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Uttalelse fra
Gunnar Magnusson
Endre Krogsrud
Christ Rørbakk
Anders Grande
Randi Vingerhagen
Signe Berthelsen og Hans Olav Widvik (Børstad gård)
Stein Vegar Leidal
Iver Opsahl
Dag Sverre Kvalsvik
Gerd Risheim
John Egil Haugen
Helge Hognestad
Hans M. Gaaserud
Helene Ness Hansen
Wenche Nøttestad
Bengt Rosing Borren m/ familie
Kjell Brodal
Kristin Varegg Eide
Anders Sellevold Aaseth
Birgitte Senstad
Joaquin Risheim
Håvard Solheim
Eva Marion Johnsrud
Arnulf Kjos
Espen Thorsrud
Jørn Schumann
Caroline Pettersbakken
Roar Jevne
Kent-Are Olsen
Arve Solheim
Stian Larsen
Anders Skotheim Bye
Ole Ragnar Østby
Jan Strømnæss
Nina Kjendlie
Geir Bjørnar Smedbye, Aslak Boltsgt. 2
Stein Bleken
Kjell H. Bjøklund og Asbjørn Opaas
Trond Kjernli
Randi og Ronny Stavø
Øystein Vasaasen
Inger Wold Opaas
Elisabeth Mathiesen
Elin Skjønsberg
Terje Halvorsen
Kjell Solberg
Ida Kristin Lie og Georg Jensen
Eli Jorde Lund
Henry Nordvi
Siw Styren
Espen Løvås
Molle Moe Hovin
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22.06.2016
10.08.2016
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23.08.2016
22.08.2016
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24.08.2016
24.08.2016
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Mette M. Engh
Lars Aannerud Bjørseth
Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS på vegne av Heidmannsgate 2
Ole Erik Hulleberg
Gunnar Skjeset
Kirsten G. og Tor Mattson
Tor Kraft
Randi og Vidar Nilsgård
Kjetil Dahl Eriksen
Annik K. og Morten Nilsgård
Bjørn M. Andresen og Marit Brendlien
Torger Vea
Kenneth Dybdahl
Christopher Walsh Castberg
Tove Pedersen og Nina Johannesen
Eva Lutnæs
Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum
Helen Helseth
Magne Rydland
Helga Meta Høie
Silje Engh Hulleberg
Robert Ofstad
Solveig Austnes Kjos
Magnar Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og Bjarne Øygarden
Heidi T. Østby
Alf Berg
Per Hodnesdal
Richard Jacobsen
Per Kristian Mengshoel
Anny Haugen
Sisle Varegg Eide
Endre Krogsrud
Christian Solemsli Kleppe og Per Einar Karlsen
Thorbjørn Haakenstad
Marit og Ola Gillund
Liv Frilseth
Håkon Eide
Geir Oddvar Eide
Torstein Eide
Håvard Røste
Sunniva Sigfreds
Sivilingeniør Nils Rømoen AS
Joakim Solhaug og Ilona Plosenko
Anders Øystein Gimse
Eva Jemblie Monssen
Jørgen Amrud Hagen
Stig Harby
Ole Jonny Trangsrud
Mette Larsen
Inga-Lill Lygre og Ketil Rafael Hope
Rune Svello
Anette og Pål Morken
Nils-Petter Wesbye
Ane M. Alhaug
Åse Midtveit
Hans Christian Hustad (SG Finans AS)
Øystein Holtet
Erik Stensrud
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Catrine Hodnesdal Karlöf
Frode Løvbak
Hilde Veronika Høie
Kamilla Gamme Svello
Inger Lise Libakken
Marte Ovenberg
Ivar Helleberg
Eivind Vegard
Pål Bjørlo
Magnus og Lilllan Holm-Gjerde
Hanne og Sofus Linge Lystad
Tone Martinsen
Remy Uteng
Wenche Nygaard Luci
Terje Dalsaune
Hilde Birgitte Kjær og Jarve Jennings
Merete Gjør Berg
Øystein Krogsrud
Øyvind Mattsson
Espen Langebraaten
Gudmund Stokke

16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
17.09.2016
16.09.2016
12.09.2016
12.09.2016
06.09.2016

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Endre Krogsrud <endre.krogsrud@innowin.no>
10. august 2016 12:14
jho@-a.no; ehau@h-a.no
gb@smebye.no; Einar.Busterud@hamar.kommune.no; Postmottak
Jernbaneverket; Øystein Krogsrud
INSPILL TIL JERNBANEDEBATTEN I HAMAR
Endre_jernbane innspill HA.docx

Hei Hamar Arbeiderblad og noen andre sentrale i debatten
Jeg har satt meg inn i anbefalingene fra av JBV i saken og savner viktig objektiv
informasjon i jernbanedebatten. Jeg har også fulgt ordskifte og synes det er trist
hvordan en så viktig debatt er preget av særinteresser og partsinnlegg. Jeg har selv en
gård som blir berørt i Stange, men har ingen interesser i Hamar utover at jeg er veldig
glad i byen. For meg er det så viktig at om det kunne ført til at trassevalget i Hamar
hadde frigjort strandlinja og utsynet fra byen mot Mjøsa, skulle jeg gledelig donert hele
gården min til saken. Når debatten da preges av folk som egentlig bare er opptatt av
utsikten fra ballkongen sin og turstien hvor de bruker å gå med bikkja så er tragisk.
Derfor trenger vi en lokalavis som bryr seg og ser hvor viktig dette er. Dere er i
posisjon til å presse noen ordentlige svar ut av JBV. Dere kan få frem et bedre
beslutningsgrunnlag for politikerne og bidra til at folk forstår hvilke jernbaneløsning
JBV er i ferd med å tvinge på Hamar for all evig framtid.
Jeg håper dere tar dere tid til å lese vedlagte innspill basert på studier av anbefalingene
fra JBV.
Vennlig hilsen
Endre Krogsrud
endre@innowin.no
Tlf.: 9598 1383

INSPILL TIL JERNBANEDEBATTEN I HAMAR
Jeg savner viktig objektiv informasjon i jernbanedebatten som HA burde ta
ansvaret for å grave frem. Som største lokalavis og de som kanskje er i best
posisjon til å presse noen ordentlige svar ut av JBV, så trenger vi dere nå for å få
frem et best mulig beslutningsgrunnlag for politikerne!
Her er linken til Anbefalinger fra JBV som jeg vet enkelte tilfeller har referert til i
teksten under.
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Dovrebanen/Nyheter/anbefaling-for-dobbeltspor-sorli--hamar---brumunddal/
Spørsmål jeg tror folk gjerne skulle hatt svar på:
Noen burde konfrontere JBV for å få dem til å presentere «lengdeprofiler». Det vil
si korrekt målsatte tegninger av hvor høyt anlegget blir sett fra siden med en
sammenligning av sporet i dag og hvordan det vil bli med alternativ vest.
Bildene (f.eks s.21 i illustrasjonshefte Hamar, siktanalyse korridor vest - i krysset av
Hakkabekkvegen, Aslak Bolts gate og Storhamargata) er i best fall misvisende. Det
ser ut på trær og bygninger som sporet får samme kote høyde som i dag. Så vidt jeg
forstår på ordfører Busterud, som ønsker å vise forskjellen ved å strekke et seil
langs Strandgata, er dette ikke tilfelle. Prøv å få frem bilder og tegninger som har en
større målestokk og som viser i nærbilder og i meter hva som er forskjellene i
høyde og bredde på trassen de foreslår sammenlignet med dagens situasjon.
Hvor stor økning i trafikk er forventet og hvilke hastighet vil togene ha gjennom
Hamar sammenlignet med i dag. Hvordan endring kan forventes i forhold til støyog støvproblematikk. Ta bilder og hvis hvor trist sjøfronten er i Drammen, Bærum
og f.eks i Middelalderparken i Oslo. Der skjer det ingen ting bortsett fra en årlig
rockekonsert.
Se s8 i illustrasjonshefte til sammenligning – trist, dødt, innelukket område hvor
Hamar kunne utviklet seg mot sjøen. Resultatet nå er som i nevnte eksempler at
sentrum flytter enda lenger inn på land eller nærmere sagt inn i kjøpesentrene!
JBVs primærargument er hensynet til godstrafikk som kommer nordfra og skal
nordover igjen på henholdsvis Dovre og Rørosbanen. Hvilke volum snakker vi om
her. Det virker i utgangspunktet som et søkt skinn-argument. Det kan ikke være
veldig relevant å fasilitere tømmertransport fra Gudbrandsdalen til
Østerdalen/Sverige eller motsatt.
I JBVs konsekvensutredning og vurdering av innbyggere og arbeidsplassers nærhet
til de forskjellige stasjonsalternativene er det brukt 600m som gangavstand. Jeg

regner med at Stange kommune er tatt med i vurderingen. Det ville i hvert fall
hvert en skandale om det bare inkluderte innbyggertall fra Hamar. Det hadde vært
interessant å vite om tallene hadde vært radikalt annerledes hvis definisjonen på «gå
avstand» ble økt fra 600 til 1000m eller 1500m?
K3 øst-3 beslaglegger ca. 30 daa av Åkersvika naturreservat mot ca. 22 daa ved
alternativene i korridor 1 og 2. Altså bare 8daa forskjell! Alternativ 3
(øst/vikingskipet) beslaglegger ca. 45 daa med fulldyrket jord mellom Børstad og
Tommelstad. Det er ikke mye sett i forhold til mange andre mindre viktige
prosjekter. Hva med en sammenligning f.eks med Ikea Nydalen eller Ikea på Ås; og
hva med den nye flerbrukshallen ved Ottestad ungdomsskole hvor mye matjord
gikk det med der?
Jeg synes egentlig det er mye bra i konsekvensutredningen til JBV, men
vektleggingen av de forskjellige argumentene og konklusjonen er merkelig. F.eks er
Alternativ 3 det klart beste i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsomhet (s17 i
Sammenstillinger og anbefalinger). Miljøvern, jordvern og hensynet til godstrafikk
virker overdrevet og JBVs syn på byutvikling er ikke relevant i forhold til politiske
vedtak lokalt og folkeopinionen. JBV er også veldig part i saken siden først og
fremst har et budsjett og gjennomføringsansvar.
Hvis dere har «guts» til å ta tak i dette og tenke nytt, vil jeg tegne livtidsabonnement
på HA og oppfordre alle andre til å gjøre det samme! Ansvarlig i JBV, og noen
andre sentrale debattanter er kopiert på denne mailen. En del av spørsmålene vil
være med i høringsuttalelse fra meg i prosjektet også. Men informasjonen trenger vi
nå for at innbyggerne på Hedmarken kan få et så riktig så mulig bilde av
alternativene!
Vennlig hilsen
Endre Krogsrud
endre@innowin.no
Tlf.: 9598 1383

From:
Sent:
To:
Subject:

Christ Rørbakk <christ@rorbakk.no>
20. juli 2016 19:48
Postmottak Jernbaneverket
Valg av trasé

Jeg støtter 100% opp i valg av JBV valg av Vestre trasé ! Dette til info,ser det som en positivet for byen
min.Jeg håper at Dere virkelig holder valget for "min"valgte trasé.
Ha en fin sommer
Mvh,
Christ Rørbakk

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Anders Grande <a.grande@online.no>
23. august 2016 11:53
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbanetrassé Hamar

Høringsuttalelse ifm valg av jernbanetrassé gjennom Hamar
I snart 130 år har jernbanen vært en barriere mellom byen Hamar og Mjøsa; fra Espern til
Jessnes.
Innen 2024 vil jeg ha Mjøsa tilbake!
Jeg vil ha fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle tverrgater og strandparken; UTEN
BRUER, underganger og lange omveier.
Om Drammensere fikk velge om igjen; er det noen som tror E18”monsterbroen” foran Drammen
sentrum ville blitt bygd på nytt?
Der det er mulig vil man i dag bygge samferdsel rundt og utenom(eventuelt under) bysentra.
Dette er også fullt mulig i Hamar. Ved å velge bort ”Vest” alternativene! Billigere er det også!
Jeg vil ikke at jernbanespor i framtid skal beslaglegge viktige sentrumsarealer.
Jeg ønsker å gi byen vår de beste utviklingsmuligheter, og innbyggerne og turistene trivsel og
gode opplevelser.
Hamar må gis mulighet til å utnytte sin fantastiske beliggenhet fra naturen sin side; Mjøsa!
Jeg vil derfor sterkt fraråde at framtidig jernbane gjennom Hamar skal legges til korridor K1(K12b i bru og K1-3b i kulvert over Hamar-bukta). Det kan skape en ny og verre barriere i byen vår i
nye 130 år!
Trasé-alternativene K2(Midt) og K3(øst) har større potensiale for god by-og regionutvikling og
kan gjenopprette kvaliteter i sentrumsområdet som ble nedfelt i byplanen fra 1848 og som siden
1890 har vært betydelig svekket gjennom plasseringen av jernbanesporene.
Visuelle og funksjonelle barrierer kan og må fjernes!

mh
Anders Grande

From:
Sent:
To:
Subject:

Randi Vingerhagen <randivingerhagen@gmail.com>
23. august 2016 21:12
Postmottak Jernbaneverket
Valg av jernbanetrase i Hamar.

HØRINGSUTTALELSE:
Å skulle bygge et dobbelt jernbanespor i Hamars strandsone, vil være et inngrep som ødelegger
Hamars unike beliggenhet til strand og vann.
Derfor må alternativ Vest skrinlegges. Jeg er fullstendig enig i alle argumentene som foreligger
for å ikke velge Vest-alternativet.
De to andre alternativene, Midt og Øst, vil begge ivareta Hamars fremtidige muligheter til å
utvikle HELE strandsonen - og skape et levende og helsefremmende friluftsområde for byens
innbyggere - og innbyggere i nabokommunene.
ETT moment som i mindre grad har vært poengtert er: Togtrafikken skaper en intens
STØYFORURENSING - noe fagfolk poengterer som helseskadelig. Og med fremskrevet økt
trafikk av både person- og godstrafikk, vil støyen i tillegg ødelegge mye av allerede utbygget
område, Koigen.
Nå har Hamar muligheten til å utvikle seg til virkelig å bli MJØSBYEN, en foredlet perle for hele
Innlandet.
Men hilsen
Randi Vingerhagen
Høgvollvegen 6,
2312 OTTESTAD
TlF: 97695059
Mailadresse: randivingerhagen@gmail.no
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2 4 AUH2016
Signe Berthelsen og Hans Olav Wedvik
Børstad gård
Børstadalleen 112
2318 Hamar

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket
Kopi:
Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
postmottak@hamar.kommune

no

Hamar, 22 8 2016

no

Høring om trasevalg for utbygging av to spors jernbane gjennom Hamar
Vi viser til høring om trasåvalg for utbygging av to-spors jernbane gjennom Hamar på
Hamar kommunes hjemmesider, hvoretter alle de tre utredede alternativer —Øst,
Midt og Vest (med to alternativer) er lagt ut på høring.
-

Som en grunneier som vil bli sterkt berørt av alternativ Øst ønsker vi med dette å avgi
høringsultalelse
Trasevalget alternativ Øst vil berøre oss på mange måter. Vi driver Børstad gård, et
gårdsbruk på 666 dekar dyrket mark + om lag 1000 dekar skog, beite, lunner og
annet kulturlandskap. All dyrket mark er i aktiv drift, og vi driver jorda selv Som
kartskissene viser, vil alternativ Øst skjære rett igjennom våre beste jorder og i
realiteten splitte våre arealer i to_ For det første vil det gå tapt mange mål verdifull
landbruksjord, som det dyrkes mat på, og videre vil vi sitte igjen med håpløse jorder
arronderingsmessig/landbruksmessig.
Dernest frykter vi at når jordene likevel «blir
ødelagt», så vil terskelen for å benytte jordene til andre formål blir lavere —og at
desto større arealer god matjord vil gå tapt. Således oppleves dette som et «være
eller ikke være» for oss Dersom jorda stykkes opp på denne måten og såpass mye
jord går lapt, vil dette ha enormt stor betydning for vårt grunnlag for å drive landbruk
på Børstad. Produksjon av mat vil slik vi ser det ikke bli mindre viktig i framtiden, og
vi mener derfor at hensynet til jordvernet må vele tungt ved valg av traså.
Vi vil også utrykke bekymring for trasåens betydning for bygningsmassen på gården.
Dette er gamle bygninger, som i all hovedsak er oppført på siste halvdel av 1880tallet. Dette er således ikke bare vårt bosted, men også en del av vår kulturarv. Vi er
bekymret for hvordan anleggelsen av en to-sporet jernbane vil kunne påvirke disse
gamle bygningene, som har et annet fundament enn dagens konstruksjoner. Dette
ble også uttrykt av jernbaneverkets konsulenter da de var på befaring.

1

Vi vil videre vektlegge at bynært landbruk har mange sider; en av dem er å fungere
som en «grønn lunge» for de østlige deler av byens befolkning. Vi har daglig mange
som benytter gården og gårdens veisystem til rekreasjonsformål —det gås og sykles
og løpes gjennom gården, og små og store kan følge med på gårdens produksjon
gjennom sesongen. Dette er etter vårt syn en verdi som vil bli vesentlig forringet
dersom området skjæres i to av en dobbeltsporet jernbane.
Store deler av gårdens arealer grenser videre til eller ligger i Akersvika naturreservat,
som er vernet etter Ramsar-konvensjonens
bestemmelser. Vi har et rikt fugle- og
dyreliv på og omkring gården, med en mengde ulike fuglearter, herunder fasaner,
elg, rådyr, rev, flaggermus m.v. Vi opplever på mange måter at gårdens arealer
fungerer som en form for viltkorridor for mange av disse dyrene, i tillegg til den
dimensjonen dette også har for de som benytter området til rekreasjon. Vi er
bekymret for hvordan det vil påvirke fugle- og dyrelivet dersom man deler gårdens
arealer slik alternativ Øst vil innebære.
For at en dobbeltsporet jernbane skal komme forbi Børstad, må den bevege seg til
dels i og også langs reservatet over et område på flere hundre meter, både på
Børstad grunn og annen grunn (Vikingskipet-Disen). Dette vil få store konsekvenser
for reservatet, både under og ikke minst etter at arbeidene er gjennomført. Den
vedtatte utvidelsen av E6 lenger Øst for korridoren medførte et vesentlig inngrep,
men likevel vil den foreslåtte jernbanetraseen etler vårt syn medføre et betydelig
større inngrep. Prosessen ifm E6 utbyggingen var lang og omfattende, og vi vil
påpeke at korridor øst formodentlig vil by på større utfordringer i så henseende.
Akersvika er ikke bare et norsk anliggende, det er et Ramsar område, som da vil bli
redusert fra to kanter innenfor en forholdsvis kort tidsperiode. Det vil slik vi ser det
sette norsk forvaltning av særdeles viktige naturressurser i et dårlig lys. Dette mener
vi underbygger at Øst-alternativet er et dårlig alternativ også i et miljøperspektiv.
A ha et slikt friluftsområde og «grønn lunge» i gangavstand til byen mener vi er av
stor verdi for byens befolkning, noe den aktive bruken av gårdens veisystemer,
gamle beiteområder og «hauger» etc, til turer, plukking av blomster trim m.v. viser. Vi
er derfor bekymret for konsekvensene av alternativ Øst ikke bare på egne/gårdens
vegne, og hvilke konsekvenser dette vil ha for gårdsdriften, men også for de mange
som bruker området. Vi er på denne bakgrunn svært negative ul alternativt Øst og
konsekvensene av dette alternativet. Vi ber om at ovenstående anførsler tas med i
vurderingene av trasevalg og oppsummerer vår viktigste argumenter som følger:
Hensynet til jordvernet
Hensynet til bygningsmasse/kulturarv
Dette er «Marka» for de østlige deler av byen
Akersvika/Ramsar + dyre-/fugleliv —vil påvirkes sterkt
Miljøperspektivet

Med hilsen
gn Be e sen og Hans 01 v Wedvik
Børstad gård
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From:
Sent:
To:
Subject:

Stein Vegar Leidal <stein.leidal@gmail.com>
24. august 2016 14:49
Postmottak Jernbaneverket
Trasevalg hamar sentrum - høringssvar

Som utflyttet Hamarsing er det med forferdelse jeg leser om JBVs foretrukne alternativ: kulvert
eller bro ved Hamarbukta.
Begge disse løsningene vil forringe Hamars fineste kvalitet som er den direkte kontakten med
Mjøsa.
Jeg ber derfor JBV velge et av de østre alternativene.
Mvh:
Stein Vegar Leidal
Jessheim

From:
Sent:
To:
Subject:

iver opsahl <finnerniver@LIVE.NO>
24. august 2016 16:49
Postmottak Jernbaneverket
Jernbane gjennom Hamar!

Høringsinnspill: Ikke ødelegg byen vår, ikke bygg jernbane i korridor K1!
Mvh
Iver Opsahl,
Myrvegen 37,
2322 Ridabu
Sendt fra Outlook

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Dag Sverre Kvalvik <dkvalvik@yahoo.com>
24. august 2016 18:42
Postmottak Jernbaneverket
hamar@kommune.no
HØRINGSUTTALELSE jernbanetrasé gjennom Hamar

HØRINGSUTTALELSE
Jeg mener alternativ Øst (eller Midt) er eneste fornuftige alternativer fordi:
ESPERN
Dette argumentet savner jeg i debatten.
Jeg ser for meg den nye jernbanefrie bydelen Espern. Nye boliger/kontorer sammen
med alle teglsteinshallene. Hele strandlinja mot Mjøsa åpnet. Espern vil kunne bli en helt
unik bydel med masse sjel som vil gjøre Hamar helt unik. Her kan det lages svært
attraktive bomiljøer som tiltrekker seg single, familier og ikke bare pensjonister.
Espern er også helt i nærheten av stasjonen ved Vikingskipet, så fortetting rundt
stasjonsområdet, som er viktig for JBV, vil kunne gjennomføres på Espern.
Alternativ Vest vil utelukke utvikling av en hel, unik bydel. Jeg er klar over at dette ligger
noe fram i tid, men Hamar vil vokse og det er en tragedie om vi kaster bort mulighetene
som Espern gir.
Jeg tror at en storstilt utbygging av Espern, vil berge mer dyrkbar jord rundt Hamar i
framtida enn det som blir borte ved en optimal trasé på Børstad.
Jeg stiller meg spørsmålet: er grunnen på Espern så forurenset at Jernbaneverket for
enhver pris vil unngå at det graves her? I så fall, burde dette komme fram i debatten.
Det er tid for å rense opp uansett, selv om dette blir kostbart.
BYEN, LYS, LUFT OG VANN.
Hamar har en helt unik kvartalstruktur – som stråler ned mot Mjøsa.. Om
jernbanebarrieren blir borte, blir også Hamar helt unik og flott by slik det var tiltenkt da
byen ble planlagt. Med lys, luft og vann- og uten togstøy. Verdier som bare blir viktigere
og viktigere. At Jernbaneverket og tilhengere av Vest-alternativet ikke ser dette, er for
meg ubegripelig.
Klart jeg ser jo at en kulvert og utfylling nok kan ordnes så det blir fint ut mot Mjøsa. Men
tett bebyggelse vest for Strandgata, forhøyning i terrenget vil ødelegge kvartalstrukturen
og sentrums kontakt med vannet. Hvorfor gjøre dette når det finnes gode alternativer?
Jeg er også bekymret for at det vil «vise seg» at kulvert ble for komplisert/dyrt, og at
Hamar står igjen med svarteper og jernbanebru over Hamarbukta.
VIKINGSKIPET HAR BRA BELIGGENHET
Vikingskipet vil være en mye mer tilgjengelig stasjon og enklere å bruke enn dagens
stasjon. Det bor mye folk i Ottestad. Hvorfor regner ikke JBV Ottestad inn i
kundegrunnlaget? Ridabu, Vang og flere deler i Hamar får stasjonen nærmere også.
Hamar har et stort omland. De fleste vil trenge transport til jernbanestasjonen. Mange vil

ha behov for å parkere. Allerede i dag er det trangt og trafikk-kaos i rushtrafikken inn i
sentrum. Hvordan vil det bli i framtiden? Jeg mener at stasjon ved Vikingskipet er
enklest for de fleste. Usentralt? Ser for meg at buss-stasjonen blir flyttet til Vikingskipet
også, så passasjerene fort og enkelt kommer seg til og fra stasjonen. Det er heller ikke
langt å gå/sykle til sentrum. Man må heller ikke glemme hvor nær Vikingskipet er
Vangsvegen/Disen/Børstad).
HVORFOR SKAL VI IKKE BENYTTE DENNE UNIKE MULIGHETEN FOR Å ÅPNE
BYEN MOT MJØSA NÅ?
Hvorfor skal vi ødelegge mulighetene for sentrum og for en spennende Espern bydel når
vi ikke må? Hvorfor ikke velge stasjon ved Vikingskipet når dette er rimeligste alternativ,
minst inngrep i byen, at vi slipper flere år med fullstendig kaos i byggeperioden?
Jeg har skummet gjennom mye av utredningsdokumentene. Hvorfor i all verden overser
JBV alle positive argumenter for alternativ Øst? Hvorfor henger JBV seg opp i de
utfordringene som alternativ Øst gir, når mange av disse faktisk kan løses?
Jeg ber de som skal avgjøre dette om å tenke framover. Tenke langsiktige visjoner om
alle mulighetene Hamar vil få til utvikling dersom alternativ Øst (Midt) velges. Tenkes det
10-20-50-100 år framover, burde Vest-alternativet bli fullstendig utelukket.
Dag Sverre Kvalvik
Holmlundvegen 8
2312 Ottestad
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Det er en stor fordel at ved å velge korridor Øst, kan togtrafikken gå som normalt i anleggsperioden.
Byen må i framtiden vokse østover. En ny jernbanestasjon ved Vikingeskipet vil få plass til busser, taxier
og parkering for privatbiler. Trafikken gjennom sentrum av Hamar er allerede belastet i rusjtrafikken.
Nåværende stasjon har ikke stor nok parkerings- eller av-og-påstigningkapasitet for fremtidens trafikk.
Kommunen har, så vidt jeg vet, som fremtidsmål et bilfritt sentrum. Det blir vanskelig å få til med dagens
stasjon.
Mvh Gerd Helene Risheim

Høringsuttalelse
I snart 130 år har jernbanen vært en barriere mellom byen og Mjøsa; fra Espern til Jessnes! I
2024 vil vi ha Mjøsa tilbake!


Vi vil ha fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle tverrgater og
strandparken; uten bruer, underganger og lange omveger!



Vi vil ikke at jernbanespor i framtid skal beslaglegge viktige sentrumsarealer.



Vi ønsker å gi byen de beste utviklingsmuligheter og innbyggerne og turistene trivsel
og gode opplevelser. Hamar må gis mulighet til å utnytte sin fantastiske gave fra
naturen: Mjøsa.



Vi vil derfor sterkt fraråde at framtidig jernbane gjennom Hamar skal legges til
korridor K1 (K1-2b i bru og K1-3b i kulvert over Hamar-bukta).



Trase- alternativet K3 (Øst) har større potensiale for god by- og regionutvikling og kan
gjenopprette kvaliteter i sentrumsområdet som ble nedfelt i byplanen fra 1848 og som
siden 1890 har vært betydelig svekket gjennom plasseringen av jernbanesporene.



Visuelle og funksjonelle barrierer kan fjernes!

