved sine utvidelser, etter
trusler om at «hvis ikke, så flytter vi fra byen». Når industrien nå er lagt ned og området utviklet
til boliger og annen næring, har et hovedkrav fra Hamar politikere vært at kvartalsstrukturen
helt til Vestregate igjen skal åpnes opp, i overenstemmelse med den gamle byplanen.
Byplanens intensjon med nærhet til Mjøsa ble sterkt redusert ved Dovrebanens forlengelse på
1890-tallet. Hageanlegg ble omgjort til jernbanefylling, og adgangen til Mjøsa ble redusert til
noen under- og overganger. Det er nå en historisk mulighet til å rette opp dette.

Jernbaneverkets forslag med kulvert:
Dette vil gi en barrierevirkning med heving av terreng og en bygningsmasse som vil stenge mye
av sikten fra Strandgaten mot Mjøsa. Tilgangen til Mjøsa vil også bli sterkt redusert på deler av
strekningen. Vi kan ikke se at Hamars politikere noen gang har tatt til orde for å bygge ned
denne delen av strandsonen. Da mener vi det er utilbørlig av Jernbaneverket å presse en slik
uønsket utbygging på byens befolkning. En tilrettelegging for allmenheten på utsiden av
kulverten, uansett utforming, kan ikke bøte på den skade byen påføres.
Jernbaneverkets forslag med bro:
Dette vil gi adgang ned til stranden i Hamarbukta, men vil ha et belte i synsfeltet utover som vil
være sterkt hemmet av broen. Denne vil også gi redusert tilgang for båttrafikk inn til sentrum,
ikke minst på grunn av stor variasjon i vannstanden gjennom året. Skibladners jevnlige anløp i
Hamar er bare en av mange båter som vil få en slik utfordring. Broen vil også generere mye støy
mot byen. Støyskjerming på broen vil muligens redusere dette, men det vil da bli en enda større
visuell hindring.
Vi mener det nå er på tide å gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa. Derfor krever vi også at
gamle spor, installasjoner og fyllinger fjernes så snart et nytt dobbeltspor er etablert i en annen
korridor gjennom Hamar.
Enhver løsning innenfor korridor «Vest» mener vi vil være dramatisk for Hamar. Byen er kjent
både som jernbanebyen og Mjøsbyen. Det må ikke bli slik at jernbanebyen i fremtiden skal
ødelegge for Mjøsbyen.
Vi gjør oppmerksom på, som nevnt innledningsvis, at denne uttalelsen fremmes på vegne av
over 6.000 underskrivere. Vi ber Jernbaneverket merke seg den massive støtte vi har i
befolkningen for vårt krav om en jernbanefri strandsone.

Hamar, 04.09.2016
Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Geir Bjørnar Smebye
leder

Kopi: Hamar kommune

Snekkerstua Vel
v/ leder Arnfinn Hongseth
Snekkerstuvegen 1 A
2316 Hamar

Hamar 29. august 2016

Jernbaneverket
postmottak@jernbaneverket.no
kopi: postmottak@hamar.kommune.no

MERKNAD/HØRINGSUTTALELSE INTERCITY - FORSLAG TIL RIGGPLASS/TVERRSLAG
SNEKKERSTUFELTET MJØSGLØTT BORETTSLAG

Henviser til kunngjøring om varsel om oppstart av reguleringsarbeid InterCity Dovrebanen.
Vi har følgende merknader/innspill til kunngjøringen i forhold til forslag til planarbeid.
Det er med stor bekymring vi leser i rapporten om etablering av anleggsrigg ved tverrslag
Snekkerstufeltet. Arealet som foreslås vil legge beslag på Mjøsgløtt borettslags to boligblokker. Det
er Snekkerstua Vel svært skeptisk til. Vi kan for øvrig ikke se at lokalveger/boligveger er dimensjonert
for stor anleggstrafikk. Vi vil senere komme tilbake til forslag til alternativ uttransport av masser for å
minske støy- og støvbelastningen i et sårbart område.
SNEKKERSTUA VEL REPRESENTERER 300 PERSONER:
Velet representerer 124 husholdninger med om lag 300 enkeltpersoner. Vår oppgave er å ta vare på
nærmiljøet og spesielt tilrettelegge for kontrollert trafikk og støy. Nærmiljøtiltak og trivsel er
prioriterte oppgaver.
Det store jernbaneprosjektet griper i høyeste grad, slik vi ser det, inn i folks hverdag og kan påvirke
beboerne livskvalitet svært uheldig. Dette må storsamfunnet ta hensyn til.
Vi appellerer derfor til Jernbaneverket om at utbyggingen bør foregå i mest mulig skånsomme og
miljøvennlige forhold. Vi henstiller om at aktiviteten fordeles likt på
Strandvegen/Snekkerstuvegen/Furubergvegen.
Mjøsgløtt borettslag ble bygget for bare 10 år siden. En riggplass med rømningstunnel ved dagens 22
leiligheter, er svært negativt for nærmiljøet. Omfattende båndlegging av et unikt område, skaper
allerede i dag bekymring og usikkerhet og har også store, negative markedsmessige konsekvenser.
Dårligere framkommelighet, støv og forurensning er så store ulemper at vi vil be Jernbaneverket
legge riggområde utenom boligområdene der konsekvensene for eksisterende bebyggelse blir
minimale.

UTTRANSPORTERING AV STEINMASSER FRA TUNNELSPRENGNINGER:
Som velforening er vi svært bekymret over den store anleggstrafikken man kan forvente i en lang
tidsperiode. Støv og støy blir sjenerende i mange år framover. Derfor bør utbygger søke å gjøre
ulempene så små som mulig. Ett punkt kan være å frakte bort steinmasser på annen måte enn med
lastebil.
Etter vår mening bør uttransport av steinmasser foregå med lekter på Mjøsa. Overskuddsstein som
ikke skal brukes i intercitykorridoren bør kunne nyttes til å utvide gang- og sykkelvegen mellom
Snekkerstufeltet og undergangen ved Vikerødegården slik at denne strekningen en gang for alle
blir flomsikker.
Vi forventer også bruk av moderne, anleggsmaskiner som er mest mulig miljølvennlige. Å starte
tunnelutsprengning nordfra høres også fornuftig ut.
KONKLUSJON:
Vi er generelt skeptiske til Jernbaneverkets planer for riggplass/tverrslag på Snekkerstufeltet. Vi
anmoder om at planlagte rigg ved Mjøsgløtt borettslag flyttes for bedre å skjerme bebyggelsen og
gjør rivning av ny bygningsmasse unødvendig.

Med vennlig hilsen for
Snekkerstua Vel

Arnfinn Hongseth
styreleder

Vang historielag
postboks 4300
2308 Hamar
e-post: steinarsaeter@gmail.com

Hamar, den 18. august 2016

Jernbaneverket,
postboks 4350,
2308 Hamar.
Kopi: Hamar kommune,
postboks 4063,
2306 Hamar.

«Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal»
Historielaget har valgt å konsentrere seg om de følgene utbygginga vil ha for historiske
kulturminner, kulturlandskap og naturmiljø. Dette fordi bevaring av områder som har en historisk
interesse er i samsvar med lagets formål. Det er da også på dette feltet som vi har kunnskaper å
bidra med. Blant våre 270 medlemmer vil det være ulike syn på hva som totalt sett vil være det
beste eller verste alternativet. På grunn av dette har vi ikke foretatt noen total vurdering av de ulike
alternativene , men kun konsentrert oss om bevaringsaspektet.
Hovedprinsippet for bevaring i dag er at man først og fremst bevarer hele miljøer. Enkeltobjekter
bevares når det er snakk om helt spesielle bygninger eller anlegg. Dette prinsippet bør man holde
fast ved i diskusjonen om hva som skal bevares. Diskusjonen om trasevalg kunne ha vært lettere
viss Hamar kommune hadde hatt en kulturvernplan. Slik det nå er, kommer bevaringsdiskusjonen
midt oppe i en komplisert utbyggingssak. Dette synes styret i Vang historielag er meget uheldig.
Riktignok finnes det en kulturminneplan for Hamar by, men denne omfatter ikke områder utenfor
sjølve byen. I denne saken burde vi hatt noe mer å holde oss til.
Arkeologi - fornhistorie
Ut ifra et bevaringsaspekt mener vi at det østlige alternativet er det mest problematiske. Traseen vil
i sterk grad berøre ett av våre aller eldste landbruksområder hvor det er gjort mange store og viktige
arkeologiske funn. Vi regner med at den arkeologiske historia i hovedsak er kjent av utbygger og
kommunen. For mer detaljert informasjon henvises det til bl.a. Lars Piløs doktoravhandling:
«Bosted – urgård og enkeltgård» fra 2005 og Per-Øivind Sandberg: «Åker gård i Vang fra
høvdingsete til herregård», 2015. I sin doktoravhandling har Pilø fra side 331 og utover beskrevet
alle funn, registreringer og gravhauger som finnes på den enkelte eiendom. Denne detaljerte
informasjonen ser historielaget som særlig viktig når man skal vurdere de ulike alternativene opp
mot hverandre.
Sjøl om vi går ut ifra at den arkeologiske historia i store trekk er kjent, har vi behov for å framheve
følgende:
Man regner med at det har vært drevet jordbruk i området rundt Akersvika i omlag 4000 år. De
eldste funnene som er gjort skriver seg fra tidsrommet 1500 – 500 f.Kr.. (Sandberg: 2015) I følge
professor Andreas Holmsen er gårdene med naturbeskrivende navn fra eldre jernalder (500 år f.Kr.).
Dette gjelder gårder som: Kluke, (i dag en del av Børstad), Åker, Sælid, Disen og Vien. Gårdene
Børstad, Tommelstad og Kveberg, mener Holmsen har navn fra vikingtida. (Se Holmsen: «Norges

historie fra de eldste tider til eneveldets innførelse i 1660», 3. utgave 1971, side 103 og utover.) Slik
vi oppfatter det, berører alternativ 3 i hovedsak vikinggårdene Tommelstad og Børstad, samt
bydelene Briskebyen og Disen. (Tidligere jernaldergårdene vestre og østre Disen.)
Ut i fra de funn og registreringer som er gjort er det ingen tvil om at det her dreier seg om ett av de
mest spennende og interessante arkeologiske områdene i landet. En må dessuten være klar over at
flere av gravhaugene ikke er utgravd eller nærmere undersøkt. En vesentlig andel av de
arkeologiske funna er gjort som såkalte løsfunn, ikke funn i forbindelse med utgravninger av
boplasser og gravhauger. (Se Pilø, 2005). Dette krever en ekstra stor aktsomhet i forbindelse med
utbygginger i området.
Vi vil rette et spesielt fokus på fornminnet Elvsholmen. I følge fagmiljøene, er dette ingen gravhaug,
men en grensemarkering som viste åkerhøvdingens maktområde. Elvsholmen er en ruvende haug
som i sin tid syntes godt i terrenget. Slik den ligger gjenvokst - og delvis gjemt bak Disenbrua og en
nedlagt husmannsplass – er det lite som minner om det maktsymbolet som dette en gang har vært.
Dette viser at fornminner av denne typen krever plass rundt seg.
Kulturlandskapet
Det skjedde ei radikal endring av gårdsmiljø og kulturlandskap i forbindelse med det som er kalt
«det store hamskiftet» fra 1860-tallet og utover. (Se Sigvald Hasund: «Vårt Landbruks Historie,
1932.) Fra midten på 1800-tallet og framover skjedde det ei omfattende nydyrking og endring av
eiendomsstrukturen og bygningsmiljøet på gårdene. Flere gårder ble slått sammen til større
driftsenheter. (F.eks. Børstad og Sælid.) I følge doktor Lorentz Harboe var det i perioden fra 1860
og utover at de karakteristiske steingjerdene på hedmarksgårdene ble bygd av svenske åkerbrytere.
(L. Harboe: «Kjonerud spredte minder fra mit barndomshjem», 1923(?).
Kulturlandskapet rundt Åkersvika har vært under sterkt press i åra etter krigen. Prestegården Vang,
som bygda har navnet sitt fra, og storgården Åker er totalt nedbygd. Gårdene Sælid og Børstad med
underbruk har mistet store arealer til boligformål og vegutbygging. Børstad hadde i sin tid et dyrket
areal på over 1.600 mål, men er redusert til ca. 600 mål. Den vedtatte utvidelsen av E6 vil redusere
kulturlandskapet og naturmiljøet ytterligere. Det samme er tilfellet viss alternativ øst blir valgt for
den nye jernbanetraseen. Skal det vesentlige av dette unike kulturlandskapet bli bevart for framtida,
må man velge en annen trase enn det østligste alternativet.
Bygningsmiljøet
Det østligste alternativet forutsetter at jernbanestasjonen flyttes til Vikingskipet. Dagens
jernbanestasjon er ett av de få monumentale bygga som står igjen i Hamar. (Bygd i 1896).
Stajonsbygningen er en del av bygningsmiljøet rundt jernbaneplassen. Det har blitt sagt at bygget
kan bli bevart ved at det i framtida brukes til andre formål. I teorien er dette fullt mulig. I praksis ser
vi ofte at slike bygg blir forlatt uten at det kommer i gang ny virksomhet. Jernbanerestauranten som
innstilte for noen år sia er et eksempel på dette. Skulle man velge å legge ned dagens
jernbanestasjon, må man på forhånd ha sikre planer for hva bygget skal brukes til i framtida og
hvilke vernebestemmelser som skal gjelde for bygget og området.
Slik vi forstår det vil Briskebyen bli sterkt berørt av den østligste traseen. Briskebyen var i sin tid en
del av Vang kommune. Den oppsto som en uregulert tettbebyggelse etter noen store bybranner i tida
1878 – 1880. Etter de store brannene var det mange hamarborgere som fant seg tomter i Briskebyen
og på Solvang og Storhamar. (Chr. Ramseth: «Hamar bys historie, 1899», side 118-120 og side 130.)
Briskebyen hadde et stort innslag av ansatte ved jernbanen og jernstøperiet. (Se folketellingene.)
Bydelen har en godt bevart husmasse hvor mye av det opprinnelige preget langt på veg er bevart.
Det er ingen enkeltobjekter som peker seg ut som spesielt bevaringsverdige, men bydelen som en
helhet. Bryter man opp store deler av denne helheten, kan det ha liten verdi å skulle bevare noen få