Flertallet av dagens tog pendlere bor utenfor gangavstand til dagens stasjon. Med en dobling
av kommunens innbyggertall ville det blitt et daglig trafikkaos i Hamar sentrum, selv med
hyppige bussavganger til og fra stasjonen. Hamar sentrum er trangt.

I Oslo er sjøfronten fri for jernbane motorvei i dagen. I bytte har man både fått 9km
strandpromenade, rekreasjonsområder, serveringsteder, gjestehavner for båter, attraktive
sentrumsnære boligområder og næringsbygg. Man har fått Fjordbyen Oslo. Dette er fasiliteter

som en moderne bys attraktivitet måles på når det gjelder tilflytting og næringsetablering.
Tilsvarende endringer skjer i med beliggenhet ved vannet i Skandinavia og resten av Europa.
Hamar sin attraktivitet vil i fremtiden måles på dette. Hedmarksvidda, kulturhuset, Koigen og
Domkirkeodden er langt i fra nok.
Hamar har en fantastisk vestvendt beliggenhet ved Mjøsa og det sentrumsnære
strandsoneområdet må være en særdeles viktig brikke i utviklingen Mjøsbyen Hamar. Det
området må inngå i en visjon og politisk vedtatt byutviklingsplan om at Hamars image og
ansikt utad skal endres fra småsliten jernbaneby til en moderne og attraktiv Mjøsby.
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Høringsuttalelse om jernbanesaken.
Undertegnede mener følgende om jernbanesaken:
Det virker ganske kortsiktig å planlegge jernbane med stasjon der den er i dag og et
dobbeltspor på bro over Hamarbukta. Det synes å være uttrykk for vanetenkning og
gammel, begrenset bevissthet. Og ikke framtidsrettet. Som en innsender til HA skrev
for en tid siden vil det «for all fremtid bli stående som et monument over hva
uforstandige politikere i sin tid fikk til». Og det vil bli liggende som en klam hånd
«over et sentrum som kunne ha blitt en naturperle i Hamar med fri tilgang til Norges
største innsjø».
Jeg ønsker at byen skal ha de beste utviklingsmuligheter og at innbyggerne og
turister skal ha trivsel og gode opplevelser. Hamar må gis mulighet til å utnytte sin
fantastiske gave fra naturen: Mjøsa.
Jeg støtter planen om jernbanefri strandsone. En kulvert, uansett endelig høyde, vil
også ødelegge Hamarbukta og de muligheter strandsonen kan få uten jernbane. Jeg tror
tvert imot at stasjon ved Vikingskipet vil bli bra, og mener at alternativ K3 (Øst) er
best.
Noen mener at Vikingskipet er for langt unna sentrum. Men for mange vil det bare
dreie seg om å ta bussen ett stoppested lenger, eller kortere. Vikingskipet vil dessuten
ligge nærmere Ottestad og Vang. Og der kan det bli parkeringsplasser nok, hva det
ikke er i dag.
Jeg er glad for at det er våkne politikere ved roret i kommunen i dag. Bare ikke
sentrale politikere og Jernbaneverket overkjører dem!
Hamar, 30.august 2016
Helge Hognestad
tidligere prest i Hamar
Furubergvegen 181C, 2316 Hamar

Til Jernbaneverket
PB 4350
2308 Hamar

30.08.16

Kopi
Til Hamar kommune
Pb 4063
2306 Hamar

Høring; trasevalg Hamar
Har med forskrekkelse fulgt jernbanesaken og jernbaneverkets eneste forslag om alternativ vest K1
(K1-2b i bru og K1-3b i kulvert over Hamarbukta). Jernbaneverkets argumentasjon for dette
alternativet virker latterlig og vil etter mitt synspunkt ødelegge Hamar som «Mjøs byen». I tillegg til
å forhindre kontakten med Mjøsa er forslaget også til hinder for byutvikling. For det første vil
tilflyttingen til Hamar sannsynligvis avta dersom sentrum blokkeres mot Mjøsa, Hamar og Mjøsa
hører sammen. For det andre vil en slik løsning forhindre utviklingen av Espern som et perleområde
for boligutvikling og fritidsområde. I årene fremover vil nye boligområder i det vesentlige være å
finne i Børstad og Ottestad området (pr.dd ca 7000 inb i Ottestad) , slik at befolkningsgrunnlaget vil i
løpet av år endre seg kraftig ift. jernbaneverkets egenproduserte argumenter om
befolkningsgrunnlag/tetthet ift. stasjon.
Jeg anser trasealternativet K2 (midt) som lite realistisk for gjennomføring grunnet kostnad og
konsekvenser over tid. Jeg mener derfor at K3 Øst har det største potensialet for by og utvikling av
Hamar og regionen rundt Hamar (Ottestad). Ved å plassere stasjon her (Vikingskipet) vil en legge til
rette for forbedring av kvalitetene for Hamar sentrum, samt by og regionutvikling.
Jeg mener derfor at alternativ K3 med stasjon ved Vikingskipet (øst -alternativet) er det alternativer
som skal velges.

Hans M Gaaserud
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Kjære Jernbaneverket,
Jeg undrer veldig over hva som er de faktiske årsakene til at korridor vest velges som ny trasé.
Mulig det gir mening på et merkelig politisk nivå, men fra et perspektiv fra en byborger, som
faktisk skal bruke byen og banen, burde det spille en rolle hva som er ønsket trasé. Flertallet i
Hamar og omegn ønsker nok ikke det som er sendt ut på høring. Det er synd at borgerne ikke kan
delta i avgjørelsen av dette. Hadde det vært økonomiske grunner hvor korridor øst hadde vært et
signifikant dyrere alternativ hadde det vært forståelse. Valg av korridor vest virker derimot som
byråkratisk dumhet og stahet og ikke hva som er best for de fleste. Den beste måten å vite om
dette er det beste for byen nå og i fremtiden for de som faktisk skal bo der ville være å utføre en
kommunal folkeavstemning.
Vennlig hilsen Helene
-Vennlig hilsen
Helene Ness Hansen
Mobil: 99744298
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Jeg ønsker alternativ ØST ! gjennom Hamarområdet. Så kan kulverten flyttes til Disenområdet
og tunell lages gjennom Børstad/ Smeby/ Kåtorp/ Furnes
Med hilsen Wenche Nøttestad, 2322 Ridabu
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Importance:

High

Kjære venner av Hamar og Innlandet!
Vi er en liten barnefamilie på tre som «fløtta hematt» til Hedmark i fjor. Vi bor nå på Hamar, cirka 3km
fra sentrum.
Jeg pendler daglig til Lysaker med tog og kjører bil hver dag til stasjonen. Med mindre det er krise i
heimen. Vi har nemlig kun èn bil. Uavhengig av hvor den nye jernbanestasjonen vil ligge vil jeg fortsette å
kjøre bil til jernbanestasjonen og parkere på pendlerparkeringa. I sommer snakket jeg med min fetter
(idealistisk landskapsarkitekt) som mente flere ville gå over til sykkel med nytt dobbeltspor og ny stasjon.
Det kan jeg for min egen soleklart avkrefte. Det kommer ikke til å skje. Jeg vil fortsette å kjøre bil, da
bussprisene er hinsides all fornuft (37 kr èn vei) og veiene er dekket av søle og is størstedelen av året.
Slik tror jeg det er for de aller fleste. Ikke minst med tanke på at alle de jeg kjenner som pendler bor
minst 2km unna stasjonen. Alle kjører bil.
Hvorvidt den nye jernbanestasjonen vil ligge der den ligger i dag (trasè vest) eller ved Vikingskipet (trasè
øst) er irrelevant for min beslutning om å kjøre bil. Jeg vil fortsette å kjøre bil.
Begge de to alternativene vil ligge i så å si samme avstand til der jeg bor, så det er for meg hipp som
happ.
Men de to alternativene skiller seg klart fra hverandre på flere punkter:
1. Parkeringsmuligheter
2. Biltrafikk gjennom sentrum
3. Anleggsperiode
4. Miljøvennlig teknologi
5. Samfunnsøkonomisk
6. Byutvikling
Punkt nummer 1:
Den eksistererende pendlerparkeringa er allerede full hver dag, med andre ord kapasiteten er sprengt.
Den må utvides kraftig med hensyn til den økte pendlinga som vil komme som følge av tilflytting og
utvikling av regionen. Hvor skal denne ligge? På eksisterende område er det allerede fullt. Her skiller
området rundt Vikingskipet seg som et klart bedre alternativ med store muligheter for økte
parkeringsmuligheter.
Konklusjon: Trasè øst er et klart bedre alternativ med tanke på parkeringsmuligheter.
Punkt nummer 2:
Alle byer med fokus på miljø og trivsel ønsker minst mulig trafikk gjennom sentrum. Derfor anlegger de
gågater og parker. Den indre kjernen av en koselig by kjennetegnes av grønne lunger og lite støy. Det
skal være et attraktivt sted hvor man kan ta med barna sine. Hamar er i ferd med å lykkes med dette.
Men jeg må innrømme at i dag kjører jeg bil gjennom sentrum hver morgen på vei til toget. Og tilbake
hver kveld/ettermiddag på vei hjem fra jernbanestasjonen.

Hvis den nye jernbanestasjonen blir liggende der den ligger i dag vil jeg fortsette å gjøre dette. Uavhengig
om det skulle bygges bomvei for å si det sånn. Det tar jeg meg råd til. Men hvis den nye
jernbanestasjonen legges til Vikingskipet vil jeg velge en annen rute. Da vil jeg kjøre enten Ringvegen
eller E6 til Vikingskipet. Det vil være både raskere samt mindre belastende for sentrum. Da vil kanskje
bussene til og med klare å holde rutetidene sine. Det gjør de ikke i dag.
Konklusjon: Trasè øst er et klart bedre alternativ for å unngå stor og unødvendig biltrafikk gjennom
sentrum.
Punkt nummer 3:
Anleggsperioden er et veldig viktig argument, som nesten ikke har kommet frem i debatten. Ved et valg
av trasè vest vil sentrum, Koigen og Hamar Vest bli et gedigent anleggsområde i minst 7 år. Det vil lage et
stort sår i den mest befolkede delen av Hamar og forringe livskvaliteten i mange år fremover. Vår datter
er 3 år og vil være voksen før alt er ferdig. I stort sett hele hennes barndomstid vil hun ikke kunne
utnytte det fineste ved Hamar. Som jo i utgangspunktet var det avgjørende argumentet for hvorfor vi
valgte nettopp Hamar. Jeg er opprinnelig østerdøl og har ingen preferanser mellom Lillehammer,
Elverum eller Hamar. Hvis valget faller på trasè vest vil vi derfor vurdere å flytte nærmere Oslo, Elverum
eller til Lillehammer. Jeg tror ikke mange vil bli tiltrukket til Hamar for å si det sånn. Ved et valg av trasè
øst vil hele sentrum, strandsona og de stedene folk stort sett oppholder seg ligge urørt og vi kan fritt
nyte det beste av Hamar akkurat som vi gjør i dag.
Konklusjon: Trasè øst er et klart bedre alternativ for å lempe byrden på Hamar by og innbyggerne i
anleggsperioden.
Punkt nummer 4:
Miljøvennlig teknologi for fremtidsvisjoner er knapt nok hensyntatt overhodet så langt i prosessen. Med
unntak av ord som tilbringende transport eller hva man nå har kalt det. Med en stasjon på Vikingskipet
kan ubemannede busser med miljøvennlig teknologi bringe togpassasjerer til og fra sentrum. Med
stasjon der den ligger i dag vil biltrafikk dominere og ikke gi plass til miljøvennlige alternativer.
Konklusjon: Trasè øst vil legge forholdende bedre til rette for fremtidens miljøvennlige teknologi.
Punkt nummer 5:
Samfunnsøkonomisk er det allerede fastslått og vedtatt at trasè øst er et mye billigere alternativ. Den
jorda som eventuelt vil gå tapt, kan dessuten erstattes ved bruk av delvis kulvert med jord oppå.
Dessuten er ikke jordarealet stort større enn det jordbruksarealet som nå bygges ut i nærheten av
Volljordet og Hamar Gårdsbarnehage. Det er et syltynt argument skapt ene og alene av Senterpartiet.
Konklusjon: Trasè øst er et samfunnsøkonomisk klart bedre alternativ.
Punkt nummer 6:
Byutviklinga på 1900-tallet i Norge skjedde i og omkring jernbanestasjonen. Den var knutepunktet.
Utenfor Norge er ikke det nødvendigvis tilfellet. Vi nordmenn reiser i hopetall til Europa for å oppleve
vakre, arkitektoniske byer som Praha, Riga, Paris, Barcelona osv. Jeg velger å påstå at ingen drar til disse
byene for å oppleve jernbanestasjonen. Tvert imot, jernbanestasjonene er gjerne preget av forfall,
rusmisbruk, uteliggere og kriminelle. Det er et område man kommer seg raskest mulig vekk fra. Det å
plassere en jernbanestasjon nærmest mulig sentrum er derfor ikke nødvendigvis et gode for byutvikling.
Snarere tvert imot. Den kan forringe byutviklinga. Man kan si mye om byutviklere i Norge gjennom
historien og det meste der er sagt, så jeg velger å ikke kommentere det. Bortsett fra å peke på Tynset
som et grelt eksempel. Sjøl om det ikke er en by, så er det grelt! Ja, jeg er opprinnelig tynseting.
Konklusjon: Trasè øst er for meg, som er glad i arkitektur og trygge sentrumsområder, et klart bedre
alternativ.

Oppsummert er det da ganske tydelig hva jeg mener: Trasè øst er et soleklart bedre alternativ enn vest.
På alle måter. Å ikke velge trasè øst vil være galskap og et langsiktig sjølmord for Hamar. Noe familien
vår ikke vil ta ansvar for eller være en del av!
Med fornuftig hilsen
Bengt Rosing Borren m/familie
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Navn: Kjell Brodal
Epost: kjbrodal@online.no
Emne: Jernbane Sørli - Brumunddal
Melding: Høringsuttalelse jernbane Sørli- Brumunddal.
Jeg mener at den beste stasjon plasseringen på Hamar er der den ligger i dag. Dette fordi dagens
plassering favner bredest mulig publikum. Men dette må være i forbindelse med kulvert løsningen. Dere
har nå markedsført kulvert -løsningen i stor skala til Hamars befolkning. Jeg håper dere ikke bare driver
og kaster "blår" i ønynene på folk. Noe jeg føler dere har gjort med Øst og Midt utredningen. Hvis dere
nå skulle gå bort fra kulvert løsningen vil dere virkelig ha klart å få hele Hamars befolkning mot dere. Da
vil jeg bare ønske Lykke til med kulverten på Hamar.
Med hilsen
Kjell Brodal
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Hei,
Jeg har med skrekk fulgt med i hva de kaller "jernbanedebatten" nede i min gamle hjemby
Hamar. Jeg bor i Oslo med min samboer og har i alle år fremsnakket Hamar som en fantastisk
kommune som legger vekt på kultur og landskap. Det har vært en helt utrolig utvikling i byen
siden jeg var liten, og jeg har med stor stolthet kunnet kalle meg hamarsing!
Jeg og samboeren min har i flere år planlagt å kjøpe bolig på Hamar. Det er der vi ønsker å stifte
familie. Men nå er jeg alvorlig bekymret. Jeg ber dere, VÆR SÅ SNILL ikke legg til en svær
trasè midt i mjøsutsikten vår! Den planen jeg vet dere ønsker dere vil ødelegge det fantastiske
arbeidet Hamar har gjort ved Koigen og i sentrum. Det ER ikke et must at togstasjonen skal være
der den står i dag -- det hadde ikke gjort meg noen verdens ting om den f.eks var ved
Vikingskipet. Faktisk hadde det vært kjempefint! Dersom vi legger til en stasjon ved
Vikingskipet (som forresten har bedre muligheter for parkering enn der stasjonen står i dag OG er
et naturlig knutepunkt for buss) så hadde det kanskje blitt investert mer i kulturlandskapet i
området rundt. Misforstå meg rett, industriområdet ved vikingskipet er ikke akkurat Hamars
perle.
En annen sak som bekymrer meg er hvor mange hus dere er villige til å ofre for å få gjennomført
dobbeltspor-prosjektet så fort som mulig. Boligmarkedet for unge som ønsker å kjøpe hus er
allerede ganske anspent, og dersom dere sier "Jammen, vi ønsker å sette opp høyhus med
leiligheter i området ved Mjøsa hvor vi mener at traseen skal gå!" la meg bare stoppe dere der.
Nei, nei og atter NEI! Vi vil IKKE ha noen høyhus i strandsonen! Vi vil ha det åpent fra sentrum
ned til vannet! Hamar by er bygget slik at man skal kunne se utsikten over Mjøsa fra alle
loddrette gater i sentrum -- det er slik man har tenkt og det har vært kjempefint! Jeg vil også
poengtere at jeg og samboer, samt mange andre innflyttende, ønsker oss til Hamar så vi kan
komme oss bort fra leiligheter og høyhus. Vi vil ha hus med hage! Vi vil ha Hamaridyllen!
Vennligst ikke ta den muligheten ifra oss!
Jeg håper dere hører oss -- vi unge som skal stifte familie i Hamar i nær fremtid. For de valgene
dere tar må våre familier leve med. Husk at det tross alt er menneskene som gjør byen, det er vi
som er Hamar i fremtiden! Bygg et dobbeltspor vi kan leve med!
Mvh Kristin Varegg Eide
Kirkeveien 114 A
0361 Oslo
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"Mjøsbyene" har som regel betydd Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Av disse tre er det kun
Hamar som har en sentrumsstruktur med noen særlig kontakt med vannet. På Gjøvik har
vegutbygging fått prioritet fremfor å la byen åpne seg mot Mjøsa. Resultatet er - selv uten en
hedmarkings forutinntatthet - ganske enkelt nistusselig. Ingen trenger mer av dét.
Et steds identitet og vesen er ekstremt viktig for at folk skal kunne trives der. Hamars vesen,
historisk og fysisk, er å være en mjøsby. Å bruke vekst som argument for et tiltak som i noen som
helst grad ødelegger for Hamar bys direkte forbindelse med Mjøsa er derfor fullstendig
selvmotsigende. Om ingen kan finne mening i Hamar som sted vil heller ingen ønske å bo der
heller enn andre steder. Da kan folk like så godt flytte til Gjøvik. Det er ikke Hamar-regionen
tjent med.
Om man er interessert i Hamars beste er man nødt til å la være å bygge jernbane i Hamars
strandsone. Det var ei tabbe sist gang, og det vil bli ei tabbe i dag.
Med hilsen
Anders Sellevold Aaseth

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Birgitte Senstad <Birgitte.Senstad@kreftforeningen.no>
2. september 2016 13:36
Postmottak Jernbaneverket
'postmottak@hamar.kommune.no'
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Som ung innbygger, snart utflytter og senere hjemflytter til Hamar håpes det veldig på en jernbarnefri
strandsone i Hamar!

Med vennlig hilsen
Birgitte Senstad

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Joaquin Risheim <joaquin.risheim@gmail.com>
27. august 2016 11:05
Postmottak Jernbaneverket
Postmottak@hamar.kommune.no
Jerbanesaken

Jeg ønsker at jernbanen i fremtiden ikke skal følge vestalternativene.
I et langsiktig perspektiv tror jeg Hamar har størst vekstpotensiale fra Ottestad, Ridabu, Ingeberg,
Trehørningen og Nydalen da det allerede nå er mangel på tomter i nåværende Hamar kommune.
Derfor mener jeg det er best at jernbanen legges der veksten vil skje. Trafikken vil av den grunn øke, noe
jeg ikke ønsker skal bringes inn til Hamar sentrum Hamar har en spektakulær sjøside mot Mjøsa og jeg
mener det er en stor fordel om denne bevares for kommende generasjoner.
Vest alternativet vil gjøre Hamar by og strandsonen om til en byggeplass i lang tid.
Bruløsningen over Hamarbukta vil «stenge» byen inne fra Mjøsa.
Kulvertløsningen med en fortetning og høy bebyggelse rundt den gamle jernbanestasjonen og
Hamarbukta vil også i vesentlig grad ødelegge sentrums utsyn mot Mjøsa.
Hamar sentrum ønskes å framstå som et levende miljøvennlig sentrum med minimal biltrafikk.
Trafikkbildet i sentrum vil bli kraftig endret med en jernbanestasjon tilknyttet økt biltrafikk.
Godstrafikken som skal nordafor Støren kan gå gjennom Østerdalen. (Alnabru - Kongsvinger - Røros Støren - Trondheim - og videre på Norlandsbanen)) Øst alternativet er etter min mening det alternativet
som både på kort og lang sikt ivaretar Hamars utviklingspotensiale.
På kort sikt vil fordelen være at jernbanetrafikken kan gå som normalt i byggeperioden.
På lang sikt er det en fordel at jernbanen ligger der utviklingen og trafikkøkningen vil komme.
På den andre side vil alternativet legge beslag på noe dyrket mark.
Dette tror jeg er et kortsiktig argument, men sett i et langsiktig perspektiv tror jeg landbruksområder vil
bli endret til boligområder.
Med vennlig hilsen
Joaquin Risheim
Sangenveien 1
2317 Hamar.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

havard.solheim@gmail.com on behalf of Håvard Solheim
<meg@havard.no>
4. september 2016 23:45
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Til
Jernbaneverket , Postboks 4350, 2308 Hamar
via postmottak@jernbaneverket.no
Kopi
Hamar Kommune
v/ Postmottak
Gjelder: Høringsuttalelse jernbane InterCity Sørli-Brumunddal (kommunedelplan)
Fra
Håvard Solheim, Grønnegata 54, 2317 Hamar
30 år, pendler daglig Hamar-Oslo med tog
--

Et knutepunkt for et stort omland
Mitt kjære Jernbaneverk, takk for en ærlig og grundig konsekvensutredning. Vi er enige
om mange konklusjoner på veien (banen). Vi har imidlertid et “knutepunkt” på tråden.
Jeg har 50 år igjen av forholdet vårt. Jeg befinner meg innenfor din magiske 600 meters
radius, går til stasjonen på 3 minutter, og bruker skinnegangen din til Oslo daglig. Vi har
sittet sammen på utallige folkemøter. Ja, jeg har til og med lest side opp og ned utallige
sider med konsekvensutredning. Vi er tilsynelatende enige om det meste, frem til dine
siste siders vurderinger. Det kan virke som du i din iver etter å tilfredsstille meg, har
tenkt at det kun skal bygges et knutepunkt for de få av oss som bor i Hamar sentrum
innenfor 600 meter. Nasjonal Transportplan har derimot fortalt oss at dette knutepunktet
skal være en del av den regionale og lokale kollektivtransporten.
Jeg har hatt en forestilling om at vi både skulle oppnå et lokalt knutepunkt så nær
sentrum som mulig, men også dekke behovet til majoriteten som bor i Hamar og omegn.
I det planlagte togtilbudet skal det stoppe 3 ganger så mange persontog på Hamar som
de andre nære stasjonene. Eller som du skrev i fagrapporten om byutvikling: “Reisende
til Hamar stasjon kommer fra et stort omland som innebærer at en betydelig andel av de
reisende bor utenfor sykkelavstand.”

Det er her jeg ikke forstår tankerekken din. Skal vi trekke alle disse menneskenes
transportmidler så langt som mulig ned i et begrenset sentrumsområde, hvor 180 grader
av den uforståelige 600-meters radiusen rundt stasjonen er dekket av vann?
Med mindre fremtidens tilbringersystem (et voksenord som jeg har lært av deg) består
av veldig mye båttrafikk, så betyr det mye (el-)biltrafikk på et begrenset og verdifullt
område i sentrum. Et stykke inn i fremtiden vil restriksjoner på bilkjøring i sentrum føre til
behov for innfartsparkering, som det må være bedre å anlegge sammen med en stasjon
ved Vikingskipet enn at de selvkjørende el-bussene må frakte majoriteten av kundene
ned til en arealkrevende kollektivterminal i Mjøskanten. Uavhengig av tidsperspektiv
virker det uhensiktsmessig. Jeg savner en inngående trafikkanalyse i
konsekvensutredningen, som også burde forsøke seg på like lange horisonter som
dobbeltsporet bygges for.
Det virker på meg urimelig å foreslå at jeg skal slippe og sykle 700 meter, på bekostning
av de fleste andre i passasjergrunnlaget. Når jeg skriver “de fleste andre” stammer det
fra en overbevisning om at transportmodellene for beregning av fremtidig
passasjer/kundegrunnlag ikke tar opp i seg Hamar by og område sin utforming og
bosetningsmønster. Selv med fortetting vil sentrum (og vest-alternativene) ikke ha
bosatte i Mjøsa.
Hamar by (ikke kommune), er relativt kompakt og har i dag en sammenhengende
boligområde-radius fra Hamar Stasjon på 5 km. Ihht fremtidig togtilbud tror jeg
langveistogende bosatt også utenfor denne radiusen ofte vil velge Hamar Stasjon, men
jeg forstår at det ikke vil være representativt for flertallet. Store deler av dagens faste
togkunder befinner seg imidlertid allerede innenfor en radius på 5 km. Jeg har ikke, ei
heller har dere observerer jeg, gått systematisk til verks for å analysere dagens
kundemasse. I egenskap av å pendle kjenner jeg imidlertid etter hvert mange fjes. Å
kjenne fjes er åpenbart ikke et godt nok grunnlag for å verken indikere dagens
passasjergrunnlag eller fremtidens, og jeg synes det er synd at arbeidet med
konsekvensutredningen ikke har tatt seg råd til å gå mer systematisk til verks enn å
sjablongmessig anta hvor mange som i dag ankommer stasjoner med ulike
fremkomstmidler eller avstanden de har flyttet seg, for fremskriving av fremtidens
kollektive kategorier.
Knutepunkt tolket i et 600 meters, 1 km eller 1200 meters perspektiv ser jeg at muligens
kan fungere i Norske storbyer som har flere stasjoner. Det kan også fungere i små byer
(Brumunddal, Stange), dog med høyere andel tilreise stasjonen med bil. Hamar derimot,
faller (som Tønsberg og Fredriksstad) i et mellomsjikt. Jeg kan ikke forstå noe annet enn
at knutepunkt må forstås i en større radius og et bredere spekter av tilbringersystem når
stasjonens kunder både nå, i 2030 og 2050 vil komme fra et større geografisk omland
enn Nationaltheateret eller Moelv stasjon.
Kort sagt; I beregningene av fremtidens togreiser tror jeg dere overvurderer vestalternativene, og undervurderer øst-alternativet. Både på grunn av hvor kundene bor, og
de trafikale utfordringer vest vil medføre, og følgelig føre til at kunder velger bort toget
som alternativ. Jeg har, som dere, interesse av at flest mulig benytter toget da jeg forstår

det vil legge føringer for togtilbudet (innsatstog for oss pendlere). Verdi per
budsjettkrone vil også favorisere øst i enda større grad enn hva konsekvensutredningen
tilsier.
Når jeg nå har ytret meg mest om det faktiske kundegrunnlaget samt tilbringersystem, er
det fordi jeg opplever det som mest sentralt når dere kommer til at alternativ øst ikke
oppfyller de overordnede effektmålene i like stor grad. Dette er, sett med mine øyne, en
følgefeil av hvordan knutepunkt-strategien tolkes feil i Hamars tilfelle - og som vil gå ut
over hvor mange som bruker toget. Og det er ikke minst en grunnleggende årsak til at
man uforståelig nok velger å fraråde alternativet. Jeg tilhører ikke de som tror på verken
konspirasjonsteorier, manglende kompetanse i Jernbaneverket eller at man har hatt feil
motiver - Jernbaneverket har først og fremst fått et jernbane-orientert mandat. Tvert imot
er jeg imponert over hvor mye man har gjort på kort tid. Jeg tror den enkle fella man har
gått i er å i for stor grad håndtere IC-byer etter sjablongen, og ikke i stor nok grad tatt
høyde for den individuelle bys utforming og bosetningsmønster. Dette har gitt følgefeil
gjennom utredningen som ender med “frarådning”, til ugunst for fremtidig oppnåelse av
ønsket effekt.
De øvrige argumentene for frarådning opplever jeg som vikarierende argumenter for å
tydeliggjøre en forskjell i alternativene som konsekvensutredningen ikke opplever er
tilstede, eller har dekning for å konkludere med.
Jeg er tilhenger av både reservater og kompromisser. Når RAMSAR-området brukes
som både direkte-argument mot alternativ øst, samt indirekte ved å vanskeliggjøre en
godstilknytning til Rørosbanen fra nord, opplever jeg Jernbaneverket og Staten som
svært inkonsekvent. Det skal bygges utvidet E6 gjennom Åkersvika. Også
Ringeriksbanen skal bygges gjennom RAMSAR-område. Det synes med andre ord som
det er fullt mulig å bygge ny infrastruktur i verdifulle vernede områder, samtidig som man
tar vare på det vernede, når behovet og viljen til kompromisser er tilstede. Det kan
åpenbart bety at investeringskostnadene øker. Men det er i alle tilfeller ikke et godt
argument for å fraråde alternativet. I beste fall er det et argument fro å ikke innstille det
som høyeste prioriterte ønske, og inkludere merkostnadene i de prissatte
konsekvensene.
Jeg har argumentert for at alternativ øst gir enda bedre samfunnsøkonomisk nytte enn
hva konsekvensutredningen allerede har lagt til grunn, men først og fremst for at
Jernbaneverket i Hamars tilfelle ikke har lagt formålet ved knutepunktutvikling til grunn.
Til slutt vil jeg subsidiært argumentere for flytting av vest-alternativets tyngdepunkt (og
følgelig start kulvert)
så langt sør-øst som mulig, for å bedre møte utfordringene jeg har argumentert med enn
hva alternativet gjør i dag. Om vi må flytte et vernet jernbaneverksted til
Jernbanemuseumet for å finne en enda bedre løsning for oss begge, så vil jeg anta det
anses som positivt av flere enn meg, inkludert Jernbanemuseet og Jernbaneverket. Min
største bekymring er å fylle Hamars beste område med stor motorisert individuell- samt
kollektivtrafikk med nødvendig infrastruktur, til irritasjon for både de i og utenfor
trafikken.