objekter som måtte bli stående igjen. Briskebyen er på mange måter Hamars svar på Oslos Kampen
og Vålerenga som også lå der som en forstad til den egentlige byen og hvor det i sin tid var lov å
bygge slik en sjøl ønsket det. Historielaget ber om at det blir foretatt en såkalt områdebevaring av
det som i dag er igjen av Briskebyen.
I tilknytting til Elvsholmen ligger det en husmannsplass som har ei såkalt «tvestue». Det vil si ei
husmannsstue med plass til 2 husmannsfamiler. Denne typen stuer er svært sjeldne på våre kanter.
Vi hadde tidligere ei tvestue på husmannsplassen Klugebakken, men den ble revet i forbindelse med
utbygging av Vienkrysset. Stua bør derfor fortsatt få stå, men er i dag nesten ikke tilgjengelig.
Adgangen bør gjøres lettere slik at plassen kan brukes i formidlingsøyemed. Historielaget håper at
stua fortsatt kan bli stående etter vegomlegging og utbygginga av dobbeltsporet på strekningen
Sørlie – Brumunddal.
Med hilsen
Vang historielag
Steinar Sætervadet
leder
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-Jernbaneverket: nostmottak@ibv. no

-Hamar kommune, gjenpart: oostmottak@>hamar. kommune. no

Sørli-Brumunddal

Tilkoblingtil Jernbanemuseet
Høringsuttalelse

Norsk Jernbanemuseum hartidligere gitt høringsuttalelse vedrørendetraséfor dobbeltsporet
Sørli-Brumunddal (15.01.2015).

Norsk Jernbanemuseum har en lang historie på Hamar etter grunnleggelsen i 1896. Museet er en

viktig stolpe i byens kulturtilbud, samtidig som det er Norges nasjonale jernbanemuseum.
Selv om museet førstfikk sportilknytning til det nasjonale nettet førsti 1996, er driften av det i dag
avhengig av en slik tilknytning. Museet opererer tog på det offentlige nettet ut frå museumsområdet
og frå jernbaneverkstedsområdet i Hamar. Martodden sidespor brukes bide ved arrangementer og
ved transport til og frå museets verkstad som er en del av hovedbygningen på museumsomridet.
Høringsdokumentet (01A 24. 06. 2016) viser et grundig arbeid for å løse museets behov ved alle

foreliggende alternativ for dobbeltsporets trasse. Det behandler ogsi fremtidig forbindelse til
museets driftsbase pi verkstedsomréde pé Espern pi en prisverdig måte.

Dokumentet viser også at fremtidig sportilknytning byr på adskiiiige utfordringer med forskjellig
vanskelighetsgrad for de ulike korridorene, og som konklusjonen ogsi sier, er det vanskelig i peke ut
det beste alternativet førendelig korridor ervalgt. Denne uttalelsen er derfor basert på det mest
sannsynlige ut frå den kunnskapen som foreligger pr. dags dato.

Forutsatt korridor l, er den mest ideelle løsningenfor museet å beholde mest mulig av eksisterende
spor sørover mot byen med en integrering i byrommets gulv, slik det er skissert i Kl, alt 2b og Kl alt

3b med variant rundt Hamarbukta. Av disse synes alt. 3b å væreden mest elegante løsningen med
hensyn til sporforbindelse mot jernbaneverkstedet og museets funksjoner.
Enhver løsninginn mot byen vil værekontroversiell jo mer sporareal man beslaglegger - areal som
mange vil utnytte til andre formel.

Det er imidlertid nå en unik mulighet for uforstyrret veterantogtrafikk mellom museet. Det har i

mange årværtet uttalt ønskebådefrå politikere og byens befolkning é fe forlenget «Tertittoget» frå
museumsparken og inntil sentrum. Dette har værtvurdert tidligere og ble forkastet fordi traseen
skulle gå gjennom arkeologisk ømfintlige områder.
Ved en sportilknytning sørover vil man kunne fa en veterantogforbindelse, som etterspurt, men da
med det sékalte «Karettoget» (museets eldste togsett med damplokomotiv frå 1861), eller andre tog
som museet kjører på det offentlige nettet. Dette toget og en holdeplass i byen nærSkibladners
brygge, ville kunne bli en stor ny attraksjon for Hamar. Det burde ikke værevanskelig, eller
skjemmende i byrommet å etablere en slik holdeplass.

Tilkopling mot nord er mulig for alle korridorer. Også her vil det væremulig é kjøre veterantog, selv
om det kanskje ikke er like tiltrekkende som mellom byen og museet. Sporet er imidlertid langt og vil
kreve noe mer vedlikehald enn museets sporforbindeise i dag. Også for dette alternativet
konkurrerer vi, som høringsdokumentet påpeker, antakelig med flere interessenter - kanskje særlig
på strekningen nord for Jessnes stasjon - hvor traseen kan væreaktuell som sykkelveg. Men dette
alternativet synes é ha minst fysiske konsekvenser for landskap og natur.

Museet kan leve med tilkopling til det nasjonale nettet nordover. Det viktigste er at der gir en
brukbar forbindelse ned til museumsområdet og til verkstedsområdet. Sistnevnte er épenbart
komplisert ved korridor midt og øst.
l høringsnotatet virker det imidlertid som om museet er eneste interessent til verksteds- og
stallområdet. Pr. dag er dette ikke tilfelle. Bede Jernbaneverket og Mantena as har aktivitet i
området.

Skulle korridor 2 bli foretrukket eller andre hensyn gjør at museet ikke kan bruke verkstedsområdet,
må museets behov for driftsbase for museumstog og hensetting dekkes annetsteds i nærhetenav
Hamar. Slike alternativ har værtnevnt bl. a. i utredningen «Driftsfunksjoner Østlandet JBV 2015»,
men synes pr. dags dato é væreet stykke inn fremtiden.
Hannar/16.09. 2014

'Aftdreas Dreyer
Direktør

Jernbaneverket Norsk jernbanemuseum
NONSK
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Til
Jernbaneverket
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2308 Hamar

Høring: Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal.
Vi i Nedre Storhamar velforening vil på vegne av 400 husstander komme med
våre innsigelser til all utbygging av korridor Vest.
Vi representerer et av de mest attraktive boligområdene i Hamar, med den
unike nærheten til Mjøsa. Dette er hovedgrunnen til at vi bor her, og området
her brukes hyppig av hele Hamars befolkning.
Ved en utbygging av korridor vest vil Nedre Storhamars (og Hamars) viktigste
rekreasjonsområde, Koigen, bli utilgjengelig for flere årskull med barn og
unge uten noen reell erstatning.
Vi ser med stor bekymring på hvordan en anleggsperiode på mange år, vil
påvirke vår hverdag. Stor økning i trafikk og anleggsmaskiner som skal kjøres
gjennom våre gater, som en følge av stengte veier og fremkommelighet.
Dette er skoleveien for alle barn og unge som bor i området (barnehager,
barne- og ungdomsskoler, videregående), og det vil bli en betydelig risiko for
barn og unge med massiv anleggstrafikk på uegnede veier over flere år. Vi er
også bekymret for hvilken støy dette vil medføre for beboerne, og at alt arbeid
må begrenses til 07-19.
Vi mener utbygging av korridor vest vil ha en meget negativ effekt på Hamars
utvikling som helhet, sammenlignet med alternativ øst og midt. Med en
anleggsperiode på mange år vil hele Mjøsa og Koigen bli avskåret fra resten
av byen, og Hamar vil i denne perioden ikke være den attraktive Mjøsbyen
som vi er i dag. En broløsning med åpent jernbanespor vil være så totalt
ødeleggende for Hamar, at da kan vi ikke lenger kalle oss en Mjøsby. Selv om
det vil kunne bli en korridor i vest med kulvert, mener vi dette fortsatt skaper
en alt for stor barriere mellom Mjøsa og byen.
På vegne av Nedre Storhamar velforening og 400 husstander ber om å bli hørt
i at all utbygging i korridor vest er en uakseptabel løsning for oss som bor i
området og hele Hamars befolkning.

Hamar den 14.09.2016
Nedre Storhamar velforening
Lillian Holm-Gjerde
Linda Nymoen
Brede Sørum
Lise Marken Aasterud

Østbyen vel v/ Ida Oleanna Hagen
St Olavs gate 91
2317 Hamar
Epost: idaoleanna@tveitnes.no

Til
Jernbaneverket
Epost: postmottak@jernbaneverket.no

Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli
Brumunddal
InterCity-utbyggingen er en fantastisk mulighet for byutvikling for Hamar og
Innlandsregionen. Enhver utvikling av sentrum vil berøre Østbyens innbyggere i sterk grad,
og vi kommenterer derfor alle de fire framlagt alternativene og de konsekvenser dette vil ha
for oss. Østbyen vel taler primært Østbyens sak, vårt perspektiv er lokalt. Samtidig vil vi
hevde at det som er bra for Østbyen er bra for Hamar, og berører selve kjernen av det som
er grunnlaget for Jernbaneverkets mandat og intensjonene bak NTP; å skape levende
kollektive knutepunkter i byenes sentra. Det er her vi bor og strandsonen er vårt nærområde
og rekreasjonsområde.
Korridor midt er det alternativet som vil være mest dramatisk for vår gamle bydel, med
mange SEFRAK-registrerte eiendommer og hvor også gatestrukturen er nevnt som en del av
kulturminnene man bør være varsom med. Både hus og gater er verneverdige i gjeldende
kulturminneplan. Den foreslåtte kulverten vil kløyve hele bydelen i to. Store deler av dagens
areal vil bli fjernet og befolkningen i det resterende arealet vil gå en usikker tid i møte, når
det gjelder bokvalitet og videre byutvikling. Å rive 200 til 250 boliger innebærer at en
vesentlig andel av Hamars innbyggere må finne seg et nytt hjem. I tillegg er det stor risiko for
skade på nærliggende bebyggelse som følge av rystelse under byggeperioden og senere
setninger ved lavere grunnvannsnivå.
Korridor øst er den billigste varianten, men denne løsningen har også store negative
konsekvenser for jordbrukslandskapet og våtmarksområdene i våre nærområder. Fra et
byutviklingsperspektiv har korridor øst et stort potensial som jernbanestasjon for Hamar og
omegn, men foreløpig foreligger det lite informasjon om hvordan dette knutepunktet skal
utvikles til å bli en del av et attraktivt urbant miljø. Det vil kreve en solid innsats fra
kommunen og private aktører med hensyn til utbygging og infrastruktur rundt stasjonen.
Boliger, transportmuligheter, parkering og befolkningsvekst i området er viktige parametere
for om jernbanen skal fortsette å være en livsnerve gjennom byen. Vi etterlyser en visjon og

en plan som beskriver hvordan en stasjonsplassering ved Vikingskipet er til det beste for
Hamar by. For Østbyen vel er det viktig å se hvordan dette skal løses, slik at Østbyen ikke blir
en hardt belastet transportåre mellom jernbanestasjonen og eksisterende sentrum.
Vestre korridor med bruløsning gir mulighet for sentrumsnære knutepunktutvikling, men har
så store negative konsekvenser for strandsonen at det ikke er et akseptabelt alternativ.
Vestre korridor med kulvert har mange fordeler for Østbyen. Dagens plassering av
jernbanestasjonen gir store muligheter for videre utvikling av Østbyen som en sentral del av
bykjernen i Hamar.
Tilgangen til strandsonen kan bli bedre sammenlignet med dagens situasjon. Koigen er unikt
for vår by og kan få tilført enda større friarealer. For Østbyen er det imidlertid også viktig at
det blir en god tilgang til strandsonen sør for stasjonen og at kulverten får en optimal
utforming.
Vi som bor her, midt i byen og i byutviklingen, opplever dagens Hamar både som en flott
stasjonsby og mjøsby. Men det er også en by med mange tomme lokaler i sentrum. Vestre
korridor med kulvert er, i henhold til Østbyens vel sitt syn, det beste alternativet for å
fortsatt utvikle en kompakt og bærekraftig by, med mindre lokalt transportbehov og et mer
attraktivt urbant miljø.

For Østbyen vel;
Ida Oleanna Hagen (sign)
Leder

Kopi til:
Hamar kommune
Epost: postmottak@hamar.kommune.no
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Jernbaneverket
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HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD
2322 RIDABU
TLF: 62 55 53 10
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Kopi: Hamar kommune, pb 4063, 2306 Hamar

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal,
Hamar kommune
Jordvernalliansen i Hedmark arbeider for bevaring av kulturjord og mot en stadig forverring av norsk
sjølforsyningsgard og matsikkerhet.
I Hamar er framlagt tre alternative traseer, her kalt vest, midt og øst.
Vårt utgangspunkt er at en moderne jernbane for Østlandsområdet er nødvendig og riktig. Vi mener det er viktig å
styrke togets konkurransekraft vis-à-vis vegtransport, ut fra den forutsetning at jernbane som regel er mindre
arealkrevende enn veg. Dersom en større andel av transportarbeidet – både for personer og gods – faller på
skinnegående transport, vil en kunne avstå fra å gjennomføre nye store og arealkrevende vegprosjekter som ellers
ville vært nødvendige.
Jordvernalliansen vil sterkt fraråde alternativ øst. Traseen fører til ødeleggende inngrep i produksjonsarealene til to
av kommunens driftsenheter, Børstad og Tommelstad. Det direkte beslaget av matjord vil være på minimum 45
daa; sannsynligvis større, da skjæringer her ikke er innregnet. Stigningsforholdene fra Disenstranda opp mot
tunnelpåhugget ved Furnesvegen vil gi dype skjæringer over både Børstad og Tommelstad.
Trasévalg og jordvernhensyn i Hamar må ses opp mot tilsvarende i Stange og Ringsaker. I Stange og Ringsaker er
det umulig å unngå konsekvenser for dyrket mark, uansett trasévalg. Svært store arealer av dyrket mark blir
omdisponert, særlig i Stange. Dette uunngåelige arealbeslaget må få konsekvenser for trasévalg i Hamar, hvor det
er fullt mulig å unngå konsekvenser for dyrket mark ved å velge trasé midt eller vest. Dobbeltsporprosjektet
gjennom Hedmarken kan ikke bli kjennetegnet ved å pløye seg gjennom noe av det beste Norge har av dyrket mark
uten hensyn til jordvern. Stortinget har vedtatt et innskjerpet jordvernmål, og dette må også få konsekvenser for
dobbeltsporprosjektet.
I tillegg er det beregnet et midlertidig arealbeslag på 126 daa fulldyrka jord. Det er usikkert om tilbakeføring av
anleggsområde til jordbruk kan skje uten en langvarig forringelse av kvalitet og avlingspotensial.

JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK
HØYVANGVEGEN 40, BLÆSTAD
2322 RIDABU
TLF: 62 55 53 10
HEDMARK@JORDVERN.NO
WWW.JORDVERN.NO

Med bane i dagen langs alternativ øst vil ca. 200 daa dyrka jord på Børstad bli liggende mellom jernbanen og
eksisterende tettbebyggelse. Det er stor fare for at disse avsnørte arealene i neste omgang kan bli regulert til
bolig/næring, og dermed være tapt for alltid.
Dersom østre linje skulle bli valgt, vil Jordvernalliansen kreve tunnel også for Børstad/Tommelstad.
En moderne bane for Hamar vil kreve tilsving for Rørosbanen både sørover og nordover. Særlig for framtidas antatt
økte godstransport er det viktig at en ikke setter seg i en situasjon der tog må vendes på Hamar. Med østre
alternativ vil Rørosbanen ikke kunne få tilsving nordover, med mindre den bygges ut i Åkersvika. Vi holder det for
svært lite sannsynlig at det vil bli frigitt arealer for jernbane i de mest verdifulle delene av Åkersvika.
Fra et jordvernsynspunkt er vestre og midtre linje likeverdige. Vi vil likevel peke på de sekundære virkningene av
utbygging i tettbygd område. Boliger og næringsbygg som rives, må nødvendigvis omlokaliseres til nye tomter. For
Hamars vedkommende vil enhver omlokalisering legge press på jordbruksområdene rundt byen. Jordvernalliansen
ber om at traseer og tekniske løsninger som i minst mulig utstrekning fører til innløsning av boliger og næringsbygg,
velges.

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark,
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Lars Opsal jr

Lars Mæhlum

Esten Segbø Løvaas

JORDVERNALLIANSEN I HEDMARK ER DANNET AV FØLGENDE ORGANISASJONER:
NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK – HEDMARK BONDELAG – HEDMARK NATUR OG UNGDOM – LO I HEDMARK – KOKKENES MESTERLAUG HEDOPP
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND I HEDMARK – HEDMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG – HEDMARK BYGDEKVINNELAG
INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET AVDELING HEDMARK/OPPLAND – HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER INNLANDET – NORGES MILJØVERNFORBUND REGION ØSTLANDET

Uttalelse fra Hamar Arbeidersamfund, vedtatt på styremøte 08.09.2016:

Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal
Høringsuttalelse fra Hamar Arbeidersamfund:
Hamar Arbeidersamfund stiller seg bak målet om dobbeltsporet jernbane til
Hamar i 2024 og Lillehammer i 2030, slik nåværende Nasjons transportplan
legger opp til. En forlengelse av dobbeltspor på Dovrebanen er viktig for
utvikling av bosetting og næringsliv i innlandet, og for miljø og nedkortet
reisetid.
For å komme med i NTP 2018 – 2029 er det et vilkår at kommunene Hamar,
Stange og Ringsaker i løpet av 2016 blir enige med Jernbaneverket om trasé
for sporet. Som innlandshovedstad og motor for utviklingen blir det
avgjørende at Hamar holder tidsplanen og kommer fram til en omforent
løsning. Fra erfaring i liknende saker vet vi at strid mellom kommunen og
Jernbaneverket lett fører til at framdriften stopper opp. Når fire Intercitybaner og svært mange andre samferdselsprosjekter konkurrerer om penger,
kan forsinkelse lede til at sporet blir mange år forsinket. Det vil Hamar
Arbeidersamfund advare mot. Å si nei til dobbeltspor nå, vil føre til uviss
utsettelse og «båndlegge» store områder av bykjernen til hinder for bolig- og
næringsetablering. Det samme vil gjelde for områder sør og nord for Hamar.
Jernbaneverket anbefaler å legge dobbeltsporet gjennom Hamar i trase vest,
øst – og midt-alternativet frarådes. Til grunn for beslutningen ligger
konsekvensutredninger og ulike fagrapporter. Hamar Arbeidersamfund har
ikke noe faglig grunnlag for å trekke disse i tvil.
For å nå målet om dobbeltspor til Hamar 2024, mener vi at Hamar kommune
må godta Jernbaneverkets anbefaling om å legge dobbeltsporet i trasé vest,
og da i en lengst mulig kulvert over Hamar-bukta. Med det vektlegger vi
hensynet til en sentral stasjonsplassering med nærhet til arbeidsplasser,
boliger, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner. I tillegg
vektlegges god og framtidsretta tilknytting til Rørosbanen – som vi ønsker blir
elektrifisert og modernisert og på sikt kan knyttes til IC nettet.
Dette betyr ikke at Hamar uten videre skal godta Jernbaneverkets forslag.
Tvert imot ber vi kommunen stiller klare, men realistiske krav om utforming
og justering av traseen og gå inn i konstruktive drøftinger med verket om
dem. Det samme gjelder avbøtende tiltak. Vi er overbevist om at partene da
finner en tilfredsstillende løsning for Hamar, distriktet og togtrafikken.

Hamar Arbeidersamfund forutsetter at Jernbaneverket lever opp til sine
forsikringer om at Koigen ikke bare skal bevares, men at et dobbeltspor i trase
vest også åpner for at det flotte bade- og friluftsområdet kan utvides.
Mulighetsstudien fra C.F. Møller, Dronninga Landskap, Rejlers, som
Jernbaneverket har presentert, illustrerer dette og bør ligge til grunn.
Hamar kommune må etter vårt syn bruke denne muligheten for å få fart på
utviklingen av strandsonen til beste for innbyggerne og tilreisende, et område
vi ellers frykter kan bli værende på stedet hvil som en følge av manglende
økonomisk prioritering fra kommunens side.
Hamar Arbeidersamfund legger ellers stor vekt på at:
1. Planlegging av trasé og jernbanestasjon må ses i et
byutviklingsperspektiv. Jernbanestasjonen skal være et viktig
knutepunkt i regionen. En videreutvikling av Hamar sentrum må
ivaretas på en god måte.
2. Miljøhensyn som jordvern, bevaring og eventuelt videreutvikling av
strandsonen må telle mye.
3. Traséen må i størst mulig grad skjerme bydeler og boliger, slik at
færrest mulig boliger blir berørt.
4. Å legge dobbeltsporet på kote 128 synes å være unødig høyt for å
verne banen mot flom. Å senke høyden på sporet minsker
barrierevirkningen mot Mjøsa. Det bør gjøres.

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Ridabu/Vang, 15.09.2016

Kopi: Hamar Kommune, pb 4063, 2306 Hamar

Høringsuttalelse fra Vang Bondelag: Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal
Viser til Deres brev datert 29.06.2016 ang Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.
Vang Bondelag som organiserer gårdbrukere i Vang og Hamar har fulgt nøye med
på arbeidet som er lagt ned i forbindelse med planarbeidet, likeså det engasjement
som følger i dens kjølvann. Vi kommenterer her trasevalg som gjelder i Hamar
kommune.
Utgangspunktet for vårt innspill til høringsuttalelse er hensynet til jordvern og
matproduksjon på lokale arealer. I tillegg ønsker vi en jernbane som på en effektiv og
miljømessig god måte løser transportbehovet for person- og godstrafikk i lang tid
framover.
Dyrka jord er grunnlaget for all matproduksjon i landbruket og i Norge en svært liten
ressurs. Globalt er gjennomsnittlig areal pr innbygger 2,7 dekar, i Norge kun 2,1
dekar. Derfor må vi unngå en nedbygging via alternativ Øst som vil forverre denne
situasjonen.
Matjorda er en ikke fornybar ressurs. Blir den nedbygd er den ødelagt for all fremtid.
Jordkvaliteten på Børstad, Kluke og Tommelstad er godt over norsk gjennomsnitt.
Derfor må ikke alternativ Øst velges.
Vår selvforsyningsgrad av mat er nå under 45% og er fallende, samtidig som
matbehovet øker med en økende befolkning. Derfor må ikke den produktive jorda i
alternativ Øst røres.
Norskprodusert mat er trygg mat. Produksjonen på gårdene Børstad, Kluke og
Tommelstad er variert med godt vekstskifte og høye avlinger. Et viktig og positivt
bidrag til trygg mat.