Vennlig hilsen,
Håvard Solheim

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Jeg er for Trase Øst .
Mvh Eva Marion Johnsrud.
Sendt fra min iPhone

Eva Marion johnsrud <ev_m_j@hotmail.com>
4. september 2016 11:46
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brummundal

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Arnulf Kjos <arnulf_kjos@hotmail.com>
3. september 2016 07:36
Postmottak Jernbaneverket
Hamar kommune
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Jeg, Arnulf Kjos, representerer meg, min kone Mona og mine 3 barn, Selma (14), Agnes (11) og
Egil (5).
Egil er nok litt for liten til å ha en kvalifisert mening om jernbanen, men Selma og Agnes har
uttrykt at de ønsker at deres mening skal bli hørt.
Vi mener at jernbaneverket bør snu i forhold til hvor de ønsker å legge jernbanen gjennom
Hamar. Vi ønsker alternativ Øst. Vi mener jernbanen i utgangspunktet ikke går der hvor den
skulle og at ved å presse igjennom vest-alternativet utøver Jernbaneverket ytterligere vold mot
Hamar by.
På nær sagt alle felter er Øst å foretrekke, og det virker som om Jernbaneverket har gått seg helt
vill i «flest mulig innenfor 600m gangavstand» - argumentet. Det er svært mange andre faktorer å
ta stilling til i denne debatten. De fleste av de som tar toget befinner seg lengre unna enn 600m
når reisen starter uansett.
Vi finner Jernbaneverket i total dissonans med flertallet av Hamars befolkning og ønsker altså
alternativ Øst selv om Jernbaneverket i sin store arroganse ikke har gjort dette til en valgmulighet
for Hamar kommune.
Med hilsen
Arnulf, Mona, Selma, Agnes og Egil Kjos.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Espen Thorsrud <espthors@yahoo.no>
2. september 2016 18:01
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli-brummunddal

Hei Jernbaneverket!
Som en aktiv innbygger og bruker av både jernbane, natur og by i Hamar kommune vil jeg
henstille å verne strandlinjen og skrinlegge alternativ vest, og heller velge øst med stasjon ved
vikingskipet. Utfordringen ved dagens stasjon er tilgjengelighet og parkeringsmuligheter for meg
som bor litt unna sentrum, men som også benytter stasjonen. Personlig vil jeg nok bli mer berørt
av støy i forbindelse med bygging og drift av korridor øst, men foretrekker helt klart dette
fremfor å ødelegge strandsonen med kulvert eller bro eller andre etter mitt syn totalt uakseptable
løsninger.
Mvh.

Espen Thorsrud

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jorn Schumann <jornschu@gmail.com>
3. september 2016 19:44
Postmottak Jernbaneverket
Postmottak@hamar.kommune.no
Offentlig høring -Intercity Dovrebanen

Høringssvar: Kommunedelplan med konsekvensutredning Sørli - Brumunddal
Denne høringsuttalelse fremmes av Jørn Schumann, innbygger i Hamar.
Jeg protesterer mot begge korridor vest alternativer (K1 vest alt. 2b og K1 vest alt. 3b). Alle de
fire alternativene, som er blitt presentert av Jernbaneverket i planforslaget til nytt dobbeltspor
mellom Sørli og Brumunddal, har sine fordeler og ulemper, men korridor øst alternativet (K3) gir
helhetlig det desidert beste resultatet både for Hamar, omliggende kommuner og samfunnet
forøvrig. Tungtveiende argumenter for dette alternativet er:
- Bevarer strandsonen ved dagens sentrum
- Samfunnsøkonomisk det billigste alternativet
- Gir best mulighet for videre utvikling av sentrum ned mot Mjøsa samt østover mot nytt
stasjonsområde ved Vikingskipet, noe som i et 100-års perspektiv vil gi Hamar mulighet til å
vokse betraktelig som bykjerne
- Åpner for effektiv transportavvikling samt parkering for bil, buss, taxi
- Gir minst påvirkning på lokalmiljøet i byggefasen
- Åpner for felles prosjektgjennomføring av jernbane og firefelts E6 nordover fra Hamar
Strandsonen i Hamar er byens perle og skal befris fra jernbanen, ikke bygges ned.
Hamar, 2. september 2016
Jørn Schumann

-Jørn Schumann

From:
Sent:
To:
Subject:

Caroline Pettersbakken <carolinepettersbakken@gmail.com>
2. september 2016 20:46
Postmottak Jernbaneverket; postmottak@hamar.kommune.no
JERNBANE HAMAR

Vi MÅ beholde strandsona vår, Mjøsa er det viktigste Hamar har! Det kan ikke bli noe annet
utfall enn alternativ øst; da blir byen helt ødelagt. Jernbanen er helt forferdelig, tenk på det
potensialet dette området har om jernbanen flyttes. Krysser fingra for øst!
- Caroline Pettersbakken
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Jernhaneverket
Posthoks 4350 Ilamar

Dato, 31.08.2016

Høringsuttalelse
leg ønsker ikke jernbanen mellom byen og Mjøsai

Vedlegg: Debatt-innlegget

Med hilsen Rq&Jevne

«Kulvert/bru ikke bærekraftig for Hamar»

VEST:Korriclor Vestmedkulvertskissertavlernbaneverket

Kulvert bru ikke
bærekraftig for Hamar
«Bærekraft» defineres som
«en utvikling der dagens
generasjon kan realisere
seg saframt det ikke går på
bekostning av framtidige
generasjoners muligheter
til å realisere seg».

RoarJevne
(Gro Harlern) Brundtland rap
porten i 1987og senere utdypet i
ri
.
ENshandlingsplan,
ærekraft ble forste gangdefinen
Agenda 21. i
1992 med blant anne[ deue. Det må utvi
ses spesiell «varsornhet» ved en utvikling
som innebærer »usikkerhet». «risiko- og
«irrersible prosesser»
»Arhundrets storste miljoinngrep- i
Hamar.den clobbeltsporedejernbanen, er
nettopp det. en «irreersibel prosess»
med «usikkerhet » og «risiko» for dagens
og framtidas generasjoner.
Dette viser etableringen a gigantene
Masiog Stadion.Kanpolitikere forsvareat
disse to er assimilen i helheten nar vi ser
at bærekraften i sentrum svekkes? Nei. De
kan ikke det Deue viser at sentrum i Ha
mar er lile og sarbart. Ethvertstort inngrep
far «irreversible» tolger for helheten hvis
en ikke utviser varsonthe[».
Hvavet vi om tramtidas generasioner ?

Anvender
Jernbaneverket FNs
bærekraftsplan på
Hamar?Definitivt ikke.
ROAP JE,INE

En masse. Viver at de er dagens barn og
unge. Vi vet at de er som dagens genera sjon - opplatte av tryggher Kanskje ienda
sterkere grad fordi de vil vokse med bvens
okende tetther Trygghet er det viktigste
grunnlag for tykke. Trygghet er å fole seg
bekreftet gjennom familie, historie, nærmiljoer, infrastruktur. rekreasjon og moteplasser Det blir viktigere og vikdgere
med ara
Dagens generasjon
15.000 strandsone -

med sa mange som

brygge Skibladner
entuslaster vil kunne vise sin motstand
mot dette som nå truer tryggheten. Det er
deres miljoer,tradisjoner, historie, tanker
og leveseu som utfordres. Dette sil sely
sagt ikke være [il a leve med tor et bære krafrig fellesskap i en liten by
Borresen. Holm &co. hensymar dagens
genera sion ved a ville fjerne dagens hin
drende jernbanetrase Mendette er jokortsiktig og ikke bærekraffig i og med at de
samtidig vilpafore framtidas generasjoner
en tosporet jernbane i kulvert. som vil
være «irresersibelt».
Borresen Holm &co. tviholder pa kul
ven gjennom byens livsnerve For å gjore
sine ideer mer spiseligelar de for seg bæ
rekraften ved Ostbanen Oslo 8 og paral lellforer den med dagens Hamar stasjon.
Naværende stasjonsomrade vil imidlenid
bli alt for trangt. pa grunn as storskala tilbringenjeneste. etc. \ ed siden av all annen
okende bil buss- og taxitrafikk. Dette vil
dere alisa at fraimidas generasjoner skal
slite med?
Anvender jernbaneverket Ess bære kraftsplan pa Hamar? Definitivtikke.1f3V
gir ikke uttrykk for a ville skjele verken
til «usikkerhet». «risiko». «irreversible
prosesset » dagens generasjoneller fram fidas generasjoner. De vil ganske enkelt
-overkjore» byens befolkning med bru
eller kulven blokker i strandsonen. Hvis
en etter hvert innser at alternativ vestikke
gar. ma trasevalgost være diskuterbart.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Kent-Are Olsen<olsen@aktiv.no>
6. september2016 14:01
PostmottakJernbaneverket
'postmottak@hamar.kommune.no'
HøringsuttalelsejernbaneSørli-Brumunddal

Jernbaneverket gir Hamar valget mellom 2 onder:
1 . jernbanelinja legges 1 ,5 meter høyere enn i dag (flomfare) + bru og fylling + åpen kulvert helt
inn på parkeringsplassen på Maxi
2. kulvert omtrent ved gamle Seaside, jernbanelinja forsvinner der og kommer ikke igjen før på
Jessnes. Siden denne 'gaven' koster 1 ,1 milliard i f orhold til linje 1 , forlanger JBV høyhus langs
linja og oppå lokket av kulverten for å øke antall potensielle jernbanebrukere i nærheten av
stasjonen.
Begge valgene er uspiselige: enten skal jernbanen ødelegge kontakten byen har med Mjøsa eller
så skal hø yblokker gjøre det. Og JBV forlanger minst 6 til 8 etasjers høyblokker!
Hvilken rett har JBVtil å drive byplanlegging i Hamar?
Alternativ Øst med stasjon ved Vikingskipet kom best ut både samfunnsmessig og økonomisk,
men ble vraket av JBV først og fremst av hensyn til Hamars utvikling (byen er for liten til å tåle 2
sentra!). For noe tull! Om 1 5 år er arealene ved Vikingskipet innlemmet i Hamar sentrum og
gangavstanden Vikingskipet - CC Stadion er under 1 0 minutter.
Med vennlig hilsen
Kent -Are Olsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Aktiv Bryn Senter
M (+47) 924 90 1 38
T (+47) 22 76 28 50
W www.aktiv.no

Skjøren & Partners AS
Østensjøveien 79
061 1 Oslo

Vi har landets mest tilfredse

boligkunder

av fire av de største eiendomsmeglerkjedene

– for 6. året på rad

som er målt, se kundebarometer.com

Følg oss på

FølgAktiv Bryn Senterpå Facebook,og bli venn med ossher
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Sivilingeniør Arve Solheim
Steenbergsgt.14
2318 Hamar

Hamar 07.09.2016

Høringsuttalelse Intercity Dovrebanen

All honnør til Hamar kommune og Jernbaneverket for arrangering av folkemøter i forbindelse med
jernbanesaken. Jeg ønsker å komme med følgende høringsuttalelse.
Jeg kan ikke se at følgende momenter er godt nok dokumentert fra fageksperter eller fagetater i
rapportene fra jernbaneverket, og fremstår som uten tilstrekkelig dokumentasjon eller utredning.
•
Med under en time til Oslo vil mange bo i Hamar og jobbe i Oslo i fremtiden. Mange vil
bosette seg utenfor bykjernen på grunn av knapphet på sentrale tomter. Det betyr igjen at mange vil
måtte kjøre bil til stasjonen. Med ambisjoner om sterk økning i bruk av tog i fremtiden, -hva vil dette
bety for den trafikale situasjonen i sentrum hva gjelder biltrafikk, kødannelser, klimautslipp og
parkering etc. ?
•
Hvilke dokumentasjon finnes for Jernbaneverkets påstand om at en stasjon ved Vikingskipet i
langt mindre grad enn ved dagens stasjonsplassering vil bidra til å redusere biltrafikk og
klimagassutslipp? Bydeler som Ottestad, Ridabu, Vang og Hjellum, vil være nærmere en
stasjonsplassering ved Vikingskipet enn sentrum. Det samme vil gjelde når Hamars sentrale
tyngdepunkt vil forskyves til Espern og Tjuvholmen. Mange fra disse områdene vil gå eller sykle
sommerstid og bruke bil vinterstid.
•
Hvilke utredninger/analyser er gjort for å dokumentere om det betyr noe for befolkningens
vilje til å ta toget om stasjonen legges i sentrum eller ved Vikingskipet?
•
Jernbaneverkets argumenter rundt byutvikling virker å være i utakt med store deler av
befolkningens ønsker. Hva mener jernbaneverket er årsaken til at stadig flere byer i Norge utnytter
den nære koplingen mellom en tett bykjerne, og en strandlinje med mulighet for aktiviteter og
rekreasjon både på vannet og langs vannkanten? I Hamar ligger det uvanlig godt til rette for at dette
potensialet utvikles videre, hvor det åpner sentrum både visuelt og fysisk mot vannet.

Med vennlig hilsen

Arve Solheim

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Stian Larsen <stian@slarsen.org>
7. september 2016 12:06
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli - Brumunddal

Jeg aksepterer ikke noen form for jernbanerelatert virksomhet i Hamars strandsone fra
dagens stasjon til Bryggeriundergangen. Enhver løsning innenfor korridor «Vest» mener jeg
vil være dramatisk for Hamar og vil ødelegge den flotte Mjøsbyen.
Mvh
Stian Larsen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Anders Bye <andersbye@hotmail.com>
7. september 2016 16:07
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Jeg motsier meg sterkt alle planer og gjennomføring av en vestlig trasé av jernbanen
gjennom(over/under) Hamar, da alternativene som foreligger ansees som fullgode og bedre i
mine øyne, og i tillegg mer økonomisk gunstig. For Hamar som by synes den seneste tids
argumentasjon av ulike parter og aktører for meg åpenbart å demontere grunnlaget for og dermed
avskrive en vestlig trasé helt, og det som brukes som argumentasjon for kulvert eller bru i vest.
Jeg skal ikke ramse opp denne argumentasjonen eller komme med ny argumentasjon, så dette blir
dermed et høringssvar etter mitt hjerte og mitt hode, hvor jeg stiller meg bak andre løsninger enn
vest og denne argumentasjon.

Historisk sett vet man at det var et feilgrep å legge jernbanen hvor den går i dag i utgangspunktet,
da selve trasevalget, ref. historiske jernbanebøker, og ikke minst 6000underskrifter om å frigjøre
strandsonen. –for disse 6000+ underskriftene er ikke bare underskrifter for ikke å ville ha en ny
vestlig løsning, men å frigjøre byen mot Mjøsa helt, altså fjerne en løsning i vest.
Nå har vi muligheten til å rette opp feil, utbedre og forbedre!

La Hamar styre sin egen fremtid, og for meg vil det alltid gå et tog selv om det går fra et annet
sted enn nåværende stasjonplassering. Lurer på hvor mange ganger jeg har grøsset meg forbi
stasjonsområdet, eller vært på vei til eller fra stasjonen og tenkt hvor håpløs dagens plasseringen
og trase er og hvor flott byen ville vært med en helt annen løsning. Og ja, jeg har bodd innenfor
600meter –nærmere bestemt 400meter, ja i dag bor jeg knappe 1000meter unna, og jeg har bodd
3,5km unna, og jeg har bodd 125km unna, jeg har bodd 402km unna++. Jeg har vært både
pendler og ikke pendler, og jeg har til og med pendlet til Hamar for å jobbe i 1,5år. Jeg faller
dermed innunder de fleste kategorier som blir nevnt, og ingen av disse kategoriplasseringene av
meg selv får meg til å ville ha korridor vest som en løsning.

Jeg har mer enn nok av tanker, ønsker, forslag til hvordan noe kan bli uten at dette nevnes her,
men det er bare å spørre.

NEI til VEST.
Mvh
Anders Skotheim Bye

OLE RAGNAR ØSTBY
Nordkronen 7
2315 Hamar
Mobil: 95 85 04 88
E-post: oroestby@online.no

Hamar, 8. september 2016

Til
Jernbaneverket

Hamar kommune

Postboks 4350
2308 Hamar

Postboks 4063
2306 Hamar

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltsporet
jernbane Sørli–Brumunddal
Jeg var på folkemøtet på Scandic 25. august. Det var det beste orienteringsmøtet jeg har
vært på om jernbanen gjennom Hamar. Jeg tror de mange folkemøtene og debattinnleggene i HA har bidratt til at folk engasjerer seg, og at mange har gjort seg opp en
mening. Byens innbyggere lar seg ikke overkjøre.
Valgene vi gjør i dag vil påvirke livskvaliteten til generasjoner fremover. Jeg undres om
byens folkevalgte vet nok om de negative effektene? Har de evne og politisk vilje til å
tenke langsiktig, og ikke bare for de årene de sitter i posisjon? Byens folkevalgte må
respektere folkeviljen, og ikke legge seg flat for JBV. Hvis de velger å overse folkeviljen,
vil det skape mistillit og svekke folkestyret.
Alle alternativene har ulemper. Vi må komme frem til det som er til minst ulempe for
byen, og som likevel kan aksepteres av JBV, eller eventuelt av Stortinget i neste runde.
Jeg har fulgt med i jernbanediskusjonen på folkemøtene og i avisspaltene, og har også
skrevet 30 leserinnlegg de siste to årene om jernbanen, trasévalg, befolkningsvekst og
klimakrisen.
Følgende fire alternativer er lagt ut til høring; det dårligste først:
● Korridor Vest med dagens jernbanestasjon og banen i kulvert under Hamarbukta
● Korridor Vest med dagens jernbanestasjon og banen på bru over Hamarbukta
● Korridor Midt med ny jernbanestasjon ved rådhuset
● Korridor Øst med ny jernbanestasjon ved Vikingskipet
Korridor Vest med jernbanen i kulvert under Hamarbukta
Dette er JBVs andrevalg, og jeg mener det er det desidert dårligste alternativet. Spesielt
ille er forslaget om oppfylling av Hamarbukta og tett bebyggelse på det oppfylte
området og i deler av Strandgateparken – såkalt knutepunktsfortetning, som er en av
suksessfaktorene for Intercity-prosjektet. Kulvertalternativet vil drepe byen.
Nærheten til Mjøsa og strandsonen er byens identitet og største fortrinn. JBV frister med
utvidelse av rekreasjonsområdene og mere badestrand. Det biter vi ikke på; Hamar har
i dag 3–4 kilometer med badestrand, fra Skibladnerbrygga til Furuberget og videre i
Ringsaker. Det vil ta lang tid før den nye strandsonen og bebyggelsen er etablert, og
deler av sentrum vil fremstå som en anleggs- og byggeplass i årtier.

Korridor Vest med jernbanen på bru over Hamarbukta
Dette er JBVs førstevalg. Det er etter min mening uakseptabelt – selv om inngrepet ikke
er fullt så grotesk som alternativet med kulvert under Hamarbukta og oppfylling av
Hamarbukta. Flertallet av byens innbyggere og byens folkevalgte vil ikke ha brualternativet.
JBV går likevel sterkt inn for brualternativet , og jeg tror at de har lansert kulvertalternativet som skremmeskudd for at folk skal innse at brualternativet tross alt er å
foretrekke. Og kommuneadministrasjonen har forsøkt å sukre pillen ved å foreslå
«verdens vakreste jernbanebru» over Hamarbukta – midt i utsiktsbildet.
Korridor Midt med ny stasjon ved rådhuset
Dette alternativet er antagelig det beste for byen. Strandsonen blir frigitt, og stasjonen
kommer i sentrum. Men det er det mest kostbare alternativet, og mange hus må rives.
Det vil også bli mange problemer i byggefasen. JBV «fraråder» korridor Midt av mange
grunner, og byens folkevalgte og flertallet av byens innbyggerne innser at det ikke er
realistisk å gå inn for dette alternativet.
Korridor Øst med ny stasjon ved Vikingskipet
JBV «fraråder» også dette alternativet, men det er etter min mening det kommunen må
vedta. Det er det billigste alternativet, og strandsonen gjennom byen blir frigitt. Den
største ulempen er at stasjonen blir liggende et stykke utenfor dagens bysentrum, og
fagfolk mener at det er fare for at byen kan få et nytt og konkurrerende bysentrum ved
den nye stasjonen. Men dette må kommunen kunne styre ved å ikke legge til rette for
knutepunktsutvikling rundt stasjonen. Satt på spissen, så bør det holde med parkeringsplass, bussholdeplass og en Narvesen-kiosk.
For å spare dyrket mark, bør det vurderes om sporet kan senkes og legges under
Vangsvegen og videre i kulvert under jordene på Børstad gård. Det bør også vurderes
om det virkelig vil bli behov for sju spor ved stasjonen. Det gjelder forøvrig alle
alternativene.
Det er mørke skyer i horisonten
Intercity-prosjektet ble unnfanget i en tid da alle trodde på «evig økonomisk vekst», og
at det var viktig å transportere folk raskest mulig til og fra Oslo. Politikere i Hamar
drømmer om at Oslo-folk vil bosette seg i Hamar, betale skatt til Hamar og pendle til
jobb i Oslo-området fordi det er der jobbmulighetene er. Hamar kan dermed bli en
soveby for Oslo. Men vi har fått klimakrisen, oljekrisen og flyktningkrisen, og den
økonomisk situasjonen i Norge er ikke lenger slik den var da Intercity-prosjektet ble
vedtatt. Vi er ikke lenger så rike, og arbeidsledigheten har økt dramatisk .
Det forundrer meg at både JBV og Hamars politikere underslår det faktum at klimakrisen er her, at oljeeventyret vil ta slutt om et par tiår og at arbeidsledigheten øker.
Bestillingen fra Stortinget om bygging av dobbeltspor må revurderes. Transportbehovet
må ned; pendling er ikke bærekraftig – enten den foregår med tog, buss eller bil. Folk

må bo i nærheten av der de arbeider. «Arbeidskraftens mobilitet» er en bløff som vi
ikke kan bygge fremtiden på.
HA hevder at «Hamar fosser fram». Det er en kolossal overdrivelse. Innbyggertallet har
økt litt de siste årene, og næringsutviklingen har også økt. Men dette skyldes ikke
dobbeltsporet; det er minst åtte år til det kommer til Hamar. Befolkningsveksten
skyldes hovedsakelig innflytting av utenlandske statsborgere, fra Somalia, Eritrea,
Polen og Sverige. Befolkningsveksten i Innlandet er likevel den laveste i landet.
Hamar har ikke tomtearealer nok til å bli en storby, slik mange av byens politikere
drømmer om. Byen er omgitt av dyrket mark, og det vil være miljøkriminalitet å tillate
nedbygging av jordbruksarealene vest for E6.
Det er naivt å tro at dobbeltsporet vil føre til stor innflytting av folk fra Oslo-regionen til
Hamar. De vil iallfall ikke ta til takke med leilighet ved jernbanestasjonen. De vil ha
enebolig med dobbeltgarasje og hage – og en by med Mjøs-kontakt. En rasert strandsone og hektisk bygge- og anleggsvirksomhet i flere tiår frister ikke folk til bosette seg i
byen. Idéen om fortetning rundt jernbaneknutepunktet er nok i henhold til «læreboka»,
men læreboka er foreldet; forutsetningen er ikke lenger er til stede.
Konklusjon:
Valget står altså mellom korridorene Vest med kulvert, Vest med bru, Midt og Øst.
Korridor Øst er det alternativet som kommunestyret må vedta.
Aksjonsgruppen «Dobbeltspor snarest» mener det er viktig å få dobbeltsporet gjennom
Hamar «snarest» – og mener vi må akseptere JBVs utspill om Vest-korridorene. Det må
vi ikke; Hamar vil fortsette å «blomstre» (langsomt) selv om videreføringen av dobbeltsporet blir forsinket ved innsigelse fra JBV. Det kan vi leve med.
På folkemøtet på Scandic var det tydelig begeistring for korridor Øst blant de fremmøtte, og det var tilløp til buing da skisser av strandsonen med korridor Vest med
kulvert ble vist. Også politikerpanelet, bestående av ordfører Einar Busterud (BBL),
Knut Fangberget (H), Katrine Aalstad (MDG), Stig Vaagan (V) og Morten Aspeli (Ap),
ga inntrykk av (men ikke uttrykk for) at partiene må kunne enes om korridor Øst.
Med et enstemmig kommunestyrevedtak er det mulig å overkjøre JBV.

Hilsen

Ole R. Østby (sign)
Vedlegg: Leserinnlegg i HA 24. august: Den store Intercity-bløffen.