Klimaendringer truer den globale matproduksjonen. I nasjonal sammenheng er
arealene som berøres/trues av denne utbyggingen beliggende i et område med
relativt stabilt klima og sikre avlinger.
Egen kornproduksjon er god beredskap. Kornarealene på de nevnte gårder er
betydelige og er positivt i en tid når kornareal et er i sterkt fall i de beste områdene på
Østlandet.
Det er bred politisk enighet om økt norsk matproduksjon. Derfor er Vang Bondelag
tilfreds med at Jernbaneverket vektlegger jordvern betydelig i sin innstilling. Dette
medfører at alternativ Øst fraråde s sammen med blant annet argumenter rundt
sammenknytning av Dovrebanen og Rørosbanen.
For å understreke forholdet til jordvern og matproduksjon ytterligere gjengis
Landbruks- og matdepartementet sin artikkel av 29.04.2016 på deres hjemmeside:
”Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten
til å dyrke egen mat på egen jord. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med
mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt
jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Dyrket
mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket .”

Et annet forhold som gir gårdene Børstad, Kluke og Tommelstad en stor betydning i
Hamar er den store kulturelle verdi som kulturlandskap. Både sett i forhold til
bebyggelsen som omkranser dem, men også sett mot Åkersvika og E6. Det er viktig
at dette området ikke brytes med en jernbanetrase, som i neste omgang vil være en
brekkstang for videre nedbygging av dyrka mark.
Vi gjengir hva konsekvensutredning Fagrapport landskapsbilde fra Jernbaneverket
sier om dette delområdet:
” Delområdet omfatter det avgrensede jordbruksområdet rundt gårdene Tommelstad, Kluke og
Børstad mellom E6 og Hamar tettsted. Området er tillag t stor kulturell verdi som kulturlandskap.
Landskapsbildet gjentar seg regelmessig og vedvarer dermed gjennom store deler av området.
Forløpet langs gårdsveier og far gjennom den varierte, bølgende og åpne landformen danner også
klare kontraster mellom åpent rom, alléer og gårdstun. Delområdets bølgende og åpne landform
tydeliggjøres av nærheten til bebyggelsen i som omkranser området. Kontrasten mellom
boligområdene og det åpne jordbruksområdet er, sammen med gårdsveier, tun, steingarder og alleer
viktige karaktertrekk ved delområdet. Delområdet mangler imidlertid det utstrakte, visuelle synsfeltet
som områdene i nærheten av Mjøsa kan fremvise. Delområdet gis på dette grunnlaget middels til
stor verdi.”

Vang Bondelag fraråder at alternativ Øst velges i forhold t il sentrale politiske
vedtak om jordvern og økt norsk matproduksjon. Man må lytte til
jernbanefaglige anbefalinger hva gjelder sa mmenknytning av Dovrebanen og
Røros banen.

Med vennlig hilsen
Vang Bondelag
Elektronisk godkjent, uten underskrift

Hans Fredrik Bøhmer

Olve Sæhlie
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Høringsuttalelse InterCity Dovrebanen

Styret i Stadionsvingen borettslag, St.Olavsgt. 20-24, oversender herved høringsuttalelse for InterCity
Dovrebanen. Vårt standpunkt er at alternativ «KORRIDOR 2 MIDT, HOVEDALTERNATIV 1A, «STASJON
VED RÅDHUSET» ikke er akseptabelt for våre beboere i borettslagets 38 leiligheter.
Vi har følgende argumenter:
Anleggsfase:
 Omfattende støvplager i anleggsfasen
 Omfattende støyplager i anleggsfasen
 Omfattende rystelser i anleggsfasen
Driftsfase:
 Støy fra togene i driftsfasen når togtrafikken er i gang
 Rystelser fra togene i driftsfasen når togtrafikken er i gang
 Stor trafikkøkning i gatene og området rundt stasjonen
 Økt forurensing fra biler

Vi er bekymret for at alternativet med stasjon mellom rådhuset og CC-stadion vil redusere verdien av
leilighetene.

Med vennlig hilsen styret for Stadionsvingen borettslag

Liv Lauritzen
Eli Vik
Bjørn Stiklestad

Sendt fra E-post for Windows 10

Høringsinnspill til trasèvalg for jernbane gjennom Hamar

En ny jernbane gjennom Hamar vil by på mange utfordringer og muligheter. Jeg ber om at
Jernbaneverket tar stilling til, og hensyn til følgende punkter.

Avstand til Sentrum – Sentrum til Hamar defineres som Stortorget/Kulturhuset og domkirka:



Det bes hensyntatt at stasjonen ligger i gangavstand til sentrum (max10-15 min å gå).
Hvis stasjonen ligger lenger unna bes det redegjort for hvordan gående skal komme seg til
sentrum.

Byplanlegging:
















Så vidt jeg kjenner til har ikke Hamar kommune i dag en byplan som i tilstrekkelig grad
hensyntar ny jernbanetrasè. Ber derfor Jernbaneverket ta initiativ til, og finansierer en
byplanprosess når trasèvalget er gjort.
I byplanprosessen må det tas hensyn til fortetting rundt jernbanestasjonen, dette for å legge
til rette for mindre transportbehov. Samtidig bør fortettingen skje i umiddelbar nærhet til
sentrum av samme grunn.
Siden mesteparten av boligutviklingen i Hamar skjer sentrumsnært og i vest vil det ved valg
av alternativ Øst bli et behov for å få tilførsel til jernbanestasjonen for all type trafikk.
Jernbaneverket må bekoste etablering av nødvendig infrastruktur for å få til dette. I tillegg
må det sørges for at det er en kobling mellom Rv 25 og Fylkesveg 222, uten dette vil det ikke
være mulig å kjøre mellom Hamar Vest og Stange uten å kjøre gjennom Hamar sentrum.
Ved valg av alternativ vest med kulvert må Jernbaneverket bekoste planlegging og
istandsetting av strandsonen. Det er i denne sammenheng viktig at sentrum blir knyttet mot
Mjøsa på en god måte. Alternativ vest med bro vil gi samme krav men vil fremstå som såpass
massivt inngrep at jeg anser dette alternativet som svært lite ønskelig.
Alternativ Vest med kulvert gir etter min mening de beste muligheter for utvikling av Hamar.
Dette fordrer imidlertid at Jernbaneverket søker å finne innovative løsninger for utforming av
kulvert og landskapet rundt. Vil be om at Jernbaneverket tilknytter seg nødvendig
kompetanse for å finne disse innovative løsningene i tett samarbeid med Hamar kommune.
En arkitekt konkurranse kan være en mulig vei å gå.
Alternativ Øst vil måtte krysse over eller under Rv25. Regner med at over er mest sannsynlig,
i så tilfelle har jeg forstått at det er krav om en fri høyde på minimum 7,5 meter. Dette vil
antakelig medføre en relativt massiv bru gjennom Disen og Børstad? I så tilfelle, hvordan vil
Jernbaneverket ivareta beboernes krav til støyskjerming og hvordan vil dette innvirke på
bomiljøet både visuelt og eventuelt som en barriere for bruk av Åkersvika naturreservat.
Ved alternativ Øst vil en del viktig næringsvirksomhet måtte flyttes. Vil det bli tilrettelagt
tomter i Hamar kommune for etablering av disse på ny slik at Hamar kan opprettholde sitt
næringsliv?
Hvis stasjonen blir lagt til Vikingskipet, hva vil da skje med Vikingskipet? Hvordan vil tilgangen
bli både for gående og reisende med bil?




Det bes redegjort for hva de enkelte forslagene har å bety for Jernbanemuseet? Personlig
mener jeg det er viktig at Jernbanemuseet beholdes sentralt i Hamar.
Det bes redegjort for hva alle alternativene vil ha å bety for Åkersvika naturreservat.

Anleggsfasen:
Anleggsfasen vil erfaringsmessig by på store konflikter i forhold til eksisterende handelsvirksomhet,
det kan ikke skje. Flere bedrifter har fått problemer på grunn av anleggsarbeid i Hamar tidligere.
Dimensjonen på anleggsarbeidet denne gangen blir så stort at det er kritisk for hele handelsstanden
at dette går «riktig» for seg. Jeg ber derfor Jernbaneverket ta hensyn til følgende:





Handelsstanden ved butikkeiere og gårdeiere må være delaktig i detaljplanleggingen av
anleggsvirksomheten.
Jernbaneverket må bidra med avbøtende tiltak for å hindre tap for handelsstanden, dette
kan f.eks. være:
o Telling av kunder/omsetning før, under og etter anleggsfasen , eventuelle
dokumenterte tap pga. anlegget erstattes av Jernbaneverket.
o Jernbaneverket bidrar økonomisk til kampanjer og tilstelninger for å opprettholde
omsetningen i anleggsperioden (SVÆRT VIKTIG)!
Tunneldriving vil være en stor del av anleggsvirksomheten uansett trasèvalg, ber om at dette
skjer på en slik måte at minst mulig masse skal tas ut og transporteres gjennom sentrum.

Eksisterende trasè/infrastruktur:




Det bes om at eksisterende trasè mellom Hamar og Brumunddal blir utviklet til sykkel/tursti
og at dette bekostes av Jernbaneverket
Det bes redegjort i detalj for hva Jernbaneverket vil gjøre med eksisterende Jernbanegrunn
dersom stasjonen blir flyttet
Jernbaneverket vil ha et ansvar for å rydde opp i strandsonen i Hamar sentrum dersom
jernbanen blir flyttet. Jeg ber om at det i disse tilfellene blir informert om størrelsen på
tilskuddet til planlegging og utbygging av ny strandsone i Hamar sentrum.

Med vennlig hilsen
Svanhild Aspen Løkken
Eier og daglig leder av SiGA Barneklær AS i Hamar sentrum

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Hamar, 15. september 2016

InterCity Dovrebanen – høringsuttalelse kommuneplan med
konsekvensutredning Sørli–Brumunddal
Rolf Jacobsens Venner, som disponerer Rolf Jacobsens tidligere leilighet i Skappels gate 2, er
en forening som arbeider for å styrke interessen for den verdenskjente poeten Rolf Jacobsens
forfatterskap. Foreningen arbeider også for at Skappels gate 2 skal bli et kultursenter, og har i
en årrekke engasjert seg vedrørende huset og miljøet rundt. Skappels gate 2 ligger i utkanten
av det arealet Jernbaneverket har markert som avgrensing av tiltak, og vi ønsker i den
forbindelse å gjøre særlig oppmerksom på nettopp denne eiendommen og dens nærområde.
Rolf Jacobsen (1907–94) er en av våre største forfattere. Fra 1961 og fram til han døde i 1994
bodde han i Skappels gate 2, og det okergule trehuset, rett ved siden av jernbanen og bare et
steinkast unna Mjøsa, er blitt uløselig knyttet til ham og diktningen hans. Skappels gate 2 er
et internasjonalt kjent kunstnerhjem. I en transportplan ble huset foreslått revet og flyttet,
dette utløste et stort lokalt, nasjonalt og internasjonalt engasjement i 1990-årene.
Status for arbeidet med et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2: I desember 2014 vedtok
Hamar kommunes formannskap at det skulle igangsettes et forprosjekt mtp. å etablere et
Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Noe av begrunnelsen for å legge et Rolf Jacobsensenter til nettopp Skappels gate 2 er at dette vil gi senteret en merverdi det ikke er mulig å
skape noe annet sted; Jacobsens forfatterskap kan formidles i det miljøet diktene ble til. Rolf
Jacobsens Venner sammen med bl.a. Høgskolen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og
Anno museum har vært representert i prosjektgruppa. På bakgrunn av rapporten fra
forprosjektet vedtok et enstemmig formannskap i juni 2016 at ”det er viktig å realisere
forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter”, og at Skappels gate 2 skal
settes i stand.
Jernbaneskinnene rett utenfor husveggen i Skappels gate 2 utgjør en vesentlig del av
eiendommens omgivelser. Dersom jernbanetraseen gjennom Hamar sentrum flyttes, bør
iallfall deler av det eksisterende sporet forbi huset bli liggende slik at man opprettholder både
den lokalhistoriske og den litterære referansen. Et kanskje vel så godt alternativ er å beholde
sporet fra Hamar sentrum til Martodden for jernbanemuseets del, slik man også er inne på i
Notat Tilkobling til Jernbanemuseet (juni 2016).
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I diktet «Vi som bor ved jernbanen» fra samlingen «Pusteøvelse» fra 1975, skriver Rolf
Jacobsen bl.a.:
Jeg er bofast ved en bane. (Utsikt til en sjø)
Har skinnene utenfor veggen. (Solnedgangene er vakre her)
Og som sagt tog.
Nok av dem.
Under vinduet nattetid 2,55, 3,20 og 3,55
som billedserier, filmstriper, fragmenter
av andres liv, dertil nattoget 5,15
med sne på takene, frisk fra Dovrefjell.
Rolf Jacobsen skrev flere dikt om tog, og har fått tilnavnet togenes dikter. Han er norsk
litteraturs jernbanedikter framfor noen. Da De norske jernbaners historie skulle skrives i
1950-årene, fikk Jacobsen bred omtale i kapitlet «Jernbanen i norsk litteratur».
Skappels gate 2 representerer en viktig del av Hamars historie. Huset ble oppført i 1849 og er
et av de aller eldste husene i Hamar sentrum. Eiendommen er SEFRAK-registrert.
Kommunestyret vedtok i 2003 å fremme fredningsforslag, og forslaget ble oversendt
Hedmark fylkeskommune samme år. Per september 2016 er fredningssaken ikke avklart.
Huset ble båndlagt til bevaring både i Bevaringsplan for Hamar (1989) og i Kommunedelplan for Strandsonen (2003). I 2011 ble eiendommen vist som hensynssone bevaring av
kulturmiljø etter den nye plan- og bygningsloven (2009) i både Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer og Kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene i alle disse tre
planene beskriver nærmere hvordan bevaringshensynet skal ivaretas. Bestemmelsene i
planene fra 2011 gjelder foran planen fra 2003, men 2003-planen gjelder der de nyere
planene er tause eller trenger utdyping.
Vi ber om at det tas hensyn til verneverdiene i Skappels gate 2 og eiendommens nærområder
i det videre planarbeidet, og at Skappels gate 2 holdes utenfor anleggsområdet dersom valget
faller på vestre trasé, slik at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter her kan fortsette
uavhengig av arbeidet med ny jernbanetrasé. Skappels gate 2 sammen med Sterudgården
(Heidmanns gate 1) og Villa Ekely (Heidmanns gate 2) utgjør dessuten et bevaringsverdig
bygningsmiljø fra havnebyen Hamars aller første år.

På vegne av styret i Rolf Jacobsens Venner
Gunnar Brox Haugen
styreleder
(sign.)
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Briskebyen velforening
Nygata 14
2321 Hamar

Jernbaneverket
postmottak@jernbaneverket.no
Hamar kommune
postmottak@hamar.kommune.no
14.september 2016
HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR SØRLI BRUMUNDDAL.
Innledning
Briskebyen velforening (BV) representerer rundt 300 husstander fortrinnsvis småhusbebyggelse, men
også en blokk i Østregate 122. Velet grenser til Østbyen og Disen og utgjør sammen med disse Sør
Østre bydeler i Hamar. Uansett hvilken trasé som blir valgt, blir bydelene sterkt berørt.
I vår høringsuttalelse til planprogram med konsekvensvurdering, ga vi støtte til utredning av H1 og H5.
Vi begrunnet hvorfor vi foretrakk H1, men ønsket at også H5 ble utredet.
Årsmøte i velet har vedtatt en uttalelse som er sendt Hamar kommune. Årsmøtet foretrakk en vestlig
løsning. Likevel ble det vedtatt at Briskebyen velforening ville støtte JBVs anbefaling selv om dette
skulle bli en østlig løsning.
Briskebyen velforening mener det verste som kan skje for våre bydeler er utsettelser og usikkerhet.
Derfor har vi hatt en pragmatisk holdning til valg av trasé i tillit til at grundige utredninger ville ende opp
med en god anbefaling fra Jernbaneverket som har muligheter til å nå opp i kampen om bevilgninger.
Vi er trygge på at de faglige vurderinger som ligger til grunn er i samsvar med planprogram med
konsekvensvurderinger som ble vedtatt av kommunestyret i Hamar i juni 2015.
Trasé midt tar vi sterkt avstand fra.
Oppsummering









BV mener det er avgjørende å holde framdriften slik at prosjektet konkurrerer om plass
i NTP 2018-2029. BV støtter JBVs anbefaling om vestlig trasé med bru eller kulvert.
Vi aksepterer ikke den ensidige skjønnmalingen av øst fra politisk hold med tilsvarende
svartmaling av vest.
BV advarer kommunestyret å vedta trasé som JBV fraråder. Dette vil sette framdriften i fare.
Bokvalitet og bomiljøer vil raskt svekkes dersom det oppstår usikkerhet for framtidig
omforming av hele bydeler med flere hundre boliger og flere tusen mennesker. Vi minner om
at en tilsvarende situasjon i Moss har gitt 30 år med usikkerhet.
Etter press fra Hamar kommune er det lagt mye ressurser i å vise hvordan en kulvertløsning i
vest kan bli. Det er ikke lagt tilsvarende ressurser i å vise broløsning i vest eller stasjon ved
Vikingskipet på det samme detaljnivå. Vi har forståelse for at dette er ressurskrevende, men
mener likevel at dette er svakhet med utredningene.
BV ser klare ulemper ved trasé øst for vår bydel. Som flere fagmiljøer har påpekt, vil Hamar få
to sentrum, uten at byen har dokumentert vekstkraft til dette. Briskebyen og Østbyen vil
komme i klem.















Det er en svakhet med planarbeidet i Hamar kommune at omformingen av Briskebyen og
Østbyen ved et eventuelt valg av østlig trasé, ikke er nærmere belyst. I videre prosess må
Hamar kommune belyse hvilke reguleringsmessige konsekvenser øst vil ha innenfor
kommunens ansvar som planmyndighet. Hva vil Hamar kommune med Briskebyen, Østbyen
og Disen gitt at kommunestyret vedtar øst?
BV ser klare ulemper ved at mye av detaljregulering skjer i neste planfase med
reguleringsplaner for mindre områder. Konsekvenser av KDP for bydeler, boligeiere og
enkeltmennesker som blir indirekte berørt burde kommet klarere fram i denne planfasen.
Dette gjelder forholdet til byutvikling, trafikk, bokvalitet og miljø.
Antallet husstander som blir både direkte og indirekte berørt er større med trase øst enn vest
med kulvert. Vest med bro har uklare konsekvenser for boliger som blir berørt.
BV ber Hamar kommune sikre at mulighetsstudiene som er bestilt for øst, omfatter hele
bydelen og ikke kun de nærmeste områder til stasjonen.
BV ber JBV vise modeller eller gode skisser med snitt og høydeforhold, som viser spesielt
kryssingen av RV 25 Vangsveien og RV 222 Stangeveien. Vi mener barrierevirkning fra disse
kryssingene ikke er godt nok belyst i utredningene.
BV mener at en stasjon ved Vikingskipet vil bli en stor barriere både ut fra flomsikre høyder,
antall spor og ikke minst veier og parkeringsløsninger i tilknytning til stasjonen.
BV mener at konsekvensene for Nedre Briskebyen ikke er godt nok belyst. Spesielt øst får
store konsekvenser, men vest vil også berøre disse områdene direkte på grunn av omlegging
av Stangeveien. I høringsinnspillet har vi belyst dette forholdet nærmere.
Planområdet må utvides slik at det også omfatter eiendommer i Nedre Briskebyen uavhengig
av hvilken trasé som vedtas.
Vår oppfatning er at støyutredningene som er presentert ikke er iht. gjeldende krav og
anbefalinger i arealplanlegging. Spesielt gjelder dette endringer i veisystemet for RV 25 og RV
222, men også støy fra nygenerert trafikk ved stasjonen, både kollektivtrafikk og
privattransport.

Stangeveien er en utfordring
Både alternativ K1(2b vest og 3b vest) og K2 (midt) viser at Stangevegen er planlagt som en bru
gjennom en del av bebyggelsen i Briskebyen (Se kartutsnitt under)

Selv om omlegging av Stangeveien ble grovt illustrert i 3D visualiseringer av de ulike alternativene i
April kommer dette likevel som en overraskelse. Dette har tidligere ikke vært noe tema i møte mellom
velforening og kommune/Jernbaneverket, og det er beklagelig at ingen av beboerne i området har blitt
orientert om denne utviklingen.
Tiltaket plasseres få meter fra boliger som ikke er omfattet i kommunedelplan (K1 (2b vest og 3b
vest)). Vi ber om at dette korrigeres slik at området minimum blir det samme som foreslått
planområde for alternativ K2 (midt) (Ref. bildet under). Det er vanskelig å se hva som egentlig er
forskjellen i disse to forslagene mht. omlegging av Stangeveien. Vi mener derfor at det vanskelig å
forstå bakgrunnen for planbegrensningen i forslaget til kommunedelplan.

Som en direkte konsekvens av dette har flere naboer i Briskebyen ikke mottatt varsel om oppstart av
planlegging av dobbeltspor selv om flere eiendommer ligger i umiddelbar nærhet av tiltakene som
planlegges. Sett mot det store antallet varsler til beboere som kan bli berørt av vest med bro eller
kulvert, er det underkommunisert hvilke influensområde som er i Briskebyen og på Disen.
Støyutredning
Selv om det er etablering av en ny vei i et eksisterende boligområde er det ikke presentert noen form
for støykartlegging for tiltaket. Vi legger spesielt merke til at kravene som er gitt i retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging(T-1442) ikke er fulgt. Denne retningslinjen skal legges til grunn
av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
Vi legger spesielt merke til at planforslaget i sin helhet kun behandler støy fra jernbane og ikke
veitrafikk m.m. som blir en stor støykilde i samme områder.
Må Stangeveien omlegges slik utkast til KDP beskriver?
Det er lite bakgrunnsinformasjon som beskriver nødvendigheten av dette tiltaket og hvorfor
Stangeveien ikke kan fortsette å følge dagens vegtrasé. Briskebyen velforening ser klare ulemper med
en slik endring, og ber derfor Jernbaneverket begrunne nødvendigheten av dette tiltaket.
Ut fra fagrapporter og konsekvensutredninger mener vi at tiltaket er mangefult beskrevet og det er ikke
akseptabelt å vedta planforslaget slik det foreligger i dag. Vi etterlyser spesielt dokumentasjon av
utforming, vurdering av alternativer og konsekvenser.
Avslutning
Briskebyen velforening mener det aller viktigste for Hamar kommunestyre er framdrift og
gjennomføringskraft. Hvis kommunestyret i desember vedtar en trasé som Jernbaneverket har
frarådet, blir det forsinkelser som vil ramme sør - østlige bydeler hardt, med usikkerhet, forfall og
redusert bokvalitet og bomiljø som konsekvens. Det er åpenbart at dette også vil ramme barn og unge
som er en gruppe kommunen har et spesielt ansvar for.
Det er viktig at politikere som ønsker stasjon ved Vikingskipet og som vil stemme på en av
Jernbaneverkets frarådede løsninger, må i etterkant ikke kunne hevde at de ikke var godt nok opplyst
om konsekvenser for våre bydeler. Derfor må Hamar kommunes administrasjon belyse og beskrive
konsekvensene av utsettelser for bokvalitet og bomiljø for Sør Østlige bydeler.
Det verste som kan skje er følgelig at det ikke blir enighet mellom Hamar kommune og
Jernbaneverket om trasé. Derfor støtter vi Jernbaneverket i deres anbefaling av vestlig trasé med
trafikknutepunkt Hamar Stasjon som også vi mener er den beste løsningen både i forhold til nasjonale
mål og krav og de krav kommunestyret i Hamar har vedtatt mot to stemmer i planprogram med
konsekvensutredning.
Briskebyen velforening ber om at Jernbaneverket og Hamar kommune legger tilstrekkelige ressurser i
visualisering og analyser av broløsning i vest og stasjon ved Vikingskipet, på samme måte som det nå
er gjort med kulvert.
Vi aksepterer ikke den ensidige skjønnmalingen av øst fra politisk hold med tilsvarende
svartmaling av vest. Visualisering og barrierevirkning av de tre gjenværende alternativer må gis en
likeverdig og objektiv politisk behandling, noe som ikke er mulig uten at alle tre er optimalisert og godt
kommunisert.

Jan Larsen (sign)
Leder Briskebyen velforening

Til:

Jernbaneverket, postboks 4350, 2308 Hamar (postmottak@jernbaneverket.no)

Kopi: Hamar Kommune, postboks 4063, 2306 Hamar(postmottak@hamar.kommune.no)
Fra:

Sameiet Bryggeriet II v/ Bjørn Erik Hjorth (bjorn.erik.hjorth@gmail.com)

Hamar, 15.09. 2016.