Leserinnlegg i HA 24. august 2016

Behold jernbanestasjonen i sentrum.
Det er stusselig å gå gjennom et glissent befolket sentrum en vanlig formiddag og legge merke til alle
de tomme butikklokalene. Og at en av de mest sentrale tomtene i byen fortsatt ligger brakk.
Om jernbanestasjonen i tillegg flyttes halvannen kilometer ut av sentrum, så kan det fort bli spikeren
i kista for en levende by.
En sentrumsnær stasjon bidrar til en attraktiv by. Antagelig i langt større grad enn muligheten til å
sitte på en fortauskafe i Strandgata og se på Mjøsa noen uker i året. Stasjonen ligger i dag i
gangavstand til byens hoteller, kulturtilbud og serveringssteder. Tilgjengeligheten kunne kanskje bli
enda bedre om byens styggeste bygg, Grandsentret, kunne bygges om til parkeringshus, med direkte
adkomst til togene under Strandgata.
Hamar har i dag en unik tilknytting til Mjøsa med sin strandlinje, som strekker seg 7 km fra
Stangebrua til Jessnes, og hvor det er fullt mulig å gå eller sykle så å si i vannkanten hele vegen.
Unntaket er parkeringsplassen på 8 meters-planet. Denne er langt fra noen pryd for øyet. Men å
erstatte den med de fremlagte kulvertløsninger synes voldsomt ut. For egen del tror jeg kanskje en
tilpasset bru-løsning kan bli vel så pent. Da vil en også få muligheten til å trekke vannspeilet helt inn
til Strandgateparken. Men, om dette vil det sikkert bli mange diskusjoner i fortsettelsen.
Det viktigste i denne omgang blir å beholde stasjonen i sentrum.
Mvh.
Jan Strømnæss
Hamar
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Nina Kjendlie <n.kjendlie@gmail.com>
9. september 2016 13:14
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamarkommune.no
Vedr. Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Hei,
Jeg har tilbragt hele mitt liv her på Hamar. Det er bare 26 år langt, men det er her jeg ble født, her
jeg har vokst opp, og her jeg ønsker å være til dagen jeg ikke er mer.

Langs Mjøsa har jeg vandret uttalige ganger.
Langs Mjøsa har jeg gjort nye bekjentskap og kranglet med venninner.
Langs Mjøsa har jeg blitt forelsket og blitt dumpa.
Langs Mjøsa her jeg sørget og feiret.
Vær så snill, gå for Øst - jeg orker ikke å se minnene mine bli fylt igjen med jord og betong.
Mvh
Nina Kjendlie

Geir Bjørnar Smebye
Aslak Boltsgt. 2, 2316 Hamar
Tlf.: 9086 2626 – e-post: gb@smebye.no
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

Saksnr. 201607050.
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Denne høringsuttalelse fremmes fra eier av eiendom Aslak Boltsgt. 2, 2316 Hamar. Denne
eiendommen er meget sterkt berørt i korridor «Vest», uansett om det velges kulvert- eller
broløsning.

Dagens trasé er ikke egnet som område for nytt dobbeltspor
Jeg mener at denne løsning ikke tjener Hamars innbyggere. Den ødelegger byens strandsone både
utenfor sentrum og friområdene fra klokketårnet ved brygga via Koigen og mot Ridehusstranda. Det
Hamar som by trenger, er en åpen og tilgjengelig adgang til Mjøsa. Dersom en annen løsning velges,
vil byens unike tilknytning til Mjøsa forsterkes og bli til glede for mange kommende generasjoner.

Trasé «Vest» medfører ødelagt eiendom, uansett detaljløsning
Slik korridoren er skissert i Jernbaneverkets dokumenter, ligger min eiendom midt i dette området.
Huset ligger i trasén eller så tett innpå, at eiendommen ikke vil være egnet som bolig. Det vil derfor
bli stilt krav om innløsning og erstatning for tapet.

Viktig med rask avklaring
Bruken av eiendommen har allerede i mange år vært sterkt hemmet, siden den ligger i den vedtatte
hensynssonen. Det har gitt mye usikkerhet og store begrensninger i mulighetene for å disponere
eiendommen, enten det gjelder utbygging, oppgradering eller eventuelt salg. Det er derfor av stor
betydning at endelig trasé blir avklart som planlagt gjennom ny Nasjonal Transportplan våren 2017.

Hamar, 11.09.2016

Geir Bjørnar Smebye

Kopi: Hamar kommune

Til:

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

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

Kjell H. Bjørklund (kb@arkinett.no) og Asbjørn Opaas (o-opaas@online.no)

Hamar, 12.09.2016

Høringsuttalelser
til forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane
Når nytt dobbeltspor skal anlegges gjennom byen, har Hamar en unik sjanse til å befeste sin stilling
som en av landets mest attraktive byer - eller for all framtid låse mulighetene for et fritt samspill
med Mjøsa som er byens aller største fortrinn.

Høringsuttalelse nr. 1:
Vi fraråder på det sterkeste alternativene K1-2b og K1-3b
For K1-2b gis følgende begrunnelse:




Alternativet vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og visuelle barrieren mellom byen
og Mjøsa, fra Åkersvika til Karl Jemtesgate.
Jernbane i bru over Hamar-bukta vil medføre betydelig støy gjennom sentrum til Maxi
Alternativet vil ha ødeleggende konsekvenser for Koigen og Skibladnerbryggen.

For K1-3b gis følgende begrunnelse:





Alternativet vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og visuelle barrieren mellom byen
og Mjøsa, fra Åkersvika til Skibladnerbrygga.
Utfyllingen vil fjerne den karakteristiske Hamarbukta som er vesentlig for Hamars geografiske
identitet. De ekstreme krav til bebyggelse (høyder og utnyttelse) vil stenge for sentrums
utsyn og tilgjengeligheten til Mjøsa. Mjøsa skyves vekk fra sentrum som mister sin
direktekontakt med vannet ved at en tett og høy bebyggelse og et høydedrag etableres på
utfyllingen.
De unike grunntrekk i Hamars historiske byplan vil for alltid være ødelagt.
Det knytter seg stor grad av usikkerhet til ansvarsforhold, kostnadsfordeling og framdrift når
det gjelder utbyggingskravet i Hamar-bukta. Konsekvensene av gigantutbyggingen med
hensyn til trafikkavvikling i sentrum og det eksisterende næringsliv er heller ikke utredet.

Felles for begge K1-alternativene gjelder:







Sporområdet på stasjonen vil beslaglegge stort og verdifullt sentrumsareal.
Stasjonsplasseringen gir dårlig tilgjengelighet til toget for store brukergrupper og vil skape
trafikale problemer i sentrum.
De beskrevne positive sentrumsvirkninger av stasjonsplasseringen bestrides. Argumentene
har dårlig relevans for de faktiske forhold i Hamar og omegn.
Det blir betydelige konsekvenser for framkommelighet, trivsel og handel i Hamar sentrum i
en lang anleggsperiode, med risiko for at dette også kan gi varig negativ virkning.
Det blir langvarig stans i ordinær togtrafikk i anleggsperioden.
Alle nevnte forhold vil være hindrende for en god byutvikling.

Høringsuttalelse nr. 2:
K2 er eneste alternativ som både frigjør strandsonen mot Mjøsa og har en
stasjon i sentrum. K2 må snarest utredes videre i samme grad som K1 med
hensyn til beskrivelse av muligheter og avbøtende tiltak.

Nærmere begrunnelse for denne uttalelsen:







Realitetene i frarådingsgrunnene; «anleggsteknisk komplisert», «alt for høye kostnader»,
«skaper stor åpen grøft» trekkes i tvil.
Nye tidsmessige anleggsmetoder og teknologi må vurderes.
Overdekning av kulvert må inngå i alternativ K2
En overdekket stasjon vil gi betydelige næringsarealer i 2 meget sentrale kvartaler og vil
forbedre de byplanmessige kvalitetene sammenlignet med en åpen dyptliggende stasjon.
De oppgitte positive kvaliteter er ikke tilstrekkelig verdsatt
K2’s funksjonelle kvaliteter synes å ha stor lokal tilslutning og alternativets hovedprinsipper
er de mest fremtidsrettede

Høringsuttalelse nr. 3:
K3 er det rimeligste alternativet og må gis høyeste prioritet i den videre
prosess. Alternativet må velges som ny trase for dobbeltsporet jernbane
forutsatt at videre utredning av K2 ikke endrer de forutsetningene JBV
foreløpig har lagt til grunn. K3 må snarest utredes videre i samme grad som
K1 med hensyn til beskrivelse av muligheter og avbøtende tiltak.

Nærmere begrunnelse for denne uttalelsen:









Frarådingsgrunnene (konsekvenser for dyrket mark, Ramsar, godstrafikken og frykt for todelt
sentrum) er sterkt overdrevet.
Alternativet har potensiale for flere forbedringer i forhold til den viste løsning.
K3 er eneste alternativ som via Hamar stasjon kan gis direkte forbindelse Rørosbanen –
Dovrebanen syd. Ekstra tilsving nord - øst kan anordnes om dette er vesentlig for
godstrafikken. K3 vil fortsatt være rimeligste alternativ.
Stasjonsplasseringen gir det beste trafikknutepunkt (bil /buss/pendeltrikk/jernbane +
gang/sykkel) og har den beste tilgjengelighet for flertallet av brukerne.
Arealet rundt stasjonen kan utvikles over tid til arbeidsintensive næringsvirksomheter og
institusjoner. Handelssentrum videreutvikles i samme bydel som i dag.
Det er gode forutsetninger for å lage et funksjonelt gatenett som binder bydelene sammen.
På vedlegget illustreres noen «muligheter for en helhetlig by».

Felles for K2 og K3 gjelder:






Frigjorte arealer på nåværende stasjonsområde kan utnyttes til boligbygging i betydelig
omfang.
Jernbanemuseet kan innpasses i og ved fredede bygninger, med tilkomst fra hovedspor.
Sentrumsområdet vil være sikret fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle tverrgater og
Strandparken, uten bruer, underganger og lange omveger.
Byen kan gjenopprette kvaliteter og særtrekk som ble nedfelt i byplanen fra 1848.
Byen og regionen gis de beste utviklingsmuligheter.

Vedlegg:
Illustrasjon av en «helhetlig by» basert på K3 med stasjon ved Vikingskipet

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor
Sørli-Brumunddal, saknr. 201607050

Innledning
Jeg uttaler meg som bruker av jernbanen, og som representant av det store flertall av togbrukere i
Hamar, de som bor litt utenfor sentrumskjernen.
Da jeg flyttet fra Oslo til Hamar i 2006, stilte jeg to spørsmål: 1. Hvor lang tid bruker toget til Oslo, og
2. Hvor ofte går det. Jeg er en ihuga tilhenger av jernbanen generelt, og dobbeltspor til Lillehammer
spesielt
Jeg flyttet fra ei leilighet i Oslo til en romslig enebolig på Ridabu, og det var et bevisst valg. Nærhet til
Mjøsa og Vangsåsen var også en viktig årsak.
Siden 2006 har jeg følt at den riktige plasseringen av jernbanestasjonen i Hamar må være ved
Vikingskipet. Jernbaneverkets konsekvensutredning viser at min følelse er riktig. Alternativ Øst er det
beste og billigste alternativet. Og det er det alternativet som krever minst inngrep i eksisterende by.
Øst er i opprinnelsen Jernbaneverkets eget alternativ, og det ble før konsekvensutredningen av
Jernbaneverket betegnet som høyst reelt. Når Øst etter konsekvensutredningen kommer klart best
ut både på prissatte og ikke-prissatte kriterier, er det både skuffende og merkelig at Jernbaneverket
stempler alternative med «Frarådet».

Konkurrerende sentrum
En grunn til fraråding er frykten for at en jernbanestasjon ved Vikingskipet kan gi opphav til to
konkurrerende sentra i Hamar. Som togbruker synes jeg denne frykten er sterkt overdrevet. I mine 3
½ år som pendler Hamar-Oslo, var ikke jeg innom jernbanestasjonen en eneste gang. Jeg kjøpte ikke
billetten min der en gang. En jernbanestasjon i dag er utelukkende et sted der man går av og på
toget. Det er ikke behov for en eneste fasilitet der som skulle bidra til et konkurrerende sentrum.

Sentrumsnærhet
En annen grunn til fraråding er at en stasjon ved Vikingskipet ligger for langt fra dagens sentrum. Her
snakker vi dog om bare litt over en kilometer. Det er et nasjonalt krav at en større andel av
transporten i tiden framover skal skje kollektivt og med sykkel og gange. En forutsetning for dette er
vel at folk faktisk må akseptere å både gå og sykle litt lengre enn man er vant til i dag. En kilometer
burde således ikke være en grunn til fraråding.
At området i strandsonen vil være mer attraktivt for utbyggere, er sikkert riktig, men dette vil skape
dyre leiligheter, som bare er attraktive for kremen av hamarsinger. Vi finner sannsynligvis svært få
togbrukere i denne kremen. Jeg har i alle fall ennå ikke sett noen dokumentasjon på at en utbygging i
strandsonen vil gi økt passasjergrunnlag på jernbanen. Som togpendler valgte i alle fall jeg å bo

landlig på Ridabu framfor i en leilighet i sentrum. Her føler jeg pengemakt står mot folkemakt, og at
vestalternativet på sikt kan gi opphav til en todelt by.
Dette forsterkes med at Jernbaneverket faktisk ikke planlegger nok parkeringsplasser med
vestalternativet, men at vi som bor litt utenfor sentrumskjernen, blir henvist til Stange og
Brumunddal for å bruke toget. Med en slik løsning blir i alle fall ikke IC-satsingen et miljøtiltak.
Det er også framhevet at flere boliger og arbeidsplasser ligger nærmere dagens stasjon enn
Vikingskipet. Dette er sikkert riktig, men hvor mange av menneskene her er togbrukere? Av
Jernbaneverkets egne utredninger framgår det at bare 2,5 % av interntransporten i Hamarregionen
foregår med tog. Toget er i dag ingen destinasjon for sentrumsaktiviteter. Det er svært få eller ingen
som i dag tar toget til Kulturhuset i Hamar, eller til arbeidsplasser der. Det er ingen grunn til å tro at
et dobbeltspor vil forandre på dette. Det er derfor liten grunn til å hevde at en jernbanestasjon MÅ
ligge i det desiderte sentrum av Hamar. Det var i gamledager, men ikke i dag, og i alle fall ikke i
framtiden.

Godstransport
Det er framhevet at man trenger et tilsving til Rørosbanen for godstransport, og at det er vanskelig å
få til dette fra nord med østalternativet.
Etter det jeg kjenner til, er det her snakk om ett tog i døgnet. Det er vel også en noe misvisende
betegnelse at dette er et tilsving til Rørosbanen. Dette gjelder tog fra Gudbrandsdalen som skal via
Kongsvinger og til Sverige. Dette er altså et tilsving til Solørbanen, og har lite med Rørosbanen å
gjøre. Det må også etableres tilsvarende tilsving sør for Elverum og i Kongsvinger.
Alternativet til tilsvinget er at dette ene godstoget i døgnet snur på Hamar. Det burde være et godt
alternativ. Dersom dette tar for lang tid, og medfører at gods ikke i tilstrekkelig grad overføres fra vei
til bane, mener jeg det bør vurderes ett mer effektivt tilsving til Solørbane og Sverige, ved å etablere
et jernbanespor fra Strandlykkja til Skarnes. Dette må opplagt bli mye kortere enn å frakte godset
ned til Hamar, for så opp til Elverum, og ned igjen til Kongsvinger. I og med at man sparer noen
tilsving, blir vel ikke dette alternativet så mye dyrere heller. Jeg ber derfor om at et tilsving fra
Strandlykkja til Skarnes utredes som et alternativ til tilsving i Hamar.

Rørosbanen
En stasjon ved Vikingskipet vil være en stor fordel for Rørosbanen. I dag må alle togene på
Rørosbanen snu på Hamar. Dette er en stor ulempe. Med elektrifisert Rørosbane, og stasjon ved
Vikingskipet, vil alle togene kunne kjøre Oslo-Trondheim via Røros direkte uten å snu på Hamar.
Dette vil opplagt gjøre Rørosbanen mer attraktiv. På sikt vil dette kunne bety et være eller ikke-være
for Rørosbanen.

Ulemper i byggeperioden
Det er fokusert på at alternativ Øst vil medføre at Stangevegen må stenges i en lang periode. Dette er
sikkert riktig, men dette gjelder alle trasealternativ, inkludert kulvertløsningen i Vest.
Kulvertløsningen i Vest må nemlig også ha et tilsving til Rørosbanen fra sør, og dette tilsvinget vil

måtte medføre nøyaktig de samme konsekvensene for Stangevegen som alternativ Øst. Dette er
underkommunisert i Jernbaneverkets konsekvensutredning.
Når det gjelder Vangsvegen, er det et faktum at E6 nå skal bygges ut til fire felt. Som en del av dette
prosjektet, skal Vangsvegen også bygges ut til fire felt fra E6 inn mot Hamar sentrum. Det er altså
klart at uansett jernbanetrase, vil det bli omfattende inngrep i det østlige Hamar i årene som
kommer. Fordelen med alternativ Øst er at inngrepene utelukkende kommer i dette samme
området. Vi slipper alle de store inngrepene i Hamar sentrum som alternativ Vest vil måtte forårsake.
Dessuten kan det være av interesse og fornuftig at dobbeltsporet og E6 gjennom Hamar nå bygges
parallelt, slik at inngrepene kan koordineres og komme på samme tidspunkt.
Slik jeg ser det, vil også togtrafikken med alternativ Øst kunne gå noenlunde smertefritt i
byggeperioden.

Jordvern
Jordvern er viktig, og det er da også framhevet i konsekvensutredningen. Jeg mener at deler av
Børstadjordet kan spares med kulvertinnslag tidligere enn det som så langt er foreslått. Dog er det
slik at Børstad dessverre bare utgjør en liten del av det totale jordbruksareal som går med til
utbygging av ny infrastruktur. Det er da også akseptert at noe jord må ofres til infrastruktur. Det
viktige er at jorda erstattes. Når det gjelder Børstad, er dette et område som blir liggende inneklemt
mellom en bykjerne og en firefelts motorvei. Dette området vil i framtiden nok ikke være det
området som er best egnet til matproduksjon. I alle fall ikke hvis Hamar nå skal utvikle seg slik det er
planer om. Før eller siden blir nok dette området uansett tatt til boliger eller annen
næringsvirksomhet enn jordbruk.

Utviklingsmuligheter rundt Vikingskipet
Det er store utviklingsmuligheter rundt Vikingskipet. Store deler av Espernområdet vil ligge nærmere
Vikingskipet enn dagens stasjon (vi må huske på at man fra Espern må ta bru over til dagens stasjon,
og dette er tidkrevende).
I Vikingskipets umiddelbare nærhet ligger også et halvferdig Briskeby stadion. Med en
jernbanestasjon ved Vikingskipet vil dette området bli mer attraktivt for private, og det øker sjansen
for at Briskeby kan ferdigstilles med boliger og næringsvirksomhet. Det vil også kunne bli en attraktiv
konsertarena også for folk utenfor Hamarregionen.
Det er allerede store utbyggingsplaner i området rundt Vikingskipet. I gangavstand til Vikigskipet
ligger også næringsparken på Midtstranda, som i dag skriker etter investeringer.
Politihovedsetet for Innlandet er nå lokalisert ved Vikingskipet, og flere og flere arbeidsplasser har i
den senere tiden beveget seg østover i Hamar.
Dessuten er Vikingskipet selv et nasjonalanlegg for skøytesport. I tillegg er det et nasjonalt anlegg for
konserter og utstillinger. Det er Innlandets største kulturhus med nedslagsfelt for hele Østlandet. Det
er et anlegg vi forventer at folk skal strømme til fra hele Norge. Med tog!

Fordeler med en jernbanestasjon ved Vikingskipet
1. En stasjon ved Vikingskipet ligger sentralt plassert ved Innlandets største kulturhus, sentralt
plassert i forhold til næringsparken på Midtstranda, sentralt i forhold til politihovedsetet for
Innlandet, til Briskeby stadion, og frem for alt sentralt plassert i forhold til alle dem som
bruker toget til og fra Hamar stasjon.
2. En jernbanestasjon ved Vikingskipet vil være sentralt plassert i forhold til den øvrige
infrastruktur i Hamar, E6, Vangsvegen og Stangevegen.
3. En stasjon ved Vikingskipet medfører at infrastrukturen i Hamar samles på ett sted, og vi
unngår at Hamar blir en trafikkøy mellom en firefelts motorvei i øst og en dobbeltsporet
jernbane i vest.
4. En stasjon ved Vikingskipet er det alternativet som gir minst inngrep i eksisterende by.
5. Alternativ Øst med stasjon ved Vikingskipet er det billigste alternativet.
6. Alternativ Øst vil gi liten negativ innvirkning på togdriften i byggeperioden.
7. En stasjon ved Vikingskipet gir muligheter for helt nødvendige parkeringsplasser ved
stasjonen.
8. Alternativ Øst frigjør store områder i Hamar, inkludert strandsonen.
9. Øst er det alternativ som gjør at dobbeltsporet til Lillehammer kan realiseres.

Hamar, 10.09.2016
Trond Kjernli

Randi og Ronny Stavø,
Karl Jemtes gt. 8,
2315 Hamar.

postmottak@jernbaneverket.no

Høring: Sak nr. 2016007050

Helt siden Jernbaneverket (JBV) ble engasjert for å prosjektere en to-spors jernbane
i, gjennom eller rundt Hamar, har det vært meget stort engasjement fra Hamars
innbyggere. Noe som fremmøtet på de forskjellige folkemøtene og de utallige
inseratene i byens hovedavis vitner om.

På informasjonsmøter og gjennom Hamar Arbeiderblad (HA) har vi fått forståelsen av at
følgende alternativer er aktuelle:
Vest med bro, vest med kulvert og øst med stasjon ved Vikingskipet. Rekkefølgen må ikke
oppfattes som noen prioritering. - At alternativ Midt faller bort aksepterer vi helt og fullt,
bl.a. pga at det vil påløpe enorme, uforutsette kostnader som følge av senkning av
grunnvannstanden og som igjen vil medføre store setningsskader på den omkringliggende
bebyggelsen dersom ikke avbøtende tiltak gjennomføres.
Vi antar at JBV har oppfattet, bl.a. gjennom lokalavisen HA, at det er en klar majoritet blant
Hamars innbyggere mot broløsningen. Dersom JBV av en eller annen merkelig grunn
finner at Vest med bro bør bygges, vil vi foretrekke at hele jernbanesaken utsettes, slik at
JBV får bedre tid til å omprosjektere.
Etter ovenstående lille utredning sitter vi igjen med to alternativer, 1. Østløsningen og
2. Kulvertløsningen. Og her foretrekkes Østløsningen av bl.a. følgende grunner:
1. I følge kostnadsoverslaget er den klart rimeligst.
2. Mht. utsikt fra byen ut over sjøen, er dette den klart beste løsningen. Skaper høy
trivselsfaktor.
3. Eksisterende bane kan brukes under mesteparten av anleggsperioden, noe som er
både kostnadsbesparende og reduserer ulempene i anleggstiden.
4. Det er opplagt at en så omfattende anleggsdrift vil medføre mye støy, støv og
ekstra trafikk. Dette vil skje uansett hvilket alternativ som velges. Vår ærbødige
påstand er imidlertid at vestlige alternativer vil være til sjenanse for atskillige flere
av byens innbyggere enn dersom man velger det østlige alternativet. – Det er jo en
kjensgjerning at E6 og omlegging av rv 25 over Åkersvika skal utføres omtrent på
samme tid som jernbanen. Ut fra det vi kan lese av de fremlagte planer, vil deler av
jernbanebyggingen falle ganske bra sammen i tid med E6-utbyggingen, og de
påpekte ulempene vil man i alle fall få ved veiutbyggingen. Tilleggsulempene fra
jernbaneutbyggingen vil derfor kun få marginal betydning for de berørte naboer.
5. Koigen kan ligge uforstyrret til glede for byens befolkning.

6. Omkringliggende bebyggelse: Ingeberg, Stafsberg, Ottestad og fremtidig bydel
Espern vil utgjøre en meget stor andel av trafikkgrunnlaget for den nye jernbanen.
Reisende til og fra disse stedene vil få en enklere forbindelse til togene via
Vikingskipet stasjon enn ved den eksisterende. En sirkel med radius ca. 600 m vil
ha minimal betydning når man også inkluderer de omkringliggende bydelenes
betydning som grunnlag for togtrafikken.
7. Gjennom det som er fremkommet i HA og vårt inntrykk etter diverse møter har vi
følelsen av at JBV prosjekterer den tospors linjen for dagens trafikkgrunnlag.
Prognosene viser imidlertid at Hamar by vil vokse, og de fleste som følger med i det
som foregår omkring jernbaneutvidelsen er overbevist om at økningen av antall
innbyggere i byen vil skje nordover og østover. Ergo vil sirkelen man henviser til få
mindre og mindre betydning for eksisterende stasjon.
Helt fra starten av arbeidet med hvilket alternativ som bør velges, har vi sittet igjen med
følelsen av at JBV foretrekker en eller annen form for vestlig alternativ, og med
eksisterende stasjon som betjeningsplattform for de reisende. Eksempelvis kan vi vise til
uttalelse i HA den 1. september av S. Setvik: «Korridor øst oppfyller ikke samfunnsmålet
om et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområder
sammen». Et slikt utsagn er jo det reneste svada når man ikke følger opp med en
forklaring om hvorfor østløsningen er så meget dårligere enn en vestløsning. Er det pga at
østløsningen er en billigløsning?
Ramsar-konvensjonen. Vi kan forstå at den kan skape hodebry, men det er en
kjensgjerning at man fra tid til annen støter på problemer som i første omgang virker
håpløst å få gjennomført, men når man etter hvert begynner å jobbe med dem så
oppdages løsninger som er akseptable. Spørsmålet er derfor: Hvor meget har JBV jobbet
for, om mulig, å få til en løsning for den østre korridoren? - Vi kjenner til at det er
utarbeidet planer for såkalte avbøtende tiltak i Åkersvika. I hvor stor grad har JBV forsøkt å
knytte seg til disse planene?
Mht tømmertransporten mot Østerdalen er spørsmålet her også: Hvor meget har JBV
jobbet med en slik løsning? Eller er det slik at når man har droppet østalternativet, så har
man ikke brukt så mange kalorier for å få til en akseptabel løsning?
Bruk av dyrkbar mark. Vi har selvfølgelig respekt for beskyttelse av dyrkbar mark. Men,
skal samfunnet fungere noenlunde bra, er man avhengig av velutbygd infrastruktur. Det
eneste vi derfor kan si slik som situasjon er, at man bør/skal være så skånsom som mulig
og ta vare på overskuddsmatjord på best mulig måte.

Hamar, den 9. september 2016.

Randi Stavø.
Sign.

Kopi: postmottak@hamar.kommune.no

Ronny Stavø.
Sign.
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2016
Til: Jernbaneverket,

postboks 4350, 2308 Hamar (kopi til Hamar Kommune)

Fra: Inger Wold Opaas, Snekkerstuvegen

17, 2316 Hamar

11.09.2016

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane
I snart 130 år harjernbanen

vært en barriere mellom byen og Mjøsa; fra Espern til Jessnes!

I 2024 vil vi ha Mjøsa tilbake!
Vi vil ha fri tilgang til strandområdene

og Mjøso fra alle tverrgater

og strandparken;

uten bruer,

underganger og lange omveger!
Vi vil ikke at jernbanespor

iframtid

skal beslaglegge viktige sentrumsarealer.

Vi ønsker å gi byen de beste utviklingsmuligheter

og innbyggerne

og turistene trivsel og gode

opplevelser.
Hamar må gis mulighet til å utnytte sin fantastiske

gave fra naturen: Mjøsa!