HØRINGSUTTALELSE til forslag til kommunedel plan for
dobbeltsporet jernbane i Hamar.
Hamar har en unik mulighet til å befeste sin stilling til å være innlandets hovedstad.
Samspillet mellom byen og Mjøsa er viktig, og en må ikke låse mulighetene for videre
utvikling av byens strandsone og byen mot Mjøsa.
Derfor er det også viktig å ha et godt lokaldemokrati som tilrettelegger for innbyggerne i å
engasjere seg i utvikling av Hamar by.
Noen generelle betraktninger/påstander:

Alternativene Øst, Midt og Vest er aldri blitt likebehandlet i utredningene/ utredningsfasene.
Mulighetsstudie for Vest og Midt burde også ha blitt likebehandlet slik Vest er presentert.
Høringsuttalelse- Økonomi:
De økonomiske kalkyler for Øst, Midt og Vest, er anslagsvise økonomiske vurderinger. Til tross for
det, har Jernbaneverket tidlig uttalt at økonomi vil være ett viktig parameter som må legges til
grunn. Det rimeligste alternativet, K3, må ut i fra økonomi, gi høyeste prioritet i den videre
prosessen. K-3 og K-2 må derfor utredes videre på samme måte som K1, med hensyn til muligheter
og avbøtende tiltak.
Høringsuttalelse- K3:
- K3 har flere potensiale forbedringer ift den viste løsning.
- K-3 må utredes på lik linje som K-1.
- K3 er best når det gjelder trafikknutepunkt (buss, bil, gang/ sykkel)
- For K3 er frarådningsgrunnene unødvendig forsterket. (dyrket mark,to-delt sentrum,
Ramsar mm).
- K-3 er ikke likebehandlet med K-1.
- Velges K3, så vil det frigjøre store områder for ny byutvikling fra Espern og vestover.
- Arealet rundt stasjonsområdet har mange muligheter for videre utvikling (handels- og
næringsvirksomhet.)
- For K-3 vil det medføre at færre hus rives.
- Velges K-3 vil strandsonen i stor grad vernes.

Høringsuttalelse- K-2:
- K-2 må utredes på lik linje med K-1.
- Frarådningsgrunnene for K-2, med anleggsteknisk komplisert løsning, åpen grøft, og for
høye kostnader, er ikke godt nok dokumentert, og kan derfor trekkes i tvil.
- Overdekking av kulvert burde ha vært med i utredningen.
- K-2 er den beste løsningen, og sparer Mjøsa.
- K-2 er en god løsning som ivaretar aktiviteten i bysentrumet.
- K-2 gir den retteste og korteste strekningen mellom Hamar og Brumunddal, og hvor
toget også kan ha høyere hastighet inntil stasjonsområdene enn ved K-1 og K-3.
Høringsuttalelse K-1.
- De positive sentrumsvirkningene er lite dokumentert.
- Stasjonsplasseringen vil gi dårlig tilgjengelighet for store brukergruppe.
- K-1 vil medføre beslag av verdifullt sentrumsareal.
- Anleggsfasen, som må gå over flere år, vil medføre store plager for Hamars befolkning. (
støv, støy, tilgjengelighet)
- Langvarig stans av togtrafikken under anleggsfasen, vil påføre brukerne store plager.
- De beskrevne positive sentrumsvirkningene er ikke godt nok dokumentert.
Felles for K-2 og K-3.
- Velges K-2 eller K-3, vil det frigjøres størst areal for byutvikling.
- Velges K-2 eller K-3 vil en bevare strandsonen i byens sentrum.
- Velges K-2 eller K-3, så vil Hamars sentrumsområde ha best utsikt ut i Mjøsa
- Byplanen fra 1848 vil fortsatt ta vare på de kvaliteter som da var en forutsetning.
- K-2 og K-3 vil lettere skape en dynamisk utvikling av regionen og byen.
- Velges K-2 eller K-3 kan et nytt Jernbanemuseum utvikles sentralt i byen.(i ved dagens
jernbanestasjon.)

Ut i fra en samlet vurdering, rettes det en henstilling Hamar Kommune og JBV om at alle
alternativene, K-3, K-2, og K-1, utredes videre og behandles likeverdig.

Mvh
Bjørn Erik Hjorth
Sameiet Bryggeriet II
styreleder

Espern Eiendom AS og Hamjern Eiendom AS:
Høringsuttalelse til Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal, saksnr. 20160750

Espern Eiendom AS eies 100 % av Smedvig Eiendom, og eier hele Espern tomteområdet og
Espern Aktivitetssenter.
Hamjern Eiendom AS eies 100 % av Øyhovden Invest AS, og eier 100 % av industriområdet
med utenforliggende tomt.

Oppsummering av våre innspill til planen:
Espern Eiendom AS og Hamjern Eiendom AS planlegger for den nye «Espern bydel» i
tilknytning til Mjøsa og framtidig knutepunkt for buss og tog i Hamar. (Espern bydel
inkluderer også tomteområdene som skal frigjøres i stasjonsområdet). Planene bygger på
kommunedelplan for strandsonen vedtatt i 2003 og områdereguleringsplanene for Hamar
stasjon, Godsområdet og Espern fra 2011, vedtatt etter megling med bl.a. Jernbaneverket.
Nytt dobbeltspor og etablering av ny bydel skal styrke knutepunktet, Hamar sentrum og
byens kontakt med Mjøsa. Det er av stor betydning for Hamar at utviklingen har kommet
godt i gang når dobbeltsporet kan åpnes fram til byen. Vi vil i uttalelsen særlig påpeke:


Område foreslått til båndlegging for regulering av Jernbaneverket er til hinder for
utviklingen av Espern bydel. Området for båndlegging av Espern Eiendom sitt
nordre tomteområde til entreprenørrigg bør enten utgå, eller nedjusteres og
avtales som et leieforhold.
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JBV har tidligere fremmet et rekkefølgekrav for hvilke områder som kan utvikles. Vi
forventer at alle prosjekter rundt knutepunktet likestilles, jf. Hamar kommunes
forslag til bestemmelser og retningslinjer.
Områder i tettstedene som ikke berøres direkte av arealbehovet for framtidig
dobbeltspor må frigis for regulering og utbygging for å styrke knutepunktene før
dobbeltsporet er ferdig etablert.
Dobbeltsporet bør planlegges og ferdigstilles til Brumunddal så snart som mulig.
En utsettelse av planleggingen vil være til hinder for utvikling av knutepunktene og
andre prosjektet i nærheten av fremtidige sporområder.
Sporhøyden gjennom Åkersvika bør være så lav som mulig slik at sikring mot flom
begrenses til 200-års flomhøyde. Større høyder bør ikke komme i veien for gode
løsninger som skal fungere daglig for innbyggerne – gjelder spesielt adkomst til
Espern bydel via broløsning fra Stangevegen ved Brugata.
Strandkanten mot Åkersvika naturreservat bør sikres og utvikles med
vegetasjonsbelte i samarbeid med Fylkesmannen og Espern Eiendom AS.
Åkersvika og fremtidige boligområder rundt må sikres mot støy fra jernbanen.
Vi stiller spørsmål ved forslag til kryssing av Åkersvika med 20 meter avstand
sørvest for dagens spor i korridor vest. Denne gir både krappere horisontalkurvatur
forbi Espern og beslaglegger byutviklingsområder som i dag er ferdig regulert.
I gjeldende kommunedelplan er det forutsatt at broforbindelse etableres før
byggestart. Adkomst til Espern var gjenstand for nye vurderinger ved utarbeidelse
av områdereguleringsplan. Nå medfører forslag til kommunedelplan ytterligere
usikkerhet for adkomstvegen med hensyn på fysisk løsning og tidspunkt for
gjennomføring. Vi ber derfor om at Jernbaneverket formelt avklarer/aksepterer en
midlertidig løsning for adkomst. Her vil nåværende planovergang og en midlertidig
løsning for kjøring langs dagens gang- og sykkelveg forbi Godsområdet være en
akseptabel løsning.

Bakgrunn
Espern Eiendom («Espern») har hatt en planprosess i over 10 år for å utvikle vårt område
(figur1). Espern er en del av Hamars strandsone som er omfattet av flere
områdereguleringsplaner som legger til rette for utvikling av området mellom Hamar stasjon
og Espern. Disse planene ble vedtatt i 2011, og vi har basert våre planer og utredninger på
gjeldende plan for Espern. Denne planen med sine høyder og adkomst er også godkjent av
Jernbaneverket («JBV») etter en runde med megling. Vi har forsert våre prosesser de siste 12
måneder i samspill med kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen for raskest mulig å
ferdigstille boliger siden Hamar opplever en ubalanse mellom etterspørsel og tilbud.
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Figur 1. Vedtatte planer for utbygging i Hamars strandsone mellom Hamar stasjon og Espern. Alle planer vedtatt i 2011.

Espern og Hamjern Eiendom AS («Hamjern») har nå en prinsipiell avtale om felles utvikling
av våre områder. Denne høringsuttalelsen er derfor fra begge selskaper.
Siden våre tomter grenser opp mot ROM Eiendom AS («ROM») sitt område har vi sammen
med ROM diskutert oss fram til mulige løsninger, herunder adkomster, slik at hele området
kan utbygges effektivt, og kan utvikles til en attraktiv og velfungerende bydel i Hamar. Vi
håper derfor at dagens sporområde ved stasjonen frigjøres for ROM slik at Espern bydel kan
utvikles som en komplett løsning i en samtidig og parallell gjennomføringsprosess.
Adkomst til bydelen før bro er etablert innebærer at dagens planovergang benyttes. Dette
legges det også opp til fra JBV sin side. Planovergangen har lav ÅDT i forhold til andre
planoverganger i andre byer. Planovergangen kan også gjøres bedre ved enkle midler,
ytterligere sikringstiltak og bedre regulering av krysset mot Stangevegen. Mellom
Tjuvholmen og Espern er det i dag etablert en grusvei for gang- og sykkeltrafikk. I dialog med
Hamar kommune og ROM som grunneier er det også mulig å ta i bruke denne som en
midlertidig adkomstløsning fram til broen er etablert. For ROM sin utbygging er det
tilsvarende hensiktsmessig å benytte planovergangen og adkomst gjennom våre områder.
En rask avklaring av sportracè og sporhøyde ved broområdet kan åpne for en broløsning så
snart det foreligger tilstrekkelig kunnskap om jernbaneløsninger. Vi har engasjert Asplan Viak
og andre faginstanser i et forprosjekt for en rett, fagverksbro fra Stangevegen/Brugata over
til tomteskillet mellom ROM og Hamjern. Broløsningen er mulig ved forhøyelse av
Stangevegen og ved at universell adkomst løses på annen måte. En slik broløsning er langt
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rimeligere enn en bro som svinger inn på området. En slik broløsning vil også svare opp for
bedre forhold til fredet bebyggelse på jernbaneområdet.

Figur 2. Kommunedelplan for Strandsonen, vedtatt 2003.

I sum er det nå nedlagt flere millioner basert på den gjeldende kommunedelplan for
strandsonen, områdereguleringsplanene for Godsområdet og Espern, og tidligere
mulighetsstudier. Det er derfor avgjørende at også JBV så langt som mulig følger opp viktige
avklaringer som ble gjort i arbeidet med områdeplanene med hensyn til sporhøyder og
adkomst/bro, i tillegg til å diskutere midlertidige løsninger til dette spørsmålet med
grunneiere og øvrige berørte.
Samarbeidet mellom ROM, Hamjern, Espern og Hamar kommune har medført at alle parter
jobber samstemt for å utvikle Espern som en ny bydel i tilknytning til knutepunktet ved
Hamar stasjon. Overgangen fra en rendyrket boligutbygging til å utvikle en ny bydel i Hamar
medfører økte krav til helhetlige løsninger, men åpner samtidig for store merverdier for
byen. Vi nevner også samspillet med Fylkesmannen i Hedmark om grenselinjen mot
Åkersvika naturreservat. Her har vi kommet fram til løsninger i overgangen mellom byen til
vannet, spesielt mot øst, som både skal sikre fuglelivet og bidra til oppmerksomhet og
identitet knyttet til reservatet. Ved planlegging av nye togspor må dette tas hensyn til, og
det må etableres tilstrekkelige avbøtende tiltak.
Vi opplever at JBV har viet stor oppmerksomhet omkring byutvikling generelt og utvikling av
stasjonsnære løsninger spesielt. Vi opplever dette som svært positivt i prosessen, og
forventer at Espern og Hamjern, samt ROM som en helt avgjørende partner i utviklingen,
med en samlet utbygging av ca. 250.000 m2 bolig, næringsbygg og offentlige bygg og inntil
10 milliarder i investeringer, kan delta i den videre planprosess.
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Vår høringsuttalelse er delt på følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Båndlegging av tomteområdet for anleggsrigg
Betydningen av at dobbeltsporet ferdigstilles gjennom Hamar og fram til Brumunddal
Betydningen av knutepunktutvikling og ny bydel på Espern
Muligheter og konsekvenser ved alternativ Midt, stasjon ved rådhuset
Muligheter og konsekvenser ved alternativ Øst, stasjon ved Vikingskipet
Muligheter og konsekvenser ved alternativ Vest, dagens stasjonsområde, fylling/bro
Muligheter og konsekvenser ved alternativet Vest, dagens stasjonsområde, kulvert

Ad pkt. 1, Båndlegging av tomteområdet for anleggsrigg
Båndlegging av store deler av Espern-tomten kan ikke aksepteres både fordi den utelukker
utbygging, og fordi det ikke kan godtgjøres at skadepotensialet med anleggsrigg på dette
område kan forsvares opp mot åpenbare alternative løsninger. I møte med JBV og Hamar
kommune opplevde vi stor forståelse for dette, og at andre, nye løsninger burde kunne
utvikles. Også hensynet til fuglereservatet tilsier at en tung anleggsrigg ikke bør legges til
Åkersvikas absolutte nærhet – spesielt siden Fylkesmannen og vi jobber med å tilrettelegge
løsninger for reservatets beste, og som skal iverksettes snarest mulig, se figur 3.
Vi går gjerne i en dialog med Jernbaneverket om alternative løsninger.

Ad pkt. 2, Betydningen av at dobbeltsporet ferdigstilles gjennom Hamar og fram til
Brumunddal
Det er usikkert når det kan bli bygget en ny stasjon i Hamar. Ferdigstillelse av planer og
budsjett i ny NTP som inkluderer dobbeltsporet til Brumunddal vil ha en helt avgjørende
betydning for vekst og utvikling i både Hamar og Mjøsregionen.
I motsatt fall vil en plan med båndlegging for dobbeltsporet fra Sørli til Brumunddal, men
ingen utbyggingsbeslutning lengre enn til Ottestad sette sentrumsutviklingen i Hamar på
vent. JBV og Hamar kommune må derfor, uansett andre beslutninger, beslutte
stasjonsløsning med sporkorridor og sporhøyder.

Ad pkt. 3, Betydningen av knutepunktutvikling og ny bydel på Espern
For Hamar er det av stor betydning at det kan utvikles nye nærings- og boligområder i
nærhet til sentrum, stasjonen og Mjøsa, også før nytt dobbeltspor er ferdigstilt. Dette vil
bidra til å styrke toget som transportmiddel den dagen dobbeltsporet åpnes, og vil i tillegg
bygge opp under knutepunktet ved å bidra til flere arbeidsplasser og boliger i umiddelbar
nærhet til stasjonen. Etableringen av tunge handelskonsepter, som Maxi, Olrud, Ikea, CC
Stadion og XXL har medført en kritisk situasjon for Hamar sentrum. Byen er altså attraktiv for
handelsetablereringer, boligprisene stiger sterkt på grunn av stor etterspørsel, men selve
bysentrum trenger boligvekst for å være i balanse med dagens situasjon.
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For næringsliv og investorer vil verdien av løsninger eller investeringer rundt knutepunktet
bli begrenset uten en endelig avklaring av stasjonsplassering og en tilhørende sportrasé.
Rekkefølgekrav som prioriterer tomteområder rundt knutepunktet ulikt må avvises. Vi
opplever at denne strategien fra JBV kan frafalles, men i motsatt fall vil det enten medføre at
prosjekter stopper opp, eller at det vil bli initiert juridiske prosesser. Vi mener derfor at JBV
sitt forslag til retningslinje K1, ref. 3b, andre kulepunkt, strykes, slik det er gjort i Hamar
kommunes alternativ B til bestemmelser og retningslinjer.
Vi stiller oss også bak kommunens alternativ B til bestemmelser og retningslinjer under
avsnittet Stasjonsområder og knutepunkts utvikling med følgende tekst: Tilliggende
byutviklingsarealer skal reguleres i form av områderegulering, parallelt med regulering av
jernbaneanlegget der dette er nødvendig for å oppnå et godt byplangrep. Avgrensning av
reguleringsplanen fastsettes av kommunen i samråd med JBV.
Vi ber i tillegg om en ytterligere presisering: Kommunen kan åpne for detaljregulering av
områder som tidligere er avklart i områdereguleringsplaner, og som ikke berøres direkte av
planlagte jernbanetiltak for nytt dobbeltspor.

Ad pkt. 4, Muligheter og konsekvenser ved alternativet Midt (stasjon ved rådhuset)
Midtalternativet er den løsningen som vil ligge lengst fra de nye attraktive
byutviklingsområdene ved Mjøsa. Vi er usikre på om alternativet bør score høyere enn Vest
mht. befolkningsgrunnlag/nærhet, idet det må rives boliger samtidig som nye boliger på
Espern bydel bygges, hvor dette etter våre antagelser ikke er tatt inn for Vest.
Midt er «frarådet» av JBV, og vi tror alternativet gir redusert sannsynlighet for framføring til
Brumunddal pga. høye og usikre investeringskostnader.

Ad pkt. 5, Muligheter og konsekvenser ved alternativet Øst (stasjon ved Vikingskipet)
Dette alternativet betjener Espern bydel bra, men ikke i samme grad reisende inn og ut av
dagens Hamar sentrum. Hamar har behov for befolkningsvekst for at vi som utbyggere kan
ta investeringsbeslutninger. Vi er usikre på om Øst kan gi den ønskede utvikling i samme
grad som Vest – spesielt gjelder det for innflytting av virksomheter inn til byen fra Oslo.
Styrken for Øst sett fra vår side er selvsagt at dette alternativet gir full frihetsgrad i
utforming av gateløsninger og annen infrastruktur. Øst vil også binde sammen en
sentrumsutvikling langs Stangevegen og Espern bydel hvis dagens spor fjernes.
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Figur 3. Prinsippsnitt for kryssing av Åkersvika med sporhøyde 127, kombinert bølgebryting og støyskjerm, bølgebrytende
holmer og øyer på utsiden kombinert med mulig kryssing av Åkersvika for gående og syklende. Dagens spor er vist til høyre i
snittet. Illustrasjon: Asplan Viak.

Ad pkt. 6, Muligheter og konsekvenser ved alternativet Vest (dagens stasjonsområde,
fylling)
Dette alternativet er i foreløpig versjon presentert med en sporhøyde på kote 128,0 - 1,7
meter høyere enn stasjonssporet på 126,32. (Dette er den sporhøyden som ble regulert i
2011). Det er ikke gitt noen begrunnelse for valg av denne sporhøyden, men vi antar dette er
basert på interne krav i JBV. En fylling/voll gjennom hele Hamar sentrum gir en unødvendig
visuell barriere mellom byen og Mjøsa og vil gi dårlige adkomstløsninger. En sporhøyde på
128 vil også hindre en broløsning ved Brugata. Vi slutter oss derfor helt til kommunens syn
om en lavere sporhøyde.
Siden vi har engasjert oss mye i flomsituasjonen i Mjøsa, vil vi derfor påpeke:
 200-års flomhøyde er på kote 126,64 (NN2000). NVE bekrefter at det ikke foreligger
noen planer om heving av koten. NVE anbefaler et sikkerhetstillegg på 50 cm. Vi kan
vanskelig forstå at det skal gjelde et jernbanespor som er planlagt for å tåle stående
vann over sporet. NVE anbefaler videre at det legges inn en beskyttelse mot
bølgeskvulp. Fordelene ved å løfte sporet 50 cm for å unngå bølgeskvulp en uke hvert
200 år, bør vurderes opp mot de uheldige konsekvensene dette har som visuell og
funksjonell barriere i byen og Åkersvika hver dag. Provisorisk sikring mot skvulp, eller
en kombiløsning med tosidig glassvegg (se figur3) sikrer både mot skvulp og
reduserer støy i reservatet og i boligområdet. Vi har også konferert med Glommen og
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Lågens Brukseierforening som kontinuerlig er ansvarlige for regulering av de to
vassdragene og Mjøsa. De bekrefter det alminnelige syn at flomrisiko i Mjøsa er
redusert som følge av klimaendringer. De opplyser også om at Mjøsa aldri har
oversteget kote 126 etter at vannreguleringene ble ferdigstilt og etter flommen i
1927.
 Heving av sporhøyden utover 126,64 gjør den vedtatte og regulerte broadkomsten til
ny bydel ved Mjøsa svært utfordrende. JBV går i sin nye plan da vekk fra en
grunnleggende forutsetning i den gjeldende områderegulering, der JBV har bidratt til
en vedtatt plan i 2011. Vi gjentar at vi mener sporhøyden i planen ikke er godt
begrunnet, den er svært kostbar, den er uheldig for fuglereservatet som Espern selv
tar viktige hensyn til, og den vil, hvis den blir opprettholdt, medføre at adkomst må
løses med kulvert vekk fra bysentrum. Dette er løsninger som er kostbare og som vi
ikke kan akseptere uten kompenserende løsninger som avviker fra områdereguleringsplanen.
 For begge Vest-alternativene betyr tunnel gjennom Hamar Vest at store mengder
fyllmasse burde kunne benyttes til utfylling i Hamarbukta. Det kan igjen gi park-,
fritids- og utbyggingsmuligheter som er vist i JBV’s mulighetsstudie fra september
2016. På den måten gir Vest-alternativene Hamar sentrum utvidelsesmuligheter på
mange titalls mål.
Godstrafikk på Dovrebanen gjennom fire Mjøsbyer gir belastninger både for bomiljøene og
for bysentra. Vi savner derfor en løsning som reduserer antallet godstog på Dovrebanen ved
at JBV etablerer en helhetlig, regional løsning for gods. Fra samtaler med JBV forstår vi det
slik at stigningen på begge sider av Rudshøgda er Dovrebanens vanskeligste for
godslokomotivene under ugunstige værforhold. Et nytt, flatere spor med tunell under
Rudshøgda, har et kostnadsestimat høyere enn elektrifisering, med tilhørende
godsoverflytting til Rørosbanen. Vi håper derfor at godsproblematikken belyses nærmere av
både kommunene, Hedmark fylkeskommune og JBV i den videre planprosess.
Vi har for øvrig ingen andre motforestillinger mot Vest-alternativet med bro. Gitt en
sporhøyde under 127 gjennom byen fram til Koigen tror vi forslaget øker sannsynligheten for
framføring til Brumunddal i fase 1. Dette er noe som vil være et sterkt bidrag til utvikling for
Hamar og Ringsaker, og antagelig nordre Gjøvik og søndre Lillehammer inntil en forlengelse
til Lillehammer er gjennomført.

Ad pkt. 7, Muligheter og konsekvenser ved alternativet Vest-kulvert, (dagens
stasjonsområde, kulvert)
Alternativet er et godt kompromiss mellom ulike interesser. Det fordrer en lav høyde fram til
kulverten som gir gode løsninger for bysentrum øst for stasjonen, og det medfører at
broløsningen til Espern kan gjennomføres. Alternativet gjør også at store deler av
Strandgateparken åpnes opp for adkomst på tvers av sporet der hvor det er dykket i tunell.
For Espern bydel betyr det at bydelen får en god kommunikasjon mot Vangsveiens
forlengelse.
8

Vi vil avslutningsvis igjen påpeke at sportrasé og planområde for sporet fra Åkersvika og forbi
våre områder for begge vest-alternativene tar lite hensyn til våre planer. Sporene legges 20
meter fra eksisterende spor – det fordrer store arealer både i verneområdet og i bydelen.
Uten å gå inn på prosjekteringsområdet, er vi også spørrende til om ikke eksisterende spor
kan benyttes som et tredje spor for godstrafikken. Den foreslåtte løsning gir også kurvatur
som blir krappere enn det JBV selv ikke vil benytte på andre siden av stasjonen! Vi vil be om
at løsningene for Åkersvika drøftes videre før endelig løsning fastsettes.