Jeg vil derfor sterkt fraråde at framtidig jernbane gjennom Hamar skal
legges til korridor Kl

(K1-2b i bru og K1-3b i kulvert over Hamar-bukta).

Trase- alternativene K2 (Midt) og K3 (Øst) har større potensiale for god byog regionutvikling og kan gjenopprette kvaliteter i sentrumsområdet som ble
nedfelt i byplanen fra 1848 og som siden 1890 har vært betydelig svekket
gjennom plasseringen av jernbanesporene. Visuelle og funksjonelle barrierer
kan fjernes!

Med hilsen

22,03-e.4_
Ciatzs.
Inger Wold Opaas

/

Til Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Postmottak@jernbaneverket.no

Saksnummer 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal.

Jeg protesterer med dette mot at en nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert- eller broløsning.

Bakgrunnen for mitt innspill.
Jeg er en innflytter til Hamar by som har blitt svært glad i byen min. Jeg flyttet hit for 2 år siden, og
valgte meg Hamar fordi det er en av de flotteste byene jeg vet om. Jeg kunne egentlig flytte hvor jeg
ville i hele Norge, etter et langt liv på stadig flyttefot, men jeg valgte meg altså Hamar selv om jeg
verken hadde familie eller jobb her!
Byen sjarmerte meg, der den lå med sin nærhet til Mjøsa og nydelige naturomgivelser i landskapet
rundt. Hamar har de siste årene blitt en dynamisk, spennende by, med mye kulturliv og vekst, en by
som kan tiltrekke seg den kulturelle og kreative arbeidsstyrken, i hard konkurranse med andre byer.
Forutsetningen er selvfølgelig at vi ikke skusler bort det aller flotteste vi har, for kjedelige
intetsigende sovebyer tiltrekker ikke mange.
Sentrum av Hamar har en bykjerne som er genialt planlagt og bygd opp rundt Hamarbukta. Her kan
utsynet mot Mjøsa nytes fra alle tverrgatene og torgene rundt i byen. Mjøsa betyr den skinnende
eller lysende, og det er virkelig et eget lys over hele Hedemarken og Hamar, det er lysrefleksjonene
fra Mjøsa vi fornemmer, refleksjoner hvor sjø, himmel og by speiler hverandre. Dette
naturfenomenet har gledet menneskene her i tusenvis av år.
Denne vakre byen flyttet jeg altså til, det eneste som skurret litt var den jernbanelinja som gikk
gjennom byen, og avskar bykjernen fra direkte kontakt og opplevelse av Mjøsa. Jeg tenkte for meg
selv at her kunne det virkelig blitt flott hvis bare byen hadde lagt jernbanen et annet sted.
I løpet av kort tid i Hamar ble jeg kjent med de forslåtte planene for dobbeltspor for jernbanen, og
ble forferdet når jeg forstod at det faktisk var noen som mente at dobbeltsporet burde gå i
strandkanten i byen, enten som en høy kulvert eller på en bro. Jeg trodde nesten ikke mine egne
ører. Nå hadde jo endelig byen mulighet til å ta tilbake de arealene som jernbanen hadde okkupert i
over 100 år, spor som aldri skulle ha blitt lagt der. Hamar hadde endelig en mulighet til å bli den
perlen av en by som den er ment å være. Og her startet mitt engasjement for å kjempe for den byen
jeg var blitt så glad i, kjempe for byens sjel og områdets tusen år lange ekteskap med Mjøsa.
Dette høringsnotatet skriver jeg som en engasjert privatperson, en person som valgte Hamar by på
grunn av sin vakre beliggenhet. I fremtiden kan det bli mange som tar de samme valgene som meg,
hvis vi bare evner å ta vare på den største herlighetsverdien som Hamar har, nemlig kontakten med

Mjøsa. Og for ordens skyld, jeg har ingen egeninteresse i denne saken, ingen av de foreslåtte
jernbanetraséene vil berøre min eller mine nærmeste sin bolig.

Mine innspill til JBV.
Jeg har fulgt med på jernbanedebatten som har pågått i lang tid i Hamar, jeg har vært tilstede på
nesten alle folkemøter og jeg har forsøkt å sette meg inn i saken. Jeg har lest jernbaneverket sin
innstilling og hvilke traséer som har fått betegnelsen anbefaler og fraråder. I den forbindelse vil jeg
komme med noen innspill og synspunkter.

JBV sin rolle sett i sammenheng med politisk nivå.
JBV har i realiteten ikke gitt det politiske nivået noen reell valgmulighet. De to anbefalingene som
jernbaneverket fremlegger, gjelder jo for samme trasé. Da er det egentlig ingen reell valgmulighet,
det mener jeg er svært betenkelig. Et faglig administrativt organ som JBV skal i utgangspunktet skape
et solid politisk handlingsrom, ikke snevre det inn som det er gjort her. Det er politisk nivå som skal ta
avgjørelsene, men det må da være en reell valgmulighet. Det mener jeg ikke at det er her, siden
begge alternativene som har fått kategorien anbefaler, faktisk går i samme trasé. Dette mener jeg er
en dårlig forståelse av JBV sin rolle, og en situasjon som ikke gir optimalt samarbeid og tillit med
politisk nivå.

Knutepunktutvikling.
JBV er opptatt av knutepunktutvikling og det samfunnsmessige mandatet som handler om å få flest
mulig mennesker til å gå, sykle samt bruke kollektivtransport. Så langt er JBV og jeg helt enige, men i
konklusjonen videre følger jeg ikke JBV sin logikk. La oss ta knutepunktutvikling først. Et knutepunkt
er et geografisk område som er lett å nå for flest antall reisende, enten du kommer med bil, buss,
tog, sykkel eller til fots. Et knutepunkt er også et sted hvor du lett kan skifte fra det ene
transportmidlet til det andre, for eksempel fra tog til ekspressbuss eller fra privatbil til tog. Og et
knutepunkt bør ha nærhet til boliger, arbeidsplasser og opplevelser.
Ut i fra min forståelse av et trafikkmessig knutepunkt, så burde stasjon ved Vikingskipet være aller
best egnet. Det har enklest tilkomst for både privatbiler og ekspressbusser (de kjører ikke innom
Hamar stasjon i dag). I tillegg er Vikingskipet faktisk nærmest for flest antall mennesker i
nedslagsfeltet rundt Hamar stasjon. Nabokommuner som bruker Hamar stasjon må selvfølgelig også
regnes med i totalregnestykket.
Byer med demografi og bosettingsmønster som Hamar vil alltid ha en stor andel pendlere som bor i
utkantene rundt byen. Bynære leiligheter i Hamar bebos i større grad av pensjonister enn for
eksempel i Oslo. Et knutepunkt ved Vikingskipet vil således være nærmest for flest antall mennesker,
og lettest tilgjengelig for biler og ekspressbusser, det er et viktig poeng.
Arbeidsmarkedet er et annet område som JBV definerer under knutepunkt. Arbeidsplassene i Hamar
er spredt rundt omkring, noen av de største ligger utenfor Hamar. I selve Hamar by er også noen av

de store arbeidsplassene relativt langt unna dagens stasjonsplassering, for eksempel Norsk tipping og
sykehuset. De fleste som pendler inn til jobb i Hamar i dag kommer fra nabokommuner, men de
kommer stort sett med sykkel, bil og buss. En stasjonsplassering vil således ikke ha så mye å si for
arbeidspendlingen til Hamar. Nye arbeidsplasser kan uansett etablere seg i nærheten av alle
stasjonsalternativene.

Økt bruk av kollektivtransport i samfunnet.
Det andre området som JBV poengterer handler om å få flest mulig til å gå, sykle samt bruke
kollektivtransport. Dette er jeg helt enig i, dette er viktige områder både for samfunnets totale klima,
men også for stedlig klima og miljø i Hamar by. Men denne målsettingen har minst tre ulike
utfordringer:
1. Hvordan kommer folk seg til jernbanestasjonen: bil, buss, sykkel eller gange.
2. Hvem kan eventuelt velge bort toget/ kollektivtrafikk og hvorfor velger de det bort.
3. Hvordan lager vi den indre bykjernen i Hamar mest mulig grønn, miljøvennlig og bilfri.
Mitt hovedbudskap er at JBV ensidig kun har vurdert punkt 1, nemlig hvordan folk kommer seg til
stasjonen, i tillegg har de faktisk kun vurdert de som bor innenfor en radius på 600 meter, mens det
interessante er de som bor lenger utenfor, og hva disse velger av transport.
Jeg mener at punkt 2 og 3 er de viktigste her. For samfunnet som helhet er det mye bedre at folk
faktisk kjører til jernbanestasjonen og parkerer der, i stedet for å ta bilen helt til Oslo. Her mener jeg
JBV har bommet. De som bor i sentrum dropper nok ikke toget selv om de må sykle 3-4 minutter
lenger. Mange andre får samtidig tilsvarende kortere vei. Det som imidlertid er viktig er at alle de
som bor i utkanten ikke velger bort toget, men heller kjører bilen sin til en stasjon med enkel tilkomst
og parkering.
Det blir også mer og mer aktuelt å skjerme den indre bykjernen for mest mulig biltrafikk. Denne
tendensen ser vi i de fleste byer som vil lage miljøvennlige, grønne bysentre. Ut i fra disse
vurderingene så vil en stasjon ved Vikingskipet skjerme den indre by for unødvendig biltrafikk og
gjennomgangstrafikk til stasjonen. En by med demografi og bosettingsmønster som Hamar vil alltid
ha en stor andel reisende som bruker privatbil. Det er et fåtall som går til toget, også med dagens
stasjonsplassering. Og uansett hvor mange sentrumsleiligheter som bygges, så vet vi ikke om det er
dagpendlere som flytter inn i disse. Derfor vil en stasjon ved Vikingskipet sannsynligvis være mest
miljøvennlig, både for samlet bilbruk i samfunnet, men også for et grønnere, mer bilfritt sentrum i
Hamar.
JBV har her ikke fremlagt noe tallmateriale som viser hvor mange som kjører bil, buss eller sykkel til
stasjonen i dag. Vi vet heller ingenting om hvor arbeidspendlere bosetter seg i en by som Hamar. Det
foreligger heller ingen undersøkelse som kan si noe om hva som skal til for at man velger det ene
transportmidlet fremfor det andre, altså når velger man toget i stedet for privatbilen til Oslo. Det
eneste JBV kan si noe om er antall som bor innenfor en radius av 600 meter, Det sier egentlig svært
lite om hvilke transportvalg folk tar i Hamar og omegn.
Ut i fra dette mener jeg at JBV bedriver synsing. De vektlegger alt for få momenter vedrørende valg
av transportmiddel, og kan heller ikke vise til noen aktuell statistikk som viser valg av ulike
transportmidler for nedslagsfeltet rundt Hamar. Det handler nemlig ikke så mye om hvordan folk
innenfor en radius av 600 meter kommer seg til stasjonen. Det handler mest om å få flest mulig
mennesker til jernbanestasjonen, enten de kjører, sykler eller går.

En stasjon med dagens plassering kan dermed risikere færre togkunder, helt motsatt at hva JBV har
lagt til grunn. Hvis flere velger privatbilen til Oslo/Gardermoen fordi stasjonen er vanskelig å nå med
bil, så taper både miljøet og JBV!

JBV sitt samfunnsmandat.
JBV har et klart samfunnsmandat, dette fremkommer både av tildelingsbrev og styringsdokumenter.
Jeg vil her komme inn på noen av områdene.
JBV sin planlagte utbygging er viktig for å avlaste hovedstadsregionen og fremme regional utvikling.
For å få mennesker til å bosette seg i byer som Hamar, så må byene ha en attraksjonsfaktor i seg selv.
Det holder ikke med en stasjon og dobbeltspor. Mennesker i dag er opptatt av byens egen verdi,
skjønnhet og samspill med naturomgivelsene ved valg av bosted. Dersom vi ødelegger den største
herlighetsverdien til Hamar, så vil det ikke være spesielt attraktivt for nye innbyggere. Den kreative
klasse tiltrekkes av byer med spesielle bymessige kvaliteter og særpreg, samtidig etablerer
innflytterne nye bedrifter og bidrar til regional utvikling. Hamar kan slik sett bli en enorm drivkraft for
Innlandsområdet og samtidig avlaste hovedstadsområdet, men da må vi ikke skusle bort vår største
herlighetsverdi, og ende opp som en soveby.
JBV har en målsetting om at flere skal ta kollektivtransport og styrke jernbanens miljøfortrinn. For å
lykkes med dette, må man vite hva som er alternativet til toget og hvorfor reisende tar ulike
transportvalg. Her har JBV gjort en alt for dårlig samfunnsanalyse i Hamar og omegn. Byer som
Hamar er helt annerledes enn storbyer. I Hamar er privatbilen den største konkurrenten til toget,
mange pendlere bor i utkantene og hvis ikke stasjonen er enkel å nå med bil, så velges toget helt
enkelt bort, stikk i strid med JBV sitt mandat, både vedrørende miljø og flere kunder til toget.
Knutepunktutvikling er et annet viktig område for jernbaneverket. Det som bør være aller viktigst
med et knutepunkt er at det er enkelt å nå for flest antall mennesker, og at det er enkel tilkomst med
privatbiler og ekspressbusser. Her vil en stasjon ved Vikingskipet helt opplagt være et bedre
knutepunkt enn dagens stasjon. Det er nærmest for flest antall mennesker og det er enklest å nå
med bil og buss. Mange boliger i nærheten av knutepunkt vektlegges som viktig. Nye boliger kan
bygges i nærheten av alle stasjonsalternativer, men vi vet uansett ikke hvem som flytter inn i
sentrumsboliger, derfor må enkel tilgjengelighet fra områdene rundt vektlegges.
JBV skal samarbeide godt med andre aktører står det i tildelingsbrevet fra samferdselsministeren.
Dette kan være samarbeid med for eksempel kommuner. Jeg mener at det er svært viktig for JBV å
være lydhøre overfor Hamar kommune sine meninger og ønsker. Dersom kommunen ønsker et
større valg av trasé-alternativer så bør JBV justere sine foreslåtte alternativer etter dette. Det
fremmer heller ikke et godt samarbeid når det ikke er reelle politiske valgmuligheter vedrørende
traséer. JBV sitt krav om boliger i strandsonen er et annet område som ikke fremmer samarbeid med
kommunen. Det er Hamar kommune som skal drive byplanlegging i tråd med demokratiske
prinsipper, og det oppleves som om JBV her tråkker utenfor sitt mandat.
JBV skal ha fokus på økt driftsstabilitet, punktlighet og pålitelighet. Et dobbeltspor i vestlig trasé vil
gjøre driften svært utfordrende i anleggsfasen. Dette vil sannsynligvis være et problem i lang tid, og
er underkommunisert fra JBV sin side. Dette vil også hindre driftsstabilitet og vil ikke være i samsvar
med samfunnsmandatet.

Kostnader og samfunnets bruk av fellesskapets penger er et svært viktig område som angår oss alle.
Det er en kjensgjerning at østlig trasé kommer best ut økonomisk. Det er et meget tungtveiende
argument som JBV absolutt må vektlegge.
Ut i fra ulike sider ved JBV sitt samfunnsmandat så kan jeg ikke se annet enn at østlig trasé med
stasjon ved Vikingskipet er det alternativet som oppfyller samfunnets krav på best mulig måte.

Fordeler med stasjon ved Vikingskipet og østlig trasé.
Jeg vil kort oppsummere fordelene med østlig trasé og stasjon ved Vikingskipet.
1. Det er billigste alternativ. Det bør absolutt veie tungt.
2. Det er nærmest for flest antall mennesker som bruker toget. Nabokommuner som bruker
Hamar stasjon må selvfølgelig medregnes.
3. Det er enklest tilgjengelighet med bil og buss fra alle områdene rundt Hamar. Dette kan gi
flere togkunder, som ellers ville valgt privatbilen til Oslo/ Gardermoen.
4. Stasjon ved Vikingskipet kan gi et grønnere, mer miljøvennlig og bilfritt sentrum, siden
gjennomgangstrafikken ikke sendes gjennom indre bykjerne.
5. Østlig trasé vil berøre færrest antall boliger i Hamar.
6. Hamar kommune kan selv bestemme sin egen byutvikling i tråd med demokratiske
prinsipper.
7. Vikingskipet er mest fremtidsrettet med tanke på byens vekst utover, og vil om få år fremstå
som det naturlige knutepunkt i Hamar.
8. Områdene som JBV besitter på Espern kan bli en helt ny bydel.
9. Publikum til idrettsarrangementer og store salgsmesser i Vikingskipet vil få en svært grei
adkomst.
10. Togtrafikken kan gå tilnærmet normalt i anleggsperioden.
11. Det viktigste av alt: Byens kontakt med Mjøsa opprettholdes og forbedres. Byen blir ikke
liggende inneklemt i skyggen bak en massiv voll eller sjenerende broløsning. Kontakten med
Mjøsa fra bygatene opprettholdes, og strandlinjen kan opparbeides til allmennhetens beste
samtidig som kontakten med Mjøsa opprettholdes og forbedres fra hele byen.

Konklusjon.
Det vil være en tragisk skjebne for Hamar by dersom vestlig trasé velges. Det vil være et fatalt
feilgrep som vil være vanskelig å forklare for kommende generasjoner, og vanskelig å reversere. Vi
må fortsatt la Mjøsa få spre sitt unike lys og nærvær over hele byen, slik som den har gjort i tusener
av år. Det eneste riktige er å la Hamar få strandlinjen sin tilbake og legge jernbanen i en annen trasé.
Jeg mener at østlig trasé er det aller beste valget for samfunnet, miljøet, økonomien, Hamar og ikke
minst for våre etterkommere.
Det er også uforståelig at JBV kan konkludere med fraråding av østlig trasé med bakgrunn i
momentene som jeg har nevnt tidligere i innlegget her. Østlig trasé har svært mange fordeler, og
oppfyller i tillegg de fleste områdene ved JBV sitt samfunnsmandat. Jeg vil på det sterkeste oppfordre
til at JBV selv anbefaler østlig trasé, med stasjon ved Vikingskipet.

Det viktigste av alt er uansett strandsonen og Hamar sin unike kontakt med Mjøsa. Det er kun
jernbanen som har vært et hinder her i over hundre år. Tiden er nå inne til å gi Hamar og Mjøsa
ordentlig kontakt med hverandre igjen. Når ulike momenter i jernbanesaken skal veies mot
hverandre så må ikke JBV glemme at et område er uendelig mye viktigere enn alt annet, nemlig
Hamar sin største herlighetsfaktor, kontakten og utsynet til Mjøsa. Om hundre år er det den faktoren
som vil bety mest. Byen har nå alle muligheter til å bli en perle av en by, en virkelig Mjøsby som
tiltrekker seg stadig nye innbyggere og næringsliv. Men da må vi klare å bevare det aller flotteste vi
har, kontakten mellom Hamar og Mjøsa, og det spesielle lyset og gjenskinnet fra Mjøsa som
omslutter hele byen og landskapet rundt. Jernbaneverket må ikke slukke lyset over Hamar eller
slukke håpet til innbyggerne. La Hamar få tilbake strandsonen og Mjøsa.

Elisabeth Mathiesen.
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Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
I tillegg mener jeg at vest-alternativet vil føre til økte trafikk- og parkeringsproblemer for bebyggelsen
rundt eksisterende Hamar stasjon.
Dessuten er strandsonen blitt opparbeidet til det beste for Hamars befolkning når det gjelder
avkobling, rekreasjon og fysisk aktivitet.
I Strandgata kan folk sitte og nyte et godt måltid, en kaffe (eller hva det nå måtte være), og samtidig
skue utover Mjøsa uten at noe er i veien.
La det forbli slik også i framtida. Øst med stasjon ved Vikingskipet er derfor det beste alternativet.
Glem dyrkbar mark som vi snart ikke har mer igjen av her i landet.
Politikerne har vært særdeles «flinke» til å få bygget ned det som har vært. Når det gjelder å ta vare
på det som er igjen, så har det toget gått, for å si det sånn.
Hamar, 12. September 2016.
Hilsen
Elin Skjønsberg

Fra. Terje Halvorsen

Hamar. 12.09.2016

Lille Prestrud veg 36. 2315 Hamar
Til. Jernbaneverket
Kopi. Hamar Kommune
Vedr: Høringsuttalelse Sørli – Brumunddal
Det er med stor forskrekkelse jeg ser at JBV går inn for korridor 1 og 2 spor Vest, og fraråder korridor
3 spor Øst. Spor Vest er helt ødeleggende for Hamar videre utvikling i et 100 år perspektiv.
Jeg har opplevd Hamar gjennom 72 år og sett hvordan byen har utviklet seg, om noen år har Hamar
kun en vei å vokse og det er mot Øst. Det blir da feil at JBV bruker en sirkel på 600 meter i sin
konsekvensutredning. Nesten alle kommer til Jernbanen med privatbil, buss eller Taxi, hvorfor skal vi
da måtte reise lengst inn i byen vår for å ta toget. Strandgata ble bygget som miljøgate for noen år
siden, i dag står trafikken pal og det er fullt kaos når det kommer et tog eller når det er buss for tog.
Hvordan blir det da om 100 år? JBV har i sin konsekvensutredning kun tatt høyde for dagens
situasjon, det har jeg fått bekreftet av JBV egne folk på folkemøtene som har vert avholdt på Hamar,
dette kaller jeg snevert og lite fremtidsrettet av en så stor etat.
Jeg ønsker at Hamar skal få utvikle seg til å bli inlandshovedstaden med stor H. Hamar har i dag en
fantastisk flyt og store muligheter til å tiltrekke seg ungdom og voksne som ønsker å bosette seg i
byen vår. Da må vi legge til rette for byutvikling, og hvordan gjør vi det. Med å velge spor 3 med
stasjon ved Vikingskipet, der vil vi få en moderne stasjon med riktig infrastruktur for hele distrikt. Lett
tilkomst fra E6, Rv. 25 og Rv. 222 og for oss som bor i Hamar. Espern område samt dagens stasjon og
Tyvholmen vil kunne bli en helt ny bydel med plass til 15-20 tusen mennesker med gangavstand til
stasjon ved Vikingskipet. Velges spor Vest mister vi den muligheten, ingen vil bo i enden av en lang
tarm på Espern. Smedvik gruppen har i 16 år kranglet med Fylke og Hamar Kommune for å få
tilkomstvei til Espern område. Med å velge spor Øst faller alle hindringer bort, og Hamar har en
investor som ønsker å bygge og utvikle Espern område nå og ikke om 10-15 år.
Med å velge bort spor Vest så vil Hamar få en fantastisk mulighet til å videreutvikle en jernbanefri
strandsone, helt fra Espern til Furuberget. Hvilken annen by har denne mulighet, ingen i Norge har
det. Derfor må ikke JBV ødelegge denne muligheten. Jeg ønsker heller ikke å ha en anleggsplass fra
dagen stasjon og til Furuberget i 5-7 år. Dette vi ta knekken på byen vår, tilgangen til Mjøsa blir
blokkert og handelsstand vil bli lammet i hele anleggsperioden. La oss få spor Øst med stasjon ved
Vikingskipet. Da kan togene gå videre nordover, og gå som normalt i nesten hele anleggsperioden,
folk slipper bus for tog og byen vår kan fungere nesten som normalt i denne svært vanskelige
byggeperioden. Røros toget kan gå direkte til Oslo og Drammen o.s.v. Med sløyfe på Disen kan
godstogene gå direkte og nesten uforstyrret gjennom byen vår.
Jeg vil ha Mjøsa tilbake og ny stasjon ved Vikingskipet. Billigst og best.
Mvh.
Terje Halvorsen (sign.)

Ida Kristin Lie og Georg Jensen
Olav Trygvasons gt. 43, 2319 Hamar
Jernbaneverket
postmottak@jernbaneverket.no
Hamar, 14. september 2016

DOBBELTSPOR HAMAR, HØRINGSUTTALELSE
Som innbyggere i Hamar vil vi gjerne komme med våre synspunkter på tracevalg, og dermed
stasjonsplassering i Hamar.
Vi vil be om at alternativ vest, med sporet i kulvert velges.
Begrunnelsen er som følger:
De reisendes behov
Av dem som i dag reiser med tog fra Hamar, er det en forholdsvis liten andel som kan nå
stasjonen til fots eller med sykkel. For alle andre som er avhengige av bil eller offentlig transport,
er stasjonens plassering uten stor betydning. Vi ønsker derfor større oppmerksomhet på reisende
til Hamar. For dem er gangavstand til sentrum viktig - dette gjelder både til arbeidsplasser,
offentlige og andre institusjoner, samt kulturarrangement..
Sentrumsutvikling
I Hamar, som i svært mange andre norske byer, har varehandelen flyttet til kjøpesentre utenfor
det gamle bysentrum. Dette har ført til utarming og svekkelse av bysentrum som den naturlige
møteplass. Jernbanestasjonen er en viktig "trafikkskaper" i en by. Dersom også den flyttes ut, vil
dette forsterke effekten av andre utflyttinger. Derfor er det viktig, for å "redde stumpene" og
sikre ny vekst, at stasjonen fortsatt blir liggende i sentrum.
Med Espern, sporområdet og deler av det utfylte området, har Hamar sentrumsnære utbyggingsområder i lang tid fremover. Derved kan eksisterende sentrum utvikles og vokse i takt med
fortsatt byutvikling.
Med utbygging av disse områdene er det også viktig med sentrale friområder. Her peker Tjuvholmen seg ut som et naturlig rekreasjonsområde som bør bevares uten ytterligere bebyggelse.
Utsyn mot Mjøsa
For å redusere ulempene med dobbeltsporet mellom sentrum og Mjøsa, ber vi om at kulverten
legges så nær land som mulig, slik at omfanget av utfyllingen reduseres mest mulig. I mulighetsstudier som er lagt frem, vises en sterk utbygging på det utfylte område. Det kan føre til at vi i
stedet for en jernbanelinje som sperre mot Mjøsa, får en hel bydel. Omfanget av en slik utbygging
må vurderes nøye. Antall etasjer bør ikke være mer enn 3 - 5, slik det er i dagens sentrum. Helst
bør bebyggelsen utenfor Strandgata begrenses til området øst for Vangsveien.

Ida Kristin Lie
Kopi: Hamar kommune
postmottak@hamar.kommune.no

Georg Jensen
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Jeg er uenig i Jernbaneverkets anbefaling Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan
for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
Hamar, 12. September 2016
Hilsen Eli Jorde Lunde

Henry Nordvi,
Karl Jemtes gt. 2,
2315 Hamar

Hamar, 12. sept. 2016

To: Jernbaneverket
Kopi: Hamar Kommune

HØRINGSUTTALELSE JERNBANESAKEN.

Etter å ha vært på flere informasjonsmøter og senest besøk i Kulturhuset der Sverre Setvik var
tilstede 2. sept., må jeg komme med mine synspunkter.
På konkrete spørsmål vedr. omfang og konsekvenser av evt. utbygging av Vest alternativene for
Atriumshaven der vi bor, sier han at dette ikke er klarlagt og utredet enda og derfor ikke kan svare
konkret på dette. Ikke engang hvor lang byggeperiode det er beregnet og heller ikke hvor lenge åpen
grøft i forbindelse med kulvertløsningen vil ligge åpen. Da lurer jeg på hva hvordan de har kunnet
beregne kostnader for alt. 1-3b –kulvert og med et tunnel innslag i nærheten av Karl Jemtes gt.
Jeg har hele tiden følt at konsekvensene for bryggeriet og videre nord/vest over er
underkommunisert. Er det noe her Jernbaneverket unnlater å svare på?
JBV har etter mitt syn lagt alt for stor vekt på knutepunkter og en byutvikling rundt eksisterende
jernbanestasjon nedenfor Strandgata mot Koigen
Videre er jeg undrende til at Øst-alternativet er «frarådet» da dette er det klart billigste og det
alternativet som har minst konsekvenser mht. til bebyggelse og har etter mitt syn den mest
framtidsrettede utbygging. Her kan en utbygging gjennomføres mens dagens jernbanetrafikk
opprettholdes.
Hamar er en by som i stor grad må vokse østover i framtiden og en middels stor by i landsmålestokk.
Her er omlandet stort og spredt og de fleste brukere av jernbanen bor ikke i gangavstand til
jernbanestasjonen. De er avhengig av bil og annen offentlig kommunikasjon, noe som i framtiden vil
forsterke ytterligere trafikk-kaoset sterkt i sentrum i forbindelse med reisende til/fra
jernbanestasjonen. Øst er også viktig for nabokommunene der Vikingskipet stasjon vil bli en sentral
del av en moderne skyss-stasjon der kollektivtransport for Hamar (gamle Vang) og naboene i
Furnes, Bekkelaget, Ottestad får lett og god tilgang til jernbanestasjonen. Dette vil også gjøre det
mulig med direkte togforbindelse til Oslo for Rørosbanen. Dessuten vil reisende som kommer med bil
slippe sentrum og få lett adkomst til av/påstigning og evt. parkering. I framtiden vil også ny teknikk
som f.eks. «førerløse» småbusser/biler o.l. dekke behovet for en kommunikasjon fra dagens sentrum
til en ny jernbanestasjon ved Vikingskipet i tillegg til dagens kommunikasjon.
Vest-alternativene vil i meget stor grad ødelegge den positive byutvikling som Hamar har hatt i de
senere år. Diamanten for Hamar er Koigen og nærhet/adkomst til strandlinjen og som Hamar
kommune til nå har investert millioner av kroner i. Her kan dette utvikles videre slik at
Strandgateparken med nytt lekeområde, båthavna med en nødvending forskjønning og Koigen blir
ett sammenhengende rekreasjonsområde, sammen med en utvikling av dagens parkeringsområde til

ett annet formål. Det vil åpne seg store muligheter for å forme et spennende miljø i tilknytning til
Mjøsa når dagens jernbanespor er fjernet. Dette uten de alt for store investeringene.
Dagens jernbanestasjon med tilhørende fasiliteter må jo kunne brukes til en ny lokalisering av
Jernbanemuseet, noe som vil passe som hånd i hanske sammen med de verneverdige bygningene.
For å få dette til er det viktig at Hamar kommune fortsetter med dagens positive utvikling. Og også gå
videre med en utbygging av boliger på Espern-området, noe som i dag ligger inne i planverket og som
investorer allerede er klare for. Dagens Jernbanemuseum kan vel reetableres som en campingplass
som det var tidligere, noe som er sterkt etterspurt av turister. Det er faktisk ikke noen
campingplasser i nærområdet som har plass til turister som kommer til Hamar på korte besøk.
En utbygging av vest-alternativet vil ødelegge adkomsten til dette området over en anleggsperiode
på 4-6 år, og en videre utbygging iht. til forutsetninger JBV setter til grunn for kulvert-alternativet.
Noe som helt sikkert vil strekke seg ytterligere over mange år. Handelsstanden er i dag bekymret for
sentrum og dette vil forsterke seg meget sterkt ved en utbygging av dette alternativet. Liten tilgang
til nødvendig parkering, trafikk-kaos med anleggstrafikk, noe som vil gjøre det lite attraktivt for
turister, besøkende fra nabokommuner og våre egne innbyggere å besøke strandsonen og vårt
bysentrum.

Med vennlig hilsen
Henry Nordvi (sign.).
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Sent:
To:
Subject:

Siw Styren <siwstyr@online.no>
13. september 2016 11:05
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli
- Brumunddal

Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning. Velges denne løsningen vil Hamar for all tid bli distansert fra Mjøsa. Vi har nå en
herlig mulighet til å velge annerledes, jeg stemmer for togstasjon ved Vikingskipet og utvikling av
Espernområdet for boliger i bykjernen. Slik vil vi kunne beholde Hamar by`s unike beliggenhet til vannet
og tilgjengeligheten til Mjøsa vil kunne økes betraktelig. For et pluss det ville bli for Hamar!!

Hamar, 13. September 2016

Med vennlig hilsen
Siw Styren

From:
Sent:
To:
Subject:

Espen Løvås, Blomsterkroken AS <espen@blomsterkroken.no>
13. september 2016 20:17
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli
– Brumunddal

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
I tillegg mener jeg at alternativ øst med stasjon på Vikingskipet er det mest fremtidsrettede alternativet.

Hamar, 13. September 2016
Med hilsen
Espen Løvås
Mobil +47 95995597

From:
Sent:
To:
Subject:

Mette Engh <mette@sandberg-revisjon.no>
14. september 2016 10:01
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommuneplan for dobbeltspor Sørli Brumunddal

Jeg aksepterer ikke noen form for jernbanerelatert virksomhet i Hamars strandsone fra dagens stasjon til
Bryggeriundergangen.
Strandsoner er viktige rekreasjons- og fellesområder for befolkningen. Derfor har Stortinget vedtatt
strenge regler for hva man kan bygge på slike områder.
Så lenge det finnes alternativer, vil en jernbanebygging i strandsonen være et dramatisk overgrep mot
Hamar som innlandets mjøsby.
Byplanen fra 1848 viser en by i helling ned mot Mjøsa. Den har vært retningsgivende for byutviklingen i
alle år, bortsett fra området ved gamle Hamar bryggeri og Nestlé.
Når industrien nå er lagt ned og området utviklet til boliger og annen næring, har et hovedkrav fra Hamar
politikere vært at kvartalsstrukturen igjen skal åpnes.
Planens intensjon med nærhet til Mjøsa ble sterkt redusert ved Dovrebanens forlengelse på 1890-tallet.
Adgangen til Mjøsa ble redusert til noen under- og overganger.
Det er nå en historisk mulighet til å rette opp dette.
Kulvertløsningen 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.
Jeg kan ikke se at Hamars politikere noen gang har tatt til orde for å bygge ned denne delen av
strandsonen. Da mener jeg 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.
Broløsningen 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.
Det er nå på tide å gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa. Derfor krever jeg 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.

Øst løsning gir
- sentrumstilgang / nærhet til Mjøsa og mulighet for Hamar samfunnet til å utvikle by og sjø både for
næringsliv og privat personer
- nærmere tilknytning til stasjon, plassert ved Vikingskipet, for Hamars omland som Ridabu, Hjellum,
Bekkelaget og Sandvika
- forbedrede muligheter for tilkomst og parkering (for offentlig transport såvel som privat bil), slik at
det virkelig skapes et trafikk knutepunkt
- et renere sentrum hvor vi idag har det reneste trafikk kaos når tog ankommer / går

- tilnærmet normaldrift i byggeperioden
- et minimum av buss for tog i byggeperioden som også skader miljøet
- Hamars befolkning (dagens og nye) rask og miljøvennlig transport - og en triveligere by

Mvh
Mette M Engh
Steinrøysa 45
2315 Hamar

From:
Sent:
To:
Subject:

lars aannerud bjørseth <n_lars@hotmail.com>
14. september 2016 10:41
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Hamar er en mjøsby. Vi er den eneste mjøsbyen med ei ordentlig strandlinje. Slik situasjonen er
i dag utgjør jernbanen et mtydelig hinder mellom sentrum og Mjøsa. Jeg mener bestemt at det
beste for Hamar ville vært å fjerne dette hinderet, ikke å gjøre det større og i tilegg legge til et
nytt hinder i form av nye høyhus. For meg er dette det viktigste hensynet i denne saken. Jeg
syns ikke å flytte stasjonen et lite stykke utgjør noe problem, jeg ser mange fordeler med
alternativ øst. Jeg innser at jeg ikke har samme oppfatning som jernbaneverket i denne saken.
Jeg håper allikevel at jernbaneverket vil ta hensyn til Hamars ønske om å være en mjøsby. Med
alternativ vest vil denne identiteten svekkes betydelig. Vi vil få den nye bydelen, med mjøsutsikt
og et sentrum som er avsondret fra Mjøsa av en diger voll og høye hus. Dette er ikke en god
utvikling. Vennligst godta alternativ øst, slik at vi kan få den byutviklingen vi som bor her ønsker.
På den måten vil folk ønske å bo på Hamar og passasjergrunnlaget til den nye stasjonen vil
gradvis vokse.
Lars Aannerud Bjørseth

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Deres ref.:

Vår ref.:

GS/2016-09-13

Hamar, 13/9 2016

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

Jeg regner med at det kommer mange uttalelser som påpeker og begrunner hvor viktig
strandsonen og nærheten til den er for Hamar, ikke bare strekningen fra Skibladnerbrygga og
vestover, men også muligheten for å utvikle strekningen fra og med 8-meters planet og
østover til Espern i en mer parkmessig retning og med direkte adkomstmuligheter til den
lokale stranda for beboere i Østbyen.
Jeg vil derfor si litt om forhold som berører naturmangfold, naturressurser, anleggsdrift og
jernbaneteknikk, og gjøre noen sammenligninger av foreslåtte traséer i korridor vest og mulig
alternativ trasé i korridor øst.
Jernbaneverket (JBV) har åpenbart lagt ned mye arbeid for å finne optimale traséer i vestkorridoren og betydelig mindre for øst-alternativet.
Miljø- og jordbrukshensyn.
Selve hovedtraséen i de to korridorene gir ganske lik belastning på Åkersvika naturreservat
når man ser på lengden og plasseringen av dobbeltsporet (tredobbelt) i reservatet. Tilsvingen
mot Rørosbanen for vest-alternativene tilsvarer belastingen fra en eventuell tilsving fra nord
mot Rørosbanen for øst-alternativet, under forutsetning av at denne tilsvingen legges i
området mellom bruene ved Disen (jeg kommer tilbake til hvordan en slik løsning kan bygges
senere i notatet).
Traséen nordover fra stasjonsområdet ved Vikingskipet som er grunnlag for JBV’s
kostnadsestimat, er ikke optimal med hensyn på inngrep i boligområder og natur/jordbruk (det
er valgt spor i åpen skjæring/fylling, som er billigst). Selve stasjonsstrekningen bør dreies
noen få grader mot øst og traséen videre nordover bør legges så nær Åkersvika/Flagstadelva
som mulig på strekningen like nord for Vangsvegen/Disenbrua. SOK bør holdes på kote 128
et stykke videre nordover. Dobbeltsporet kan da gå inn i en miljø-/jordbrukstunnel ca. rett øst
for Disen kulturverksted og videre nord-vestover med overgang til fjelltunnel i området
mellom Oluf Melvolds gate og Børstadalléen, og passere vest for Tommelstad. Hele
strekningen på Tommelstads område vil da gå i fjelltunnel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gunnar Skjeset
Tlf.: 41 60 65 74
Østregate 104 E
E-post: post@cenicienta.no
2317 Hamar

En slik trasé vil bety ca. 1,0 km lengre fjell/betongtunnel enn JBV’s alternativ.
Tilleggskostnaden (prisnivå 2015) kan bli ca. 150 mill. kr.
Godstransport.
Et argument mot Øst-alternativet er manglende tilsving nordfra mot Rørosbanen, spesielt med
tanke på godstransport (tømmertransport). Det er lagt inn tilsving fra sør mot Rørosbanen for
vest-alternativene. I dag kommer tømmertogene fra Sørli inn til Hamar, skifter retning (og
lok?) og går mot Elverum. I øst-alternativet kan tømmertogene fra Sørli kjøre direkte mot
Elverum (når strekningen blir elektrifisert, ellers må de også skifte lok.). Tilsving fra nord mot
Elverum for øst-alternativet kan legges i området ved Disen-bruene over Flagstadelva.
En mulig løsning er nye bruer for tilsving og Vangsveg som krysser på et felles midtfundament i elveløpet mellom de to nåværende bruene, og slik at den nye brua for 4-felt
Vangsveg ligger over jernbanebrua. (Utfyllingen for Vangsvegens landkar på Midtstrandasida kan fjernes når det nye vegsystemet er etablert). Det kan videre bygges en overliggende
rundkjøring mellom Flagstadelva og den nye dobbeltspor-traséen hvorfra Vangsvegen og
Åkersvikvegen kan gå på bruer over henholdsvis dobbeltsporet og Rørosbanen. Maks.
stigning for bru-«rampene» kan være 5 %. Dette kan være litt vanskelig å forestille seg uten
tegninger/skisser, men det vil ikke være spesielt vanskelig å bygge, heller en interessant
konstruksjon for arkitekt, ingeniør og entreprenør. Tilleggskostnaden i forhold til JBV’s
forslåtte jernbanebru og vegomlegginger kan bli ca. 200 mill. kr.
Jeg nevner videre at det er et minus i for godstransporten i vest-alternativet at man «mister»
ca. 18 høydemeter når dobbeltsporet går ned i tunnel under Hamar Vest.
Gjennomføringsfasen.
Selv om det er gjort omfattende forundersøkelser og det finnes dokumenter som beskriver
grunnforhold m.m., kommer det vanligvis overraskelser (oftest negative) i slike store
prosjekter. Vest-alternativene har større risiko for kostnadsdrivende overraskelser enn østalternativet. Beboere / publikum blir utsatt for større ulemper ved vest-alternativet enn østalternativet på grunn av anleggsstøy og anleggstrafikk. Det gjelder selv om trafikkavviklingen
på Stangevegen og Vangsvegen kan bli utfordrende ved øst-alternativet. Vegtrafikken kan
legges om, men det kan ikke jernbanetrafikken mot Lillehammer i flere av de lange
bruddperiodene som vil komme for vest-alternativet. Det blir «buss for tog» i lange perioder.
Egen bakgrunn.
Min bakgrunn for å uttale meg om ovennevnte saker er utdannelse som siv.ing. bygg, 40 års
variert praksis og engasjement som fagekspert for anleggsdrift og anleggskostnader ved flere
KS2 for jernbaneprosjekter, sist Follobane-prosjektet.

Med hilsen
Gunnar Skjeset

Kopi: Hamar kommune

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gunnar Skjeset
Tlf.: 41 60 65 74
Østregate 104 E
E-post: post@cenicienta.no
2317 Hamar
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Trasevalg gjennom Hamar
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no
postmottak@hamar.kommune.no

Høringsuttalelse: Saksnr. 201607050 Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli– Brumunddal.
Nytt dobbeltspor gjennom Hamar (spor Vest enten i kulvert eller bru) slik JBV anbefaler, vil totalt
ødelegge Hamars bykvaliteter, nærhet til vannet og særegenhetene som Mjøsbyen.
Hamars urbane fortrinn ødelegges. Vi vil derfor på det sterkeste fraråde det alternativet.
Vår argumenter kan sammenfattes i følgende:
1.Utbyggingsvolumet av kulverten vil slik det er foreslått av JBV, ha et volum i høyde og bredde
som totalt vil forandre byens kvaliteter og nærhet til Mjøsa. En mastodont av et byggverk som vil
legge nåværende bysentrum med kvadratstuktur i en grop bak en stor voll. Det er antydet 6.5
meter høyere enn Standdata, pluss høyden på forutsatte bygninger 5 – 10 etasjer.
Det er totalt urimelig å forutsette bygging av høyhus på en kulvert i Hamar Bukta for å kunne
rettferdiggjøre et nytt dobbeltspor langs nåværende trasse.
Hamar er Mjøsbyen og byens attraktivitet for fremtidige generasjon ligger i å utvide kontakten mot
Mjøsa, ikke å stenge den inne. Det er det viktigste miljøaspektet vi ser.
Byen er planlagt med kvadraturer i helling ned mot Mjøsa; en verneverdig bystruktur og det
foreslåtte alternativer vil stenge byen inne bak en høy mur fra vannet.
Det er nå Hamar har den enestående mulighet til å rette opp den feil som ble gjort for om lag 120
år siden, da jernbanen ble lagt langs Strandgateparken. Den gang mot lokale protester, men
besluttet av sentralmyndighetene i Oslo.
Det kan også tillegges at en kulvert og utfylling i Hamar Bukta sterk frarådes av de fleste
arkitekter og fageksperter på byplanlegging.
2.Utbyggingsperioden ved Vest alternativet vil gjennom 10 år eller mer, sette sitt preg på byen fra
nåværende stasjon mot Hamar Vest. Øst alternativet kan bygges tilnærmet uten hinder for tog
avviklingen. Et betydelig antall privatboliger (omlag 100) vil bli berørt med Vest alternativet.
3. Trafikkavviklingen i sentrum vil skape et betydelig trafikk kaos med Vest alternativet. Det er
allerede i dag kaos med syklende, bil og buss hver morgen og kveld. Nåværende gatestruktur er
ikke dimensjonert for å ta opp ytterligere trafikk. I helle parkerings muligheter. Det er et
overordnet mål for byen å redusere gjennomgangstrafikken i sentrum av miljøhensyn.

4.Det viktigste samfunnsmålet oppnås ved å legge knutepunktet for fremtidig Intercity stasjon til
Vikingskipet (alternativ Øst). Alternativet har lavest investeringskostnader og gir størst
samfunnsøkonomisk nytte ifølge JBV.
Det vil gi nærhet til største delen av befolkningen i området, siden de jo nettopp ikke bor i Hamar
sentrum, men på blant annet Hamar Vest, Hamar Nord, Solvang, Ridabu, Hjellum, Ottestad og
Sandvika. Man har rom for å tilrettelegge for trafikkavviklingen inkludert P-Hus på en god måte
med kollektiv transport til / fra stasjonen i tillegg til gående /syklende og bil. Det er kun et fåtall av
Hamars innbyggere som kan nå stasjonen til fots eller på sykkel uansett, altså innenfor en radius
på 600 meter. Det er viktig for fremtidig byutvikling å legge stasjonen ved Vikingskipet. Hamars
utvikling vil måtte skje østover mot Tommelstad/Børstad og Vang på grunn av mangel på
tomteareal. (Innestengt by).
5.Miljøet i Akersvika blir lite berørt. Og det er et faktum i dag at området Akersvika Nord (mot
Flagstad elvas utløp) er et tilnærmet dødt område uten trekk- eller vadefugler på grunn av
forurensingen.
Videre vil man ved å legge dobbeltsporet i landbrukskulvert under jordene på Børstad og
Tommelstad, verne dyrkingsjorda. Det oppnås ved å føre Vangsvegen over jernbanen ved
Meieriet, slik Stangebrua er tegnet inn over jernbanen.
Våre etterkommere vil dømme oss hardt hvis vi ikke benytter muligheten til å gjenåpne Hamar
Sentrum mot Mjøsa og gi oss en jernbanefri strandsone.
Hamar, 13.09.2016
Kirsten G. Mattsson
Tor Mattsson
Solplassveien 23
2319 Hamar
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Høringsuttalelse: Saksnr. 201607050 Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli– Brumunddal.
Nytt dobbeltspor gjennom Hamar (spor Vest enten i kulvert eller bru) slik JBV anbefaler, vil totalt
ødelegge Hamars bykvaliteter, nærhet til vannet og særegenhetene som Mjøsbyen.
Hamars urbane fortrinn ødelegges. Vi vil derfor på det sterkeste fraråde det alternativet.
Vår argumenter kan sammenfattes i følgende:
1.Utbyggingsvolumet av kulverten vil slik det er foreslått av JBV, ha et volum i høyde og bredde
som totalt vil forandre byens kvaliteter og nærhet til Mjøsa. En mastodont av et byggverk som vil
legge nåværende bysentrum med kvadratstuktur i en grop bak en stor voll. Det er antydet 6.5
meter høyere enn Standdata, pluss høyden på forutsatte bygninger 5 – 10 etasjer.
Det er totalt urimelig å forutsette bygging av høyhus på en kulvert i Hamar Bukta for å kunne
rettferdiggjøre et nytt dobbeltspor langs nåværende trasse.
Hamar er Mjøsbyen og byens attraktivitet for fremtidige generasjon ligger i å utvide kontakten mot
Mjøsa, ikke å stenge den inne. Det er det viktigste miljøaspektet vi ser.
Byen er planlagt med kvadraturer i helling ned mot Mjøsa; en verneverdig bystruktur og det
foreslåtte alternativer vil stenge byen inne bak en høy mur fra vannet.
Det er nå Hamar har den enestående mulighet til å rette opp den feil som ble gjort for om lag 120
år siden, da jernbanen ble lagt langs Strandgateparken. Den gang mot lokale protester, men
besluttet av sentralmyndighetene i Oslo.
Det kan også tillegges at en kulvert og utfylling i Hamar Bukta sterk frarådes av de fleste
arkitekter og fageksperter på byplanlegging.
2.Utbyggingsperioden ved Vest alternativet vil gjennom 10 år eller mer, sette sitt preg på byen fra
nåværende stasjon mot Hamar Vest. Øst alternativet kan bygges tilnærmet uten hinder for tog
avviklingen. Et betydelig antall privatboliger (omlag 100) vil bli berørt med Vest alternativet.
3. Trafikkavviklingen i sentrum vil skape et betydelig trafikk kaos med Vest alternativet. Det er
allerede i dag kaos med syklende, bil og buss hver morgen og kveld. Nåværende gatestruktur er
ikke dimensjonert for å ta opp ytterligere trafikk. I helle parkerings muligheter. Det er et
overordnet mål for byen å redusere gjennomgangstrafikken i sentrum av miljøhensyn.

4.Det viktigste samfunnsmålet oppnås ved å legge knutepunktet for fremtidig Intercity stasjon til
Vikingskipet (alternativ Øst). Alternativet har lavest investeringskostnader og gir størst
samfunnsøkonomisk nytte ifølge JBV.
Det vil gi nærhet til største delen av befolkningen i området, siden de jo nettopp ikke bor i Hamar
sentrum, men på blant annet Hamar Vest, Hamar Nord, Solvang, Ridabu, Hjellum, Ottestad og
Sandvika. Man har rom for å tilrettelegge for trafikkavviklingen inkludert P-Hus på en god måte
med kollektiv transport til / fra stasjonen i tillegg til gående /syklende og bil. Det er kun et fåtall av
Hamars innbyggere som kan nå stasjonen til fots eller på sykkel uansett, altså innenfor en radius
på 600 meter. Det er viktig for fremtidig byutvikling å legge stasjonen ved Vikingskipet. Hamars
utvikling vil måtte skje østover mot Tommelstad/Børstad og Vang på grunn av mangel på
tomteareal. (Innestengt by).
5.Miljøet i Akersvika blir lite berørt. Og det er et faktum i dag at området Akersvika Nord (mot
Flagstad elvas utløp) er et tilnærmet dødt område uten trekk- eller vadefugler på grunn av
forurensingen.
Videre vil man ved å legge dobbeltsporet i landbrukskulvert under jordene på Børstad og
Tommelstad, verne dyrkingsjorda. Det oppnås ved å føre Vangsvegen over jernbanen ved
Meieriet, slik Stangebrua er tegnet inn over jernbanen.
Våre etterkommere vil dømme oss hardt hvis vi ikke benytter muligheten til å gjenåpne Hamar
Sentrum mot Mjøsa og gi oss en jernbanefri strandsone.
Hamar, 13.09.2016
Kirsten G. Mattsson
Tor Mattsson
Solplassveien 23
2319 Hamar

Tor Kraft

Sivilarkitekt

Enoks vei 21

1181 Oslo
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Høring: Saksnummer 201607050.
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal.

Som arkitekt, planlegger og formgiver, men ikke minst som hamarsing gjennom 67 år, vil jeg
på det sterkest fraråde at de nye dobbeltsporene kommer til utførelse i Hamars strandsone.
Moderne og mer tidsmessig plantenking ville tvert imot bygget oppunder Hamars unike
beliggenhet ved Mjøsa og det vakre landskapsrummet rundt. Jernbaneverkets prosjekt med
kulvert eller bro fremstår som brutalt og påtrengende i disse omgivelsene. Og hvis
illustrasjonene jeg har sett er på nivå med kvaliteten på prosjektet forøvrig så stakkars byens
befolkning. Bare kyniske teknokrater uten innsikt og forståelse for byens karakter, tidligere
liv og historie kunne finne på å legge frem de forslagene til løsning som de har gjort.
Alt jeg til nå har sett av vestalternativene vil bidra effektivt til å smadre Hamars og Mjøsas
harmoniske samspill slik det det i dag fremstår. Enda vakrere kan det bli, men de
illustrasjonene som Jernbaneverket har «utarbeidet» fremstår rett og slett som svært lite
forlokkende, og langt fra særlig inspirerende. Byen og vannet har i den pågående prosessen
sjansen til på ny å finne hverandre igjen etter 120 års påtvunget separasjon. I stedet vil
Jernbaneverket underbygge, og til og med forsterke denne visuelle og fysiske adskillelsen
ytterligere. Dette er dramatisk, og stikk i strid med all fornuft, og uten forståelse for byens
estetiske kvaliteter og store potensiale.
I dag kan vi lese at taket over kulverten vil ligge på en kotehøyde som er 6.4 meter høyere enn
Strandgata, det vil si mer enn et hus på to etasjer, og etter hva jeg forstår godt over 20 meter
bredt! Så høyt og stort må det bli fordi kostnadene ved å anvende mer hensiktsmessig
teknologi, og bygge mer skånsomt vil bli for høye….! Da har vi simpelthen ikke råd til den
løsningen som Jernbaneverket har lagt frem. Det er ikke dette vi kan være bekjent av å tilby
de kommende generasjoner innbyggere.
Hamar har lange tradisjoner som en velfungerende jernbaneby. Det spørs om tiden nå ikke er
moden for å tenke nytt, også i arbeidet med denne saken. Kan hende vil det være fornuftig å
la denne plansaken få hvile et par tiår inntil nye krefter tar over. For nå er vi på nippet til å
begå den største brøleren som innlandshovedstaden noensinne har blitt utsatt for. Det må ikke
skje!
Oslo den 7. september 2016
Tor Kraft
Sivilarkitekt

Jernbaneverket,
Postboks 4350, 2308 Hamar (postmottak@jernbaneverket.no)
Kopi: Hamar kommune, Pb. 4063, 2306 Hamar (postmottak@hamar.kommune.no)

InterCity Dovrebanen
Kommunedelplan med konsekvensutredning Sørli – Brumunddal
I over 100 år har jernbanen vært en barriere mellom Hamar by og Mjøsa. Vi er enige med de som
mener at nå vil vi ha Mjøsa tilbake, slik at vi får fri tilgang til strandområdene fra byens gater og
strandparken – fra Espern til Jessnes.
Vi ber om at alternativ K3, Øst må velges!
Derved støtter vi også folkeaksjonen som sier – "Jernbanefri strandsone er vårt krav".
Våre synspunkter, i en så kompleks sak, utdypes kortfattet nedenfor.
1. Ingen andre byer i innlandet har så gunstig beliggenhet i forhold til sjøsiden. Derfor må JBV
og Hamar kommune bidra til at byen gis mulighet til å utnytte sin flotte gave fra naturen!
2. I følge JBV’s analyser scorer alt. Øst best både på prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Det går tydelig frem av JBV's konsekvensutredning at Øst-alternativet ødelegger minst!
Til tross for dette, kan ikke alternativet aksepteres av JBV, som begrunner det med 3 forhold.
Mange, også vi, oppfatter dette som at Hamar er spilt sjakk matt av JBV.
3. Et av forholdende - "Manglende direkte godsspor fra nord til øst" - hvorfor er det ikke lagt
inn i alternativet-? Da ville det blitt realitetsvurdert, bl.a. med tanke på Ramsar-området og
landbruk (i konsekvensanalysen og av høringsinstansene).
Alle trasealternativer berører Ramsar-området. Ekstra berøring som alt. Øst medfører er liten
i fht. det inngrepet nye E6 medfører. Det samme forholdet gjelder jordvernet etter vår
oppfatning (Sørli – Brumunddal gir dessverre et betydelig inngrep).
4. "Stor avstand til eksisterende sentrumsfunksjoner i Hamar"-? Folk som bygde hus for 30-50
år siden, på Domkirkeodden eller i området Hamar Vest – Ajer, ble da spurt om hvordan de
kunne finne på å bygge så langt ut på landet. I dag er disse områdene en del av byen.
Vedr sentrum - Vikingskipet er sentrumsnært og en del av den indre byen i dag. Stasjonsområdet flyttes østover til et "nabo-område", men nærhet vil endres jo mer byen utvikler seg
østover, slik vi tror den må. JBV fremfører et status quo argument, og det kjøper vi ikke!
5. "Lengre reisetid til Hamar stasjon og dermed totalt sett lengre reisetid for kundene"-?
Hva er dette for slags synsing, har JBV utført en trafikkanalyse?
Å flytte stasjonen fører til lengre vei for noen, men også kortere vei for andre.
Fremtidig stasjon vil bli et knutepunkt for et stort omland (nedslagsfeltet grenser mot
nedslagsfeltene til hhv. Brumunddal og Stange stasjoner). Kundegrunnlaget er spredt over et
større område enn Hamar by/sentrum, og omfatter bl.a. Ottestad, Ridabu, gamle Vang og
søndre del av Furnes. Folk fra disse områdene vil uansett trenge transport til stasjonen!
6. Byutvikling (sentrumsutvikling) – potensialet ved å få frigjort strandsonen foran sentrum er
ikke tillagt tilstrekkelig vekt av JBV i Øst-alternativet.
Vi mener at Hamar trenger/må utvikle seg østover, relatert til befolknings- og næringsmessig
vekst, og at en stasjon ved Vikingskipet er en glimrende ide som vil tjene formålet på beste
måte i fremtiden, også for Vikingskipet som nasjonalarena (selv om det ikke er hovedmålet).