Figur 4. Espern bydel, ny bydel i Hamar. Illustrasjon: Asplan Viak

Hamar 16. september 2016,
Espern Eiendom AS

Hamjern Eiendom AS

Anne Marie Laakso

Harald Rune Øyhovden
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Høringsuttalelse ang trasevalg og løsning for dobbelt spor gjennom Hamar.
Vi ønsker en åpen by med god kontakt med Mjøsa. K1-2b/K1-3b B vestalternativene , vil skape en
barriere mellom byen og Mjøsa. Dette sier vi nei til.
En åpen strandsone gir byen en flott mulighet for vekst, utvikling og trivsel samtidig som det ivaretar
Hamars gamle byplan og identitet.
Hamars byutvikling og utrolige mulighet med en jernbane fri strandsone
B Dette er Hamars unike historiske mulighet :*De områder og byer som utnytter sin naturlige fordel
vinner+ sitat Per Øyvind Sandberg B tidligere statsarkivar på Statsarkivet i Hamar. Hamars to store
fordeler er Hedmarks vidda og den direkte kontakten med Mjøsa.
B Hamar har nå muligheten bli innlandets eneste by med direkte Mjøskontakt.
B Vi får muligheten til lage en grønn og bilfri by fra Vestre torv til Gamle stasjon B både Torvgata og
Strandgata som gågate med alle de muligheter det gir. Folk reiser ikke gjennom, men til Hamar for å
være der B bruke butikker, strand, båthavn, skøytebane, lekepark B alt med Rolf Jakobsens *lyset over
Mjøsa+ som tak.
B En åpen strandsone uten den bebyggingen JBV foreslår (se mulighetsstudie fra JBV) gir moderne
byutvikling og gode åpne grønne rom. Vi må fortette boligområdene i høyden og vekk fra strandsonen se Åkershagan, Lund, Ottestad osv. Åpen by med Strandgateparken ,Koigen og havna vil gi byen
utrolige muligheter.
B lekepark og Koigen uten forstyrrende tog.
B Kulturhus, Strandgate,Stortorv og Basarene kommer til sin rett, Koigen med stupetårn,
strand, skateparken, Ole Edvard konserter,Sommeråpent, Sting ....
B Byen blir attraktiv for grundere, nyetablerere., turister , nye og gamle beboere.
B Byen fortettes B butikker, kafeer, 2. etasje bedrifter innenfor et nært og gangbart område.
B Om stasjonen er grunnen til byutvikling og levende sentrum burde stasjonsområdet pr. dato boble
over av liv hele dagen. Så er ikke tilfelle. Tvert imot.
B Pr. dato er det en flott bygning som kun brukes til en utvidet Narvesenkiosk og som
gjennomgangs - og ventehall til togene. Vi ser at stasjonen foreslåes utvidet med nye lokaler
vestover B hva skal de fylles med ? Ennå flere butikker ? Det har vært flere forsøk bl.a på få en
kafe til overleve på selve stasjonen uten hell.
B Argumentet at en stasjon i seg selv bidrar til et levende sentrum er i beste fall gammeldags og faller på
virkeligheten vi ser i dag. Det å skape en levende bykjerne trenger helt andre virkemidler og tankemåter
enn *rykende piper og tøffende tog+ - det er etterkrigs ideer og idealer. En åpen, unik Mjøsby vil være
attraktiv både for handelsbedrifter og kunder.
B En togstasjon pr.2016 er et transportpunkt , et sted vi passerer, noen ganger med noen
minutters ventetid. Det er ikke lenger et sted vi oppholder oss, spiser, handler osv. 80 % av oss
kjøper billettene via nett eller telefon. Og Hamar er ikke større enn at alle 3 alternativene er
sentrale i forhold til byen og de som faktisk bruker stasjonen. Begge de to andre alternativene
er gode trafikkknutepunkt. Øst er i tillegg sentral for brukere i hele Hamar regionen og gir plass
og rom for parkering og busser. Så kan også langdistansebussene ha stopp på Hamar B p.t er
*Hamarstoppet+ for disse Myklagard v/ Ånestadkrysset og i Nydalen langs E6. Itillegg er det
uttalt fra JBV at pendlere skal / bør kjøre til Stange! Skal ikke stasjonen ligge slik at flest mulig
kan gå , sykle eller bruke kollektivt for å nå Hamar stasjon ? Der er Vikingeskipet helt sentralt.

6 B 10 års anleggstid
B Hamar handelsby og bykjerne har allerede en tung erfaring fra en relativ kort byggetid i nyere tid da
Strandgata ble reetablert i 2014.
B Strandgata var under oppussing * bare+ ca 1 år B hva skjedde med handelen der ?
B Store utfordringer for driverne i perioden B noen ble borte og pr. dato er det lite / ingen
nyetablering i gata.
B 6 års anleggsperiode med alt det det innebærer av anleggstrafikk, bråk, stengte veier, støv osv. vil
høyst sannsynlig kvele det som er igjen.

B Itillegg ønsker JBV at det bygges en ny bydel foran den gamle. Dette vil utvide byggeplassperioden
betraktelig. I tillegg er det ønskelig med butikker / næring i 1. etasje for skape levende by også i den nye
byen. P.t. er det overetablering av handelslokaler i Hamarregionen B hvem skal fylle disse nye
butikklokalene ?
B Også i et 100 års perspektiv er dette viktig. Blir Strandgata og byen *stengt inne+ som nevnt, blir den
kvalt. Den blir lite attraktiv for re og nyetablering ,- *liv og røre+ vil det vil fort ta år å få tilbake B om i det
hele tatt da er noen som igjen vil prøve seg/ holde ut i byen bak togbarrieren/ den nye byen.
B Stortorvet, Basarene og Kulturhuset blir liggende bak og i skyggen av disse blokkene/ den nye byen.
Vi ønsker se Kulturhuset speile seg i Mjøsa !
B Hvem skal betale for den nye byen, den nye strandpromenaden, vannkanalen osv som er skissert ?
Og hvor raskt kan det etableres ?
B Fra byutvikling og levendebyperspektiv er dette en elendig løsning. Slik utviklingen viser ser vi at det
er godt voksne som kjøper den type leiligheter som JBV ønsker. Og de tenderer til sitte på sin private
veranda se på livet som ikke finnes *der nede+ nettopp fordi de sitter på verandaen og ikke bruker byen.
Og de er neppe de store brukere av NSB heller.
B En åpen Mjøsby vil oppveie langt de evt ulemper en stasjon litt anderledes beliggende en dagens,være seg *Midt+ eller *Øst+.
- Strandgata er endel av Hamars hjerte B den bør bli både jernbane og bilfri OG med direkte tilgang til
Mjøsa . Og bygge ned strandsonen er det motsatte av kravet fra både sentrale og lokale myndigheter
om legge til rette for levende bysentre. For øvrig viser vi til Gehls uttalelse om Hamars *hærligheter+ og
muligheter byen får ved å åpne seg mot den største *hærligheten+ B Mjøsa !
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Butikker:
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Høringsuttalelse til JBV fra Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar.
Til
Jernbaneverket,
Postboks 4358,
2308 Hamar.
HØRING FOR SAKSNR 201607050.
HØRINGSUTTALELSE TIL KDP FOR DOBBELTSPOR SØRLI – BRUMUNDDAL.
Innledning.
Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar ble stiftet i 1987. Gjennom årene har
utvalget vokst til å representere nær 40 velforeninger, og det er grunn til å anta at disse
har flere tusen medlemmer. Utvalgets mandat er å ivareta saker som berører flere
velforeninger, og som fremmer gode bomiljø i Hamar. Vi har derfor i snart 30 år fulgt
Hamar Kommunes planarbeid gjennom vår rammeavtale vedtatt av Formannskapet.
Planer i Hamar.
Vi kjenner derfor de overordnede planer, som Fylkesplan for Hedmark og SMATplanen, men også en rekke sentrale styringssignaler for transport. Lokalt har vi fulgt
Transportplan for Hamar, Sentrumsplanen, KDP Sørøstre bydeler, KDP Strandsoneplanen og en rekke delplaner som Parkeringsplanen og Kulturminneplanen.
Sammendrag.
Kommunestyret i Hamar vedtok enstemmig 6.juni 2015 å be Jernbaneverket (JBV) om
konsekvensutredning (KU) for SENKET H1, som inntil juni 2015 var en av 4 aktuelle
traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Dette vedtaket medførte et nokså personlig
brev fra JBV-direktør Anne-Siri Haugen (Se vedlegg) til Hamar Formannskap. Brevet
inneholdt etter Samarbeidsutvalgets (SUs) mening noe feil-informasjon og trusel om
tidsspille. Brevet er kommentert i eget vedlegg. (S,d).
JBV ville avvise en konsekvensutredning av senket H1, men «kvalitetssikre» tidligere
materiale om denne løsningen. Her ble Rambøll/Sveco satt på prosjektet, og de leverte et
produkt etter nyttår 2016 helt utenfor bestilling og rammer. En senket kvalitetssikring
fra Rambøll/Sveco lød på 15 km tunnel, stasjon senket 15m til en pris 5 milliarder
dyrere enn alle andre løsninger! Ikke rart dette ble avvist av både JBV og
kommunestyret.
De som gav Rambøll/Sveco denne bestillingen har ført Hamar-folk bak lyset, både med
bruk av offentlige midler og med parkering av et opplagt alternativ i trase-diskusjonen.
Kommunestyret avviste nevnte verson av senket H1 som for dyrt og komplisert, kun
med dette produkt for hånden. Hadde JBV gitt KU-behandling denne vinteren, ville et
fullgodt senket H1 etter SUs oppfatning vært et sterkt kort i denne høringsrunden.
Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar (SU) har levert høringsuttalelse til fordel
for senket H1 i 2012. (Se vedlegg). Det er gjort omfattende research, men vi mangler
fortsatt JBVs bakgrunnsdata som Rambøll/Sveco skulle bygge på, boredata fra

grunnundersøkelser i Hamar og konklusjoner på forurensing i nåværende
stasjonsområde.
JBV fraråder nå Midt og Øst som trasealternativer, men tilråder 2 Vestalternativer.
Alternativene er nå alle konsekvensutredet. SU kan støtte en modifisert kulvert i Vest
som et sekundært alternativ, uten fylling og bygging i Hamarbukta. Men Hamars
politikere må nå snarest gi JBV mandat for KU av senket H1.
Det er ennå tid.
Samarbeidsutvalget har deltatt i Koigen-aksjonen og i bevaringen av Basarbygningen.
(9000 underskrifter). I høringsuttalelsen om Jernbaneverkstedet ønsket vi senket H1 (se
vedlegg), og til Kulturminneplanen ønsket vi vern av Skibladnerbrygga og
Høiensalodden. (Se vedlegg). I andre uttalelser har SU fremhevet vern av kvartalstrukturen i Røyems byplan av 1849 og Pedersens senere byplan med Domkirkeaksen.
I denne høringsuttalelsen vil SU føye nye momenter til avvisning av Midt og Øst. Når
politikerne nå ikke følger JBVs tilråding, men vil legge 4 alternativ til høring, viser dette
usikkerhet og problematisering i denne viktige saken. Politikere og befolkning er delt i
fraksjoner. Mange uttaler seg på grunnlag av synsing og følelser.
HAs undersøkelse viste at 60% av byens befolkning ønsket stasjonen der den nå ligger.
Vi har grunn til å anta at 3-5 av velforeningene ikke ønsker Øst. Av de 3000 første
underskriverne for Folkeaksjonen, skrev mange at de ønsket jernbanen i tunnel, les
senket H1.
Samarbeidsutvalget ser nå mulighet for en renessanse for senket H1. Den er bedre en
bare kulverter, bedre til å bevare hus og strandlinjer, og den samler mange av fordelene
med hvert av de 4 alternativer. Ikke minst har JBV nå ved sine KU utredet mulighetene
som må til for senket H1, det mangler bare for et senket stasjonsområde med spor på
8m dybde. På 3-4 mndr kan JBV greie dette ved konsulenthjelp.
Hamar trenger et samlende trase-alternativ. Det er ennå ikke for sent. JBV har uttalt at
de kan gjøre modifikasjoner etter nyttår, uten at IC til Brumunddal settes utenfor neste
NTP. Folkeaksjonen mot jernbane i strandlinjen har sagt de gjerne vil vente, dersom det
kom en god løsning for byen.
Senket H1 gir nytt areal (lokk) på Hamar stasjon, beholder Hamarbukta,
Skibladnerbrygga og Koigen. Samtidig skånes hele bydeler, næringsareal og jordbruk,
og vi verner hele strandsonen (grøntringen) i Åkersvika. Vi trenger en hurtig utredning
på det lille som mangler for senket H1!
Dette er sammendraget fra Samarbeidsutvalget for velforeninger. Hoveddelen av denne
høringsuttalelsen vil bli ettersendt på grunn av sykdom og utenlandsopphold. Der
kommer også vedlegg og kildeliste/referanser.
Gunnar W. Holm,
Sagatunveien 14,
2317 Hamar,
Tlf. 92290036.