7.

8.

9.

10.

Her ved Vikingskipet kan det utvikles en moderne skysstasjon som ivaretar fremtidens behov
på en langt bedre måte enn ved dagens stasjon.
Boligutbyggingen i Hamar kan da skje på frigitte, sentrumsnære arealer langs Mjøsa, fra
dagens jernbanestasjon til Espern. Og viktigst etter manges og vår mening, er at fremtidige
generasjoner da står fritt til å utforme strandsonen foran sentrum etter egne behov uten de
begrensninger en irreversibel kulvertløsning påfører byen.
Minst mulig biltrafikk til/i sentrum vil bli et mål i byene fremover, også i Hamar.
Tidligere trafikkprognoser (Statens vegvesen og NSB) har vist seg over tid å ikke være
holdbare, trafikken har økt langt mer. Folk ønsker å parkere mindre enn 200 m fra stasjonen
og en betydelig andel/de fleste bor utenfor sykkelavstand fra stasjonen. Dagens stasjon i
sentrum (alt. Vest) har ikke areal til å løse fremtidige utfordringer, og reisende har heller ikke
et tilfredsstillende matetilbud. De må da benytte innfartsparkering og buss videre -?.
Alternativ Vest (K1-3b, kulvert) hevder noen kan bli en akseptabel løsning. Men hva skal vi
med en ny bydel foran sentrum på en fylling som JBV stiller til disposisjon-?
Ref. skisser presentert av JBV 7. september. I avisinnlegg argumenterer siv.ark. Kjell H.
Bjørklund imot på en fortreffelig måte: "Disse planleggerne ser ikke at Hamars konkave møte
med Mjøsa er byplanens (fra 1848) viktigste trekk". Barrierevirkningen fra kulvert/oppfylling
samt en bygningsmasse med høyhus her vil bryte med byplanens intensjon.
I alt. Vest reduseres Brygga (8-meter'n) som gjennomgående veg. Trafikk som i dag benytter
denne vegen, vil velge andre ruter som Strandgata, Grønnegata og Ringgata. Dermed oppnås
en trafikkøkning i disse gatene. Det er ikke ønskelig. Alt. Øst vil bidra til å redusere trafikk
gjennom sentrum noe, da en del av trafikken har jernbanestasjonen som sitt reisemål.
Kontinuerlig bygging av nytt spor langs dagens spor under trafikk er meget kostnadskrevende. Likeså trafikkavvikling i byggefasen. I så måte er det overraskende liten
kostnadsforskjell mellom Øst (9,3 mrd. kr) og Vest (9,8/10,7 mrd. kr).
Likeså er det lite informasjon om støy og støvplager som byens borgere vil bli påført i
byggefasen. Hvordan byen blir påvirket trafikkmessig er vel heller ikke belyst av JBV.
Mangler det utredning av utbyggingsfasen relatert til miljø- og kostnadskonsekvenser -?

Avslutningsvis viser vi til Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar når det gjelder
viktigheten av å bevare strandsonen, gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa, og at Hamar skal
få muligheten til å utvikle den fremtidige Mjøsbyen.

Hamar, 14. september 2016
Randi og Vidar Nilsgård
Høyensalgata 8, 2317 Hamar.
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Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig
av kulvert- eller broløsning.
Tilgang til strandsonen som rekreasjons- og fellesområde er viktig for byen, for fremtiden og våre
etterkommere.
Et massivt inngrep i form av jernbanebygging i korridor Vest vil aldri kunne reverseres og vil
være et stort feilgrep.
Jeg forventer at Jernbaneverket revurderer sine synspunkter på alternativene Midt og Øst.
Hamar, 15. September 2016
MVH
Kjetil Dahl Eriksen

Jernbaneverket,
Postboks 4350, 2308 Hamar (postmottak@jernbaneverket.no)
Kopi: Hamar kommune, Pb. 4063, 2306 Hamar (postmottak@hamar.kommune.no)

InterCity Dovrebanen

Hamar, 15. september 2016

Kommunedelplan med konsekvensutredning Sørli – Brumunddal
I over 100 år har jernbanen vært en barriere mellom Hamar by og Mjøsa. Vi er enige med de som
mener at nå vil vi ha Mjøsa tilbake, slik at vi får fri tilgang til strandområdene fra byens gater og
strandparken – fra Espern til Jessnes.
Vi ber om at alternativ K3, Øst må velges!
Derved støtter vi også folkeaksjonen som sier – "Jernbanefri strandsone er vårt krav".
Våre synspunkter, i en så kompleks sak, utdypes kortfattet nedenfor.
1. Ingen andre byer i innlandet har så gunstig beliggenhet i forhold til sjøsiden. Derfor må JBV
og Hamar kommune bidra til at byen gis mulighet til å utnytte sin flotte gave fra naturen!
2. I følge JBV’s analyser scorer alt. Øst best både på prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Det går tydelig frem av JBV's konsekvensutredning at Øst-alternativet ødelegger minst!
Til tross for dette, kan ikke alternativet aksepteres av JBV, som begrunner det med 3 forhold.
Mange, også vi, oppfatter dette som at Hamar er spilt sjakk matt av JBV.
3. Et av forholdende - "Manglende direkte godsspor fra nord til øst" - hvorfor er det ikke lagt
inn i alternativet-? Da ville det blitt realitetsvurdert, bl.a. med tanke på Ramsar-området og
landbruk (i konsekvensanalysen og av høringsinstansene).
Alle trasealternativer berører Ramsar-området. Ekstra berøring som alt. Øst medfører er liten
i fht. det inngrepet nye E6 medfører. Det samme forholdet gjelder jordvernet etter vår
oppfatning (Sørli – Brumunddal gir dessverre et betydelig inngrep).
4. "Stor avstand til eksisterende sentrumsfunksjoner i Hamar"-? Folk som bygde hus for 30-50
år siden, på Domkirkeodden eller i området Hamar Vest – Ajer, ble da spurt om hvordan de
kunne finne på å bygge så langt ut på landet. I dag er disse områdene en del av byen.
Vedr sentrum - Vikingskipet er sentrumsnært og en del av den indre byen i dag. Stasjonsområdet flyttes østover til et "nabo-område", men nærhet vil endres jo mer byen utvikler seg
østover, slik vi tror den må. JBV fremfører et status quo argument, og det kjøper vi ikke!

5. "Lengre reisetid til Hamar stasjon og dermed totalt sett lengre reisetid for kundene"-?
Hva er dette for slags synsing, har JBV utført en trafikkanalyse?
Å flytte stasjonen fører til lengre vei for noen, men også kortere vei for andre.
Fremtidig stasjon vil bli et knutepunkt for et stort omland (nedslagsfeltet grenser mot
nedslagsfeltene til hhv. Brumunddal og Stange stasjoner). Kundegrunnlaget er spredt over et
større område enn Hamar by/sentrum, og omfatter bl.a. Ottestad, Ridabu, gamle Vang og
søndre del av Furnes. Folk fra disse områdene vil uansett trenge transport til stasjonen!
6. Byutvikling (sentrumsutvikling) – potensialet ved å få frigjort strandsonen foran sentrum er
ikke tillagt tilstrekkelig vekt av JBV i Øst-alternativet.
Vi mener at Hamar trenger/må utvikle seg østover, relatert til befolknings- og næringsmessig
vekst, og at en stasjon ved Vikingskipet er en glimrende ide som vil tjene formålet på beste
måte i fremtiden, også for Vikingskipet som nasjonalarena (selv om det ikke er hovedmålet).
Her ved Vikingskipet kan det utvikles en moderne skysstasjon som ivaretar fremtidens behov
på en langt bedre måte enn ved dagens stasjon.
Boligutbyggingen i Hamar kan da skje på frigitte, sentrumsnære arealer langs Mjøsa, fra
dagens jernbanestasjon til Espern. Og viktigst etter manges og vår mening, er at fremtidige
generasjoner da står fritt til å utforme strandsonen foran sentrum etter egne behov uten de
begrensninger en irreversibel kulvertløsning påfører byen.
7. Minst mulig biltrafikk til/i sentrum vil bli et mål i byene fremover, også i Hamar.
Tidligere trafikkprognoser (Statens vegvesen og NSB) har vist seg over tid å ikke være
holdbare, trafikken har økt langt mer. Folk ønsker å parkere mindre enn 200 m fra stasjonen
og en betydelig andel/de fleste bor utenfor sykkelavstand fra stasjonen. Dagens stasjon i
sentrum (alt. Vest) har ikke areal til å løse fremtidige utfordringer. De må da benytte
innfartsparkering og buss videre -?
8. Alternativ Vest (K1-3b, kulvert) hevder noen kan bli en akseptabel løsning. Men hva skal vi
med en ny bydel foran sentrum på en fylling som JBV stiller til disposisjon-?
Ref. skisser presentert av JBV 7. september. I avisinnlegg argumenterer siv.ark. Kjell H.
Bjørklund imot på en fortreffelig måte: "Disse planleggerne ser ikke at Hamars konkave møte
med Mjøsa er byplanens (fra 1848) viktigste trekk". Barrierevirkningen fra kulvert/oppfylling
samt en bygningsmasse med høyhus her vil bryte med byplanens intensjon.

9. I alt. Vest reduseres Brygga (8-meter'n) som gjennomgående veg. Trafikk som i dag benytter
denne vegen, vil velge andre ruter som Strandgata, Grønnegata og Ringgata. Dermed oppnås
en trafikkøkning i disse gatene. Det er ikke ønskelig. Alt. Øst vil bidra til å redusere trafikk
gjennom sentrum noe, da en del av trafikken har jernbanestasjonen som sitt reisemål.

10. Kontinuerlig bygging av nytt spor langs dagens spor under trafikk er meget kostnadskrevende. Likeså trafikkavvikling i byggefasen. I så måte er det overraskende liten
kostnadsforskjell mellom Øst (9,3 mrd. kr) og Vest (9,8/10,7 mrd. kr).
Likeså er det lite informasjon om støy og støvplager som byens borgere vil bli påført i
byggefasen. Hvordan byen blir påvirket trafikkmessig er vel heller ikke belyst av JBV.
Mangler det utredning av utbyggingsfasen relatert til miljø- og kostnadskonsekvenser -?
11. En liten kuriositet til slutt, når dagens E6 trase skulle utredes så ble mange av de samme
argumentene om Hamar som by benyttet. De som ønsket E6 lagt igjennom sentrum mente at
avstanden fra E6 og inn til sentrum ville bli for stor og byen ville ikke være attraktiv i
fremtiden. Tiden har gått og «heldigvis» ble det tatt en riktig beslutning den gang – hvordan
hadde Hamar sett ut i dag med E6 gjennom byen? Hva vil de neste generasjonene tenke når
de leser historien rundt beslutningen som nå skal tas? Vi, for vår del, håper de kan se tilbake
å si; «heldigvis tok de den riktig beslutningen for byen vår»
Avslutningsvis viser vi til Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar når det gjelder
viktigheten av å bevare strandsonen, gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa, og at Hamar skal
få muligheten til å utvikle den fremtidige Mjøsbyen.

Med vennlig hilsen
Annik K. og Morten Nilsgård
Bispegata 2, 2315 Hamar.

VIEN JERNBANESTASJON

VIEN JERNBANESTASJON

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Hamar 14.09.2016

InterCity Dovrebanen-høring
Det vises til Hamar kommunes internettside der Rådmannen inviterer til
høringsuttalelse fra alle som ønsker det.
Alternativ K3 øst. Disse endringer foreslås:
1. Jernbanetraseen legges inntil Vikingskipets østside.
2. Jernbanestasjon ved Vikingskipet flyttes til Vektbakken, Fv. 222, benevnes som
Vien jernbanestasjon.


Jernbanetraseen legges inntil Vikingskipets østside. Bygges på brukonstruksjon
med høyde minimum 128,00, og kryssing med eksisterende Disenbru med høyde
minimum 127,54, som er minimumshøyden i forhold til 200 årsflom. Disenbrua
har høyde 126,70. Vangsvegen med gang/sykkelveg, legges på bru over ny
jernbanetrasé. Det bør også anlegges en enkel gang/sykkelveg under
eksisterende Disen bru, som vil få noe bedre stigningsforhold enn gang/sykkelveg
over ny jernbanetrasé. Ny bru over ny jernbanetrasé vil få ca. samme høyde som
topp Åkersvika bru. Tilknytningen til Åkersvikvegen vil bli horisontal. Ny bru
tilknyttes Åkersvikvegen med rundkjøring.



Ulempen ved å legge jernbanetrasé på østsiden av Vikingskipet, er at den
kommer i konflikt med Åkersvika Naturvernområdet. Det berørte området består
av mudderbanker. Området er beiteområde for fugler fra isen forsvinner i slutten
av april til Mjøsa stiger over mudderbankene i midten av mai. Mudderbankene er
avhengig av fuktighet for å være beiteområde. Jernbane på bru med søyler vil i
liten grad ødelegge mudderbankene. Dette har ingen betydning for konfliktnivået
med Åkersvika Naturvernområde.
Arealene innenfor grensene for Åkersvika naturreservat skal forvaltes etter
bestemmelsene i Forskrift 2016-01-22 om vern av Åkersvika naturreservat,
Hamar og Stange kommuner, Hedmark (34) og de til enhver tid gjelden prinsipper
og retningslinjer gitt i Ramsarkonvensjonen.
Skal det etableres ny jernbane som berører Åkersvika Naturvernområde, må det
foretas en endring av grensene for verneområdet slik at jernbaneanlegget ikke
inngår i reservatet. Det må skaffes erstatningsareal. Gjennomføring av
anskaffelse av erstatningsareal er beskrevet i "Kommunedelplan med
konsekvensutredning, planbeskrivelse pkt. 2.2.2."
Som erstatningsareal bør det vurderes om Lavsjømyrene/Målikjølen
naturreservat, som er av internasjonal verneverdi, og Ramsarområde, kan utvides
vest for Fjellvegen, slik at den omfatter området ved Kveådammen.
Naturreservatet ligger i Hamar og Løten kommune.

Kveådammen er en oppdemt sjø, som i stor grad har grodd igjen, og framstår
som et våtmarksområde. Gjennom området renner Kveåa, som lengre ned går
over til Flagstadelva.
Her er det et rikt fugleliv, bl.a. traner, svaner og ender.


Åkersvika Naturvernområde ut mot Stangebrua har dårlig muligheter for
hvile/beite og reirplasser for hekkende fugler. Reir blir ødelagt grunnet raske
vannstandsøkninger. Hvis det østre alternativet velges, bør det gis et bidrag med
å anlegge hvile og reirplasser. Dette kan være kunstige øyer og arrangement på
konstruksjoner. Observasjonen viser at ender/vadefugler foretrekker de indre
deler av Åkersvika, når Mjøsa har høy vannstand.



Ved å anlegge jernbanetrasé øst for Vikingskipet, vil ingen bebyggelse/areal vest
for Vikingskipet bli berørt. En framtidig løsning kan være å knytte nordgående
Dovrebane direkte til Rørosbanen ved Disen bru, uten noen stasjonstilknytning.



Trasevalget vil frigi alt eksisterende jernbaneareal i Hamar kommune. Totalt 235
daa. (Jernbaneverkets eiendom). (98 daa. fra Bryggeriundergangen til Ringsaker
kommunegrense. 108 daa. fra Bryggeriundergangen til Stangebrua. 29 daa. på
Rørosbanen fra Hamar stasjon til Flagstadelva)

Jernbanestasjon ved Vikingskipet flyttes til Vektbakken, Fv. 222, benevnt som Vien
jernbanestasjon.
Ny jernbanetrasé krysser Disen bru med høyde 127,54. En økning av denne høyden,
medfører at høyden på vegbrua må økes tilsvarende. Høyden på Disen bru er
126,70. Jernbanetraseen mot Vektbakken/Fv.222 kan anlegges med 12,5 ‰ på deler
av strekningen, eller med stigning som er hensiktsmessig. Terrenghøyden i kryssing
med Fv. 222 er 154,50.


Høyder fra Disen bru mot Fv. 222, Vektbakken-Vien jernbanestasjon. Lengde ca.
1600 meter
Profil 0,
h = 126,70 Disen bru
Profil 171, h = 125,00
Profil 245, h = 130,00
Profil 275, h = 135,00
Profil 350, h = 135,00
Profil 450, h = 130,00
Profil 525, h = 130,00
Profil 660, h = 135,00
Profil 830, h = 140,00
Profil 890, h = 145,00
Profil 1000, h = 150,00
Profil 1052, h = 145,00
Profil 1150, h = 145,00
Profil 1235, h = 150,00
Profil 1360, h = 150,00
Profil 1500, h = 155,00
Profil 1600, h = 154,50, Fv. 222

 Vien jernbanestasjon-Fv. 222
Stasjonen kan anlegges til laveste høyde 127,54 (dvs. 0 ‰ fra Disen bru). Ved å
benytte høyden 127,54 fram til profil 660 fra Disen bru, og terrenghøyde 135, kan det
anlegges lokk mot Fv. 222- Vien jernbanestasjon. (940 meter) Jernbaneverkets
høyde ved Fv. 222 er 142,80. Trasealternativet gir mulighet til å gå inntil 15,26 meter
lavere. Det gir mulighet for å tilrettelegge for 2000 parkeringsplasser. Kulturlandskap
og dyrket mark tilbakeføres til det opprinnelige, der det kan legges lokk.


Spor
Det benyttes samme sporantall som planlagt ved Vikingskipet. 6 gjennomgående
spor til plattform. Tre spor har forbindelse til Rørosbanen. Et 7. spor er primært for
gods.



Beredskap
Det er mulig å anlegge en veg for utrykningsbiler og drift fra Vangsvegen (Rv.
25)/Åkersvikvegen til Vektbakken (Fv. 222), 1600 meter.



Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Fv. 222, Vien er 12000 biler, dvs. 6000 biler inn til
Hamar hver dag. Det bør være et mål å fange opp min. 1000 biler, som kan
parkere på Vien stasjon. I tillegg kommer bilene fra togreisende og ansatte i
Jernbaneverket. Mange reisende og jernbaneansatte kommer til Hamar stasjon
via E6 og Rv. 25. For disse vil det være en fordel at jernbanestasjonen er på
Vien. Det er også mange langtidsparkerte biler i Hamar. Det er en god del trafikk
som det hadde vært fordel å få stoppet ved Vien. (biler som bare er med på å fylle
opp bysenteret). Minst mulig biltrafikk i sentrum vil bli et mål for alle byer. Det må
da gis fordeler, som gratis/rimelig parkeringsavgift og hyppige skyttelbusser som
er gratis/rimelig billettpris. Anlegget bygges med sykkelhotell.



Vien jernbanestasjon kan bygges som et helt lukket anlegg. Alternativt er deler av
stasjonsområdet åpent, eller det kan anlegges glasstak på deler av
stasjonsområdet. Anlegget skal ha en busstasjon/skysstasjon, som også kan
benyttes av ekspressbusser. Avstand til E6 er 400 meter. Klukevegen som har
avkjørsel fra Fv. 222 benyttes som adkomst til Vien jernbanestasjon. Høyde ved
innkjørsel er 140.



Dyrket mark.
Jernbanetraseen vil kreve dyrket mark fra ca. profil 245 til ca. profil 660 fra Disen
bru, til det er nødvendig overdekning for å anlegge lokk. Forutsetter 0 ‰ på
strekningen fra Disen bru til profil 660 mot Fv. 222 (Vektbakken).
Stasjonsområdet og busstasjon med tilførselsveg vil kreve dyrket mark. Den
dyrkede marka kompenseres ved kjøp av udyrkede områder, som dyrkes, og gis
som kompensasjon til berørte grunneiere. Det erstattes for merkostnader, ved å
ha dyrket mark, som ligger unna hovedbølet.



Flytting av jernbanestasjonen ut av Hamar sentrum.
Det er oppfatninger at dette er negativt for byen, og at en ny jernbanestasjon vil
fremme vekst i sentrum. Ved at alt eksisterende jernbaneareal i Hamar kommune

frigis, (235 000 m2.) vil dette gi store attraktive tomtearealer. Dette gir store
muligheter for å tiltrekke seg virksomheter som vil være med å skape vekst, og
som kompenserer for bortfallet av jernbanestasjonen i sentrum. Det er nærheten
og tilgjengeligheten til Mjøsa, som er, og vil bli Hamar bys varemerke og fortrinn.
Vekstpotensialet til Hamar vil i framtiden være østover.


Trafikkanalyse, miljø og klimagass.
Det må gjennomføres en trafikkanalyse for de forskjellige jernbanealternativer.
Det må utføres en analyse for miljø og klimagass for de forskjellige
jernbanealternativene.

Privat forslag fra:
Torger Vea, Fjellvegen 49, 2365 Åsmarka
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Jeg vil med dette protestere mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig
av kulvert- eller broløsning.
Jeg og min familie valgte å flytte til Hamar i fjor. Ut av Oslo og til et sted med korte avstander, høy kvalitet
på det meste og nærhet til Norges vakrest innsjø, Mjøsa. Dog var vi noe betenkt pga jernbanelinjen, men
heldigvis leste vi at denne skulle fjernes i de kommende årene. Ja, jeg sier fjernes fordi vi antok at ideen
om å bygge jernbanen på nytt igjennom Hamars strandlinje var en slik absurd tanke at vi likevel tok
sjansen og flyttet. Oslo har etter 40 år endelig fått vekk trafikkmaskinen i Bjørvika og åpnet byen mot
sjøen, med den trivselsfaktoren dette har skapt. Hvorfor skulle ikke Hamar gjøre det samme ? 1. juni i år
kom JBV til Hamar med sine rapporter i kofferten. Under pressekonferansen ble det klart ganske tidlig at
øst var best på de fleste målbare parametrene, midt på byutvikling. Likevel ble begge stemplet som
frarådet. Vest ble det eneste alternativet og åpnet ufint lite rom for lokaldemokratiet til å gjøre sine
vurderinger. JBV har snakket mye om byutvikling, en rolle som strengt tatt er tiltenkt kommunen, og hvor
viktig det er for bruken av toget at man kan gå til stasjonen. De fleste som tar toget fra Hamar, pendler
eller reiser til Oslo. At vi som skal bruke toget heller vil kjøre bil til Oslo fordi man må sitte 3 minutter ekstra
på bussen til Vikingskipet om man kommer fra Hamar Vest eller tilsvarende 3 minutter mindre om man
kommer fra andre siden, grenser til umåtelig useriøs argumentasjon. Selvfølgelig velger man ikke å sitte i
rushtrafikken inn til Oslo fordi busseen tar 3 minutter ekstra. Selvfølgelig flytter man ikke til Hamar fordi
man kan bo i en sentrumsnær blokk for å gå til toget, da velger man Lillestrøm. Man flytter til Hamar for å
komme ut av stresset, støvet og bråket en stor by som Oslo kan tilby. Man flytter til Hamar fordi man
ønsker livskvalitet i form av fantastiske områder for rekreasjon og den unike nærheten til vannet som
Hamar kan tilby. Jeg vil tro at vår familie, 2 små barn og 2 voksne, er omtrent akkurat i den målgruppen
som Hamar Kommune ønsker skal flytte hit. Du frister ikke den målgruppen med små sentrumsnære
leiligheter og en bastion av et toganlegg over de områdene som gjør at Hamar by skiller seg ut fra
mengden. JBV, ta til vettet, les deres egne rapporter en gang til, hør på folket og det opprøret dere er i
ferd med å fyre oppunder og ikke gjenta fordums idioti. Takk.

Kenneth Dybdahl
Nordvikvegen 325
2316 Hamar
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Importance:

High

Hamar 14.september 2016
EPOST OVERSENDELSE TIL JERNBANEVERKET (JBV).

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG FOR KOMMUNEDELPLAN IFM
DOBBELTSPORS JERNBANETRASE GJENNOM HAMAR .
Jeg protesterer på vegne av mine barnebarn, barn og meg selv mot at JBV skal
bestemme seg for at det kommende dobbeltsporet og dens tilhørende
knutepunktterminal skal bli lagt og bygget i Hamar sin bejublede strandsone rett
ved landets største innsjø !
Alle alternativene foreslått av JBV for “VEST” må skrinlegges og derved parkeres
for godt !
De er benevnt K1-2b og K1-3b og som jeg altså sterkt fraråder å gå videre med.
Hamar kommune må selv få bestemme byutviklingen og ha “hånden på rattet” slik
at vi kan ta vare på og gradvis kan utvikle vår
så veldig viktige nærhet til Mjøsa. Gjerne der og det i ro og mak .
Strandsonen vår er vår aller viktigste ressurs og er en gedigen herlighetsfaktor.
Den naturgitte Hamarbukta må det ikke klusses med !
Heller ikke må det klusses med utsikten fra sentrale Hamar mot den hellige øy
Helgøya , mot Nes-landet , mot Skreia-fjellet og mot Toten .
Ikke ødelegg Hamar sin særegne og geografiske særtrekk og ikke kluss med vår
prisgitte kvartalsstruktur fra 1848 !
Som istedet for å bli forringet så kan enkelte gater istedet bli ført videre helt ned
strandkanten om alle “VEST”-alternativ blir frafallt.
Husk at strandsonene over hele landet har blitt nedbygget i et sterkt økende og
sterkt foruroligende tempo og som nye tall fra SSB angir.
En “brøler” ved å legge et helt nytt dobbeltspor direkte i vår strandsone og med
dets der helsebringende lys og luft og sjøutsikt fra syd og vest mot inn mot vårt
sentrum og innbyggerne må JBV helt avstå fra !
Og som miljømyndighetene meget trolig ikke vil kunne godta .
I JBV utredninger og forslag til nå har man , i svært liten grad, hensyntatt hvordan
“ståa” vil være for oss her i byen om ihvertfall 25, 50 og 100 år frem i tid og JBV
har svært dårlig utredet alternativene “MIDT og “ØST” .
De har blitt stemoderlig behandlet/utredet !

Fremtiden kommer ikke til å ligne på nåtiden eller fortiden. Heller ikke
transportmessig sett.
Ett av disse alternativene “MIDT” eller “ØST” er det jeg ønsker/krever blir vedtatt
for bygging hensyntatt både nåværende og fremtidige generasjoner .
Da unngår man også langvarig stans i togavviklingen og langvarige kaotiske
trafikktilstander i Stangeveien/Østre gate og Strandgaten.
Christopher Walsh Castberg
Christopher W.Castberg,
“Solkronen”,
Nordkronen 9,bestemme å legge
N-2315 Hamar
Epost adresse:
chriscas@online.no
Telefon/Cellphone
417-23601

Virusfri. www.avast.com

Høring: Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor SørliBrumunddal

Vårt ønske er at hverken K1- 2b Vest eller K1- 3b Vest realiseres, og at Hamar får en
jernbanefri strandsone. Dette er vårt hovedformål med denne høringsuttalelsen.
Utbyggingen av dobbeltspor får store konsekvenser for Hamar. Og det er mange og
motstridende hensyn å ta når en velger trase gjennom byen. Vi er likevel overbevist om at i
et lengre tidsperspektiv vil byen være tjent med å verne om tilknytningen til Mjøsa. Dette er
vår viktigste kvalitet, og her finner en etter vårt syn også kimen til framtidig vekst i Hamar.
Når mange velger å etablere seg i Hamar, er det særlig fordi de finner byen attraktiv som
Mjøsby. Et bysentrum med nærhet til Mjøsa og utsyn til kulturlandskapet, vil tiltrekke seg
nye innbyggere og turister. Vi tror det rent økonomisk vil lønne seg å verne Hamars
«indrefilet».
Etter vårt syn er det derfor ikke framtidsrettet å bygge jernbane i strandsonen. I mange
norske og utenlandske byer, er det nettopp å skape forbindelse mellom byen og sjøen, og
verne sentrumsnære strand- og friluftsområder, som gjelder. Dette har Hamar en historisk
mulighet til å gjøre nå.
Jernbaneverket har sagt at for at de skal anbefale å velge K1- 3b Vest (med kulvert), og ikke
K1-2b Vest (bro i Hamar-bukta) som er rimeligere, må området rundt stasjonen bygges ut
med såkalt høy utnyttelsesgrad. Men byplanlegging er vel Hamar kommunes
ansvarsområde? Ønsker Hamar et nytt kvartal, med «høy utnyttelse» og høyhus, i dette
området? Det er viktig at Hamar bruker nødvendig tid på planleggingen av hvordan Hamar
sentrum skal bli, og hvor man ønsker å legge til rette for boligbygging.
Nåværende Hamar stasjon er et historisk bygg som sjølsagt må tas vare på, og få en sentral
funksjon også framover. Men vi tror ikke nåværende stasjonsområde vil ha nok kapasitet i
framtida. Parkeringsplasser er mangelvare der allerede i dag. Etter vårt syn bør moderne
byplanlegging legge vekt på å få biltrafikk ut av bysentra.
Da vil en stasjon ved Vikingskipet være bedre egnet. Vi mener at avstanden mellom
Vikingskipet og sentrum ikke er et problem. For de som regelmessig går eller sykler til
stasjonen, er ikke Vikingskipet langt unna. Og det må sjølsagt kjøres matebusser inn til
sentrumskjernen. For de som kommer fra Furnes, Vang og Sandvika/ Bekkelaget, vil
Vikingskipet være lettere tilgjengelig enn nåværende stasjon.
Vi vil hevde at jernbanefri strandsone i Hamar, og en åpen tilgangen til Mjøsa, er en miljøsak.
Samtidig forstår vi sjølsagt at hensynet til dyrka mark, og ikke minst Ramsarområdet, veier
tungt. Men vi har forstått at det er forholdsvis lite dyrka mark som går tapt med å velge
alternativ Øst, og at dette kan kompenseres med å sikre mer dyrka mark på mindre bynære
områder. Videre har flere av de som er faglig godt orientert i saken, pekt på at utbyggingen
av alternativ Øst, kan justeres slik at naturreservatet blir minst mulig skadelidende.

Jernbaneverket har sjølsagt stor faglig kompetanse på jernbaneutbygging, og dette har vi
respekt for. Men store utbygginger er også politikk, verdier, og villet byutvikling. Hamars
befolkning og politikere har en kompetanse utfra at vi kjenner byens historie, lever våre liv
og driver våre virksomheter i denne byen.
Vi håper derfor Jernbaneverket vil være lydhøre overfor det folkelige engasjementet for en
jernbanefri strandsone. Vi viser for eksempel til leserundersøkelsen i HA denne uka der 800
lesere deltok, og mer enn 75 prosent svarte øst- alternativet da de ble spurt om hvor de
ønsket dobbeltsporet i Hamar.
Mange har i sine debattinnlegg pekt på at denne saken også handler om lokaldemokratiets
innflytelse på byutviklingen. Helt konkret støtter vi de som oppfordrer Jernbaneverket til å
gå bort fra å gi alternativ øst stempelet «frarådes». Dette ville gi lokale politikere større
spillerom.

Hamar, 14.09.16,
Tove Pedersen og Nina Johannesen
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Høringsuttalelse om dobbeltspor gjennom Hamar
Høringsuttalelse.docx

Til Jernbaneverket

Hamar 14. September 2016

Høringsuttalelse om dobbeltspor gjennom Hamar
Jeg ønsker at fremtidig dobbeltspor gjennom Hamar legges langs den østlige traseen, alternativ
K3, Øst. Under følger noen av mine tanker om hvorfor dette er den beste løsningen for byen som
jeg har vokst opp i og som jeg har valgt å flytte tilbake til i voksen alder.
 Tilknytning til Mjøsa. I dag er det lite sammenheng mellom sentrum og Mjøsa. Dagens
togspor og stasjonsområde ligger som et stengsel mot vannet. Går du langs Strandgata må du
paradoksalt nok strekke deg på tå for å se Mjøsa og stasjonsområdet tar opp et av byens aller
beste beliggenheter. En besøkende som kommer til Hamar sentrum må velge å oppsøke Mjøsa.
Utbygging av dobbeltspor gir en unik sjanse til å gjøre noe med dette. Jeg ønsker at hele
strandsonen i sentrum frigis for jernbane slik at det etableres kontakt mellom folk og Mjøsa. Fra
dagens stasjonsområde og til og med Espern ønsker jeg en stor ny bydel slik at boligutviklingen
kan skje på et av de mest attraktive områdene i innlandet. Fra stasjonsområdet og mot Stortorget
ønsker jeg et rekreasjonsområde – et utvidet Koigen som gjør sentrum levende og muligheten til
å gå rett ned i strandkanten fra Strandgata.
 Tilgjengelig stasjonsplassering. Jeg pendler til Oslo minst en gang i uken. Slik det er i dag
er det krevende å ta seg til pendlerparkeringen gjennom sentrum. Det går for sakte. Jeg ønsker
derfor stasjon ved Vikingskipet som ligger nær tilførselsveiene til Hamar. Det må være enkelt å
ta seg til stasjonen dersom folk skal velge tog fremfor bil – en stasjonsplassering ved
Vikingskipet er gunstig for alle de som kommer fra Løten, Furnes, Ottestad og Vang. Det må
også være godt med parkeringsplasser og det er det enklere å tilrettelegge for ved Vikingskipet
enn ved dagens stasjonsområde. Parkeringsplassene kommer også arrangementer i Vikingskipet
til gode, da det er færre togpassasjerer i helgene. Om sommeren velger jeg buss eller sykkel
fremfor bil og når en først sitter på sykkelen eller i bussen er det kort avstand mellom dagens
stasjon og Vikingskipet. En plassering av stasjonen ved Vikingskipet vil gi mindre biltrafikk
gjennom sentrum og skape et stasjonsområde det er enklere å ta seg frem til. I dag kommer
besøkende til en stasjon som ligger i den ene utkanten av sentrum. Med en stasjon ved

Vikingskipet kan busser ta folk effektivt til bykjernen. Hamar busstasjon bør flyttes til
Vikingskipet for å ha et felles trafikknutepunkt som gir folk en effektiv transport videre.
Jeg vil mye heller at dobbeltsporet stopper ved Åkersvika enn at Hamars strandsone forringes
ytterligere, ingen av mulighetsstudiene eller Jernbaneverkets illustrasjoner har gitt meg tro på at
Alternativ K1-2b, Vest eller alternativ K1-3b, Vest vil gjøre Hamar til et bedre sted å bo og
besøke.

Med vennlig hilsen

Eva Lutnæs

Til Jernbaneverket

Hamar 14. September 2016

Høringsuttalelse om dobbeltspor gjennom Hamar
Jeg ønsker at fremtidig dobbeltspor gjennom Hamar legges langs den østlige traseen, alternativ K3,
Øst. Under følger noen av mine tanker om hvorfor dette er den beste løsningen for byen som jeg har
vokst opp i og som jeg har valgt å flytte tilbake til i voksen alder.




Tilknytning til Mjøsa. I dag er det lite sammenheng mellom sentrum og Mjøsa. Dagens
togspor og stasjonsområde ligger som et stengsel mot vannet. Går du langs Strandgata må
du paradoksalt nok strekke deg på tå for å se Mjøsa og stasjonsområdet tar opp et av byens
aller beste beliggenheter. En besøkende som kommer til Hamar sentrum må velge å oppsøke
Mjøsa. Utbygging av dobbeltspor gir en unik sjanse til å gjøre noe med dette. Jeg ønsker at
hele strandsonen i sentrum frigis for jernbane slik at det etableres kontakt mellom folk og
Mjøsa. Fra dagens stasjonsområde og til og med Espern ønsker jeg en stor ny bydel slik at
boligutviklingen kan skje på et av de mest attraktive områdene i innlandet. Fra
stasjonsområdet og mot Stortorget ønsker jeg et rekreasjonsområde – et utvidet Koigen som
gjør sentrum levende og muligheten til å gå rett ned i strandkanten fra Strandgata.
Tilgjengelig stasjonsplassering. Jeg pendler til Oslo minst en gang i uken. Slik det er i dag er
det krevende å ta seg til pendlerparkeringen gjennom sentrum. Det går for sakte. Jeg ønsker
derfor stasjon ved Vikingskipet som ligger nær tilførselsveiene til Hamar. Det må være enkelt
å ta seg til stasjonen dersom folk skal velge tog fremfor bil – en stasjonsplassering ved
Vikingskipet er gunstig for alle de som kommer fra Løten, Furnes, Ottestad og Vang. Det må
også være godt med parkeringsplasser og det er det enklere å tilrettelegge for ved
Vikingskipet enn ved dagens stasjonsområde. Parkeringsplassene kommer også
arrangementer i Vikingskipet til gode, da det er færre togpassasjerer i helgene. Om
sommeren velger jeg buss eller sykkel fremfor bil og når en først sitter på sykkelen eller i
bussen er det kort avstand mellom dagens stasjon og Vikingskipet. En plassering av stasjonen
ved Vikingskipet vil gi mindre biltrafikk gjennom sentrum og skape et stasjonsområde det er
enklere å ta seg frem til. I dag kommer besøkende til en stasjon som ligger i den ene
utkanten av sentrum. Med en stasjon ved Vikingskipet kan busser ta folk effektivt til
bykjernen. Hamar busstasjon bør flyttes til Vikingskipet for å ha et felles trafikknutepunkt
som gir folk en effektiv transport videre.

Jeg vil mye heller at dobbeltsporet stopper ved Åkersvika enn at Hamars strandsone forringes
ytterligere, ingen av mulighetsstudiene eller Jernbaneverkets illustrasjoner har gitt meg tro på at
Alternativ K1-2b, Vest eller alternativ K1-3b, Vest vil gjøre Hamar til et bedre sted å bo og besøke.

Med vennlig hilsen

Eva Lutnæs

Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum
Nedre Briskebyvei 5
2321 Hamar

15.09.2016

Jernbaneverket, postmottak@jernbaneverket.no
postboks 4350
2308 Hamar

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR HAMAR
Viser til høringsrunde for forslag til ny kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar
Samtlige forslag som er lagt ut til høring vil få konsekvenser for vår eiendom gnr.1 bnr. 1456/Nedre
Briskebyvei 5 i Hamar kommune, og i den sammenhengen har vi følgende krav og innspill til det
videre arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplaner/detaljplanlegging:

ALTERNATIV K1 OG K2
Både alternativ K1(2b vest og 3b vest) og K2(midt) viser nå at Stangevegen er planlagt lagt om 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 stor overraskelse. Dette har tidligere ikke vært noe tema i møte
mellom f.eks. Vel forening og kommune/Jernbaneverket, og det er svært beklagelig at ingen av
beboerne i området har blitt orientert om denne utviklingen!
Som eier av Gnr. 1 Bnr. 1456 i Hamar kommune betyr dette at det nå er planlagt å legge en av hovedadkomstene i Hamar rett utenfor vår bolig. Selve tiltaket er svært lite omtalt/beskrevet i forslaget til
kommuneplan med tilhørende dokumentasjon, men det vil ha omfattende negative konsekvenser for
vår eiendom.

Planområdet:


Selv om tiltaket nå plasseres få meter fra vår bolig er dagens forslag til planbegrensning slik at
vår eiendom ikke kommer inn under det området som avgrenser tiltaket/planområdet for
foreslått 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 svært vanskelig å se hva som egentlig er forskjellen i disse to forslagene mht.
omlegging av Stangeveien, og vi synes derfor at det vanskelig å forstå bakgrunnen for
planbegrensningen i forslaget til kommunedelplan. Dette har vi tidligere har bedt om både
skriftlig og muntlig.

Som en direkte konsekvens av dette har flere naboer i Briskebyen ikke mottatt varsel om
oppstart av planlegging av dobbeltspor selv om dere eiendommer ligger i umiddelbar nærhet
av tiltakene som planlegges

Støyutredning:


Selv om dette er etablering av en ny vei i et eksisterende boligområde er det ikke presentert
noen form for støykartlegging eller konsekvensutredning for tiltaket. En 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. Dette forholdet er også tatt opp med jernbaneverket i forkant av
høringsrunden, men responsen har kun vært at planforslaget ville bli lagt frem uten endringer.
Dette finner vi svært beklagelig, og vi legger også spesielt merke til at planforslaget i sin
helhet kun behandler støy fra Jernbane og f.eks. ikke veitrafikk m.m. som er en stor støykilde i
samme område. Dette er heller ikke i tråd med anbefalinger og ordinære prosedyrer i
støyutredninger.
Vår oppfatning er at støyutredningene som er presentert ikke er iht. gjeldende krav og
anbefalinger i arealplanlegging

Bakgrunnen for omlegging av Stangeveien:

Det eksisterer svært lite bakgrunnsinformasjon som beskriver nødvendigheten av dette tiltaket og
hvorfor Stangeveien ikke kan fortsette å følge dagens vegtrase. Som nabo ønsker vi ikke en slik
endring, og ber derfor utbygger dokumentere nødvendigheten av dette tiltaket.
Som tidligere beskrevet kommer denne delen av forslaget til ny kommunedelplan for dobbeltspor
svært overraskende på oss, og selv om detaljene er dårlig beskrevet er det all rimelig grunn til å anta
følgende:







For å oppnå tilstrekkelig overhøyde over jernbane og optimalt stigningsforhold/ kurvatur vil vi
få en vei/bru konstruksjon stigende fra 3-4 m over dagens terrengnivå få meter fra vår
eiendom. Denne konstruksjonen vil bli svært ruvende og fullstendig dominere det fysiske
miljøet i området.
Veien vil erstatte Stangeveien som en hovedinnfartsåre gjennom Hamar med en ÅDT på
15.000(Ref. trafikktall fra Hamar kommune).
Konsekvensene for vår eiendom vil være svært negativ. Nærføring til eksisterende
bebyggelse vil genere omfattende problemer med støy og forurensning, og vi betviler at det vil
være mulig å etablere effektive avbøtende tiltak selv om dette er et grunnleggende krav til
utbygger
Det er rimelig å anta at tiltaket vil bety en stor reduksjon i potensiell omsetningsverdi for
mange eiendommer i området og samtidig gjøre dem mindre attraktive som slagobjekter

Ut i fra fagrapporter og konsekvensutredninger mener vi at tiltaket er så mangefult beskrevet at det
ikke er forsvarlig å vedta planforslaget slik det foreligger i dag. Vi etterlyser spesielt dokumentasjon av
utforming, vurdering av alternativer og konsekvenser.
Selv om planforslaget ikke nødvendigvis utløser krav om konsekvensutredning er det likevel krav om
at virkningene skal belyses. Vi kan ikke se at den dokumentasjonen som foreligger pr. i dag på noen
måte synliggjør konsekvensene for vår eiendom!

ALTERNATIV K3
Alternativ øst(K3) vil sannsynligvis ikke få noen direkte fysiske konsekvenser for vår eiendom, men vi
legger merke til at det er blitt lagt ned et stort arbeid i å optimalisere alternativ K1, og forventer at det
samme blir gjort dersom alternativ K3 blir valgt som trasse gjennom Hamar.
Også her legger vi merke til at planforslaget kun behandler støy fra Jernbane og f.eks. ikke veitrafikk
m.m. som er en stor støykilde. Som tidligere nevnt er detter ikke i tråd med anbefalinger og ordinære
prosedyrer i støyutredninger.
Planforslaget viser at vegsystemet i Åkersvika er planlagt lagt nærmere Briskebyen i dette forslaget,
og konsekvenser mht. støy m.m. vil være spesielt avgjørende for vår eiendom. Vi ber derfor om at
dette forholdet blir spesielt vektlagt sammen med andre vurderinger av konsekvenser for Briskebyen
hvis dette alternativet blir valgt!
Allerede i dag ha vi svært negative erfaringer med støy fra både jernbane og andre aktiviteter i
Åkersvika området, og vi ønsker ikke at det blir planlagt noe som vil forverre denne situasjonen. Ut i
fra dagens erfaringer ber vi om at følgende vektlegges i dette alternativet!



Det bør ikke legges støyende aktiviteter som veg/bane inn mot bebyggelsen i Briskebyen
Det bør etableres et parkbelte e.l. som skjermer Briskebyen mot innsyn

Konklusjon:
Ingen av alternativene som nå er lagt ut til høring ser ut til å kreve at vi avgir grunn, men alternativ
K1(2b vest og 3b vest) og K2(midt) har så omfattende negative konsekvenser at vi krever at vår
eiendom blir innløst dersom et av disse alternativene blir vedtatt
Dette ønsker vi fortrinnsvis skjer gjennom en frivillig avtale, og vi ønsker en grundig juridisk vurdering
gjennom f.eks. naboskjønn dersom det ikke oppnås enighet. Vi forutsetter at evt. utgifter til juridisk
bistand dekkes av utbygger.
Utgangspunktet vårt er et denne delen av utbyggingen av dobbeltspor gjennom Hamar vil ha helt
urimelige konsekvenser for vår eiendom:







Selv om det sannsynligvis ikke blir avgitt grunn har vi som naboer/gjenboere krav på
erstatning/innløsning basert på økonomisk tap på linje med tapt eiendomsrett. (Ref. tidligere
nevnte konsekvenser)
Ut i fra dagens reguleringsforhold og etablerte virksomheter i området fremstår
konsekvensene for vår eiendom som svært urimelige og langt ut over hva en normalt sett
burde kunne forvente eller tåle i dette området.
Så langt som vi kan se er det ingen positiv effekt for vår eiendom
Forslaget til kommunedelplan viser på ingen måte at det er gjort tiltak for å redusere
konsekvensene eller forsøke å ivareta oss eller andre beboere/eiendommer i Briskebyen

Som tidligere nevnt mener vi også at dokumentasjonen som ligger til grunn for planforslaget er så
mangelfull at det ikke vil være forsvarlig å vedta et trasse alternativ før dette er vesentlig forbedret!

Oppsummering:

Våre innspill i forbindelse med høringsrunden for kommedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar kan
kort oppsummeres slik:









Planområdet må utvides slik at det også innbefatter vår eiendom uavhengig av hvilket tiltak
som vedtas.
Omlegging av Stangeveien inn i Briskebyen vil ha svært negative konsekvenser for vår
eiendom, og som naboer ønsker vi ikke at dette blir gjennomført.
Planforslaget dokumenterer denne omleggingen (og andre deler av planforslaget) på en svært
dårlig måte. Hverken nødvendighet, konsekvenser, tekniske løsninger eller avbøtende tiltak
synes særlig godt belyst.
Dersom alternativ K1(2b vest og 3b vest) eller K2(midt) blir vedtatt vil vi som naboer/gjenboere
ha krav på erstatning/innløsning basert på økonomisk tap på linje med tapt eiendomsrett. Vi vil
i et slikt tilfelle kreve en grundig juridisk vurdering av vår situasjon og forutsetter at utbygger
dekker disse kostnadene. En foreløpig juridisk vurdering tilsier allerede nå at vilkår for
innløsning vil være tilstede, og vi ber om at dette arbeidet blir evt. satt i gang så snart som
mulig.
Fort alternativ K3(øst) ber vi at det spesielt blir tatt hensyn til dagens situasjon med støy fra
Åkersvika og at det derfor planlegges et parkbelte/fysisk skjerming mot Briskebyen.
Vi ber også om at arbeidet med reguleringsplan/detaljplanlegging kommer i gang så fort som
mulig slik at vi unngår unødvendig usikkerhet mht. planstatus og reguleringsformål.

Mvh.
Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne Skattum
Nedre Briskebyvei 5
2321 Hamar
Mail: bjorn-inge.sletta@bbnett.no
Tlf: 004795981426

Kopi:
Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Helseth, Helen <Helen.Helseth@skifte.no>
15. september 2016 07:26
Postmottak Jernbaneverket
201607050. Høringsuttalelse til kommuneplan for dobbeltspor Sørli Brumunddal

Jeg aksepterer ikke noen form for jernbanerelatert virksomhet i Hamars strandsone fra dagens stasjon til
Bryggeriundergangen.
Strandsoner er viktige rekreasjons- og fellesområder for befolkningen. Derfor har Stortinget vedtatt
strenge regler for hva man kan bygge på slike områder.
Så lenge det finnes alternativer, vil en jernbanebygging i strandsonen være et dramatisk overgrep mot
Hamar som innlandets mjøsby.
Byplanen fra 1848 viser en by i helling ned mot Mjøsa. Den har vært retningsgivende for byutviklingen i
alle år, bortsett fra området ved gamle Hamar bryggeri og Nestlé.
Når industrien nå er lagt ned og området utviklet til boliger og annen næring, har et hovedkrav fra Hamar
politikere vært at kvartalsstrukturen igjen skal åpnes.
Planens intensjon med nærhet til Mjøsa ble sterkt redusert ved Dovrebanens forlengelse på 1890-tallet.
Adgangen til Mjøsa ble redusert til noen under- og overganger.
Det er nå en historisk mulighet til å rette opp dette.
Kulvertløsningen 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.
Jeg kan ikke se at Hamars politikere noen gang har tatt til orde for å bygge ned denne delen av
strandsonen. Da mener jeg 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.
Broløsningen 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.
Det er nå på tide å gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa. Derfor krever jeg 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.

Øst løsning gir
- sentrumstilgang / nærhet til Mjøsa og mulighet for Hamar samfunnet til å utvikle by og sjø både for
næringsliv og privat personer
- nærmere tilknytning til stasjon, plassert ved Vikingskipet, for Hamars omland som Ridabu, Hjellum,
Bekkelaget og Sandvika
- forbedrede muligheter for tilkomst og parkering (for offentlig transport såvel som privat bil), slik at
det virkelig skapes et trafikk knutepunkt
- et renere sentrum hvor vi idag har det reneste trafikk kaos når tog ankommer / går

- tilnærmet normaldrift i byggeperioden
- et minimum av buss for tog i byggeperioden som også skader miljøet
- Hamars befolkning (dagens og nye) rask og miljøvennlig transport - og en triveligere by
Med hilsen
Helen Helseth

Furubergvegen 189B
2316 Hamar

Magne Rydland
Bispegata 17
2315 Hamar
magne@rydland.net
90606027

Hamar 14. september, 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

Saksnr. 201607050. Høyringsuttale til kommuneplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal
Eg har etter beste evne gjort meg opp ein meining om kva for ein trase som vil vera den beste for
dobbeltspor gjennom Hamar dei neste 100 åra,- ja, for vi byggjer vel for det tidsperspektivet?
Då har eg kome til at det er eitt alternativ eg vil sterkt rå dykk til å leggja bort, og det er alternativet
de har presentert for som Vest - alternativet, i ulike variantar. .
Eg reknar med at de har fått med dykk det lesarane av Hamar Arbeiderblad gav uttrykk for denne
veka då omlag 75% ville verna strandsona. Det synspunktet delar og dei fleste folkevalde i Hamar.
I dag er det eit alternativ som peikar seg ut som det rimelegaste. Det er Aust-alternativet. I svært
mange samanhengar der eg har høyrt dykk argumentera i denne saka, har økonomien vore eit svært
vesentleg punkt.
Hugs at de er tenestemenn, ikkje herrar!

Helsing

Magne Rydland

From:
Sent:
To:
Subject:

Helga Meta Høie <helgameta@gmail.com>
14. september 2016 23:20
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr. 201607050.

Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
Hamar har nå en helt unik sjanse til å gjenforene byen med vannet - benytt den! Ikke mur byen inne.
Med vennlig hilsen
Helga Meta Høie

From:
Sent:
To:
Subject:

Silje Engh Hulleberg <silje.hulleberg@gmail.com>
15. september 2016 02:36
Postmottak Jernbaneverket
«Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal»

Jeg aksepterer ikke noen form for jernbanerelatert virksomhet i Hamars strandsone fra dagens stasjon til
Bryggeriundergangen.
Strandsoner er viktige rekreasjons- og fellesområder for befolkningen. Derfor har Stortinget vedtatt
strenge regler for hva man kan bygge på slike områder.
Så lenge det finnes alternativer, vil en jernbanebygging i strandsonen være et dramatisk overgrep mot
Hamar som innlandets mjøsby.

Byplanen fra 1848 viser en by i helling ned mot Mjøsa. Den har vært retningsgivende for byutviklingen i
alle år, bortsett fra området ved gamle Hamar bryggeri og Nestlé.
Når industrien nå er lagt ned og området utviklet til boliger og annen næring, har et hovedkrav fra Hamar
politikere vært at kvartalsstrukturen igjen skal åpnes.
Planens intensjon med nærhet til Mjøsa ble sterkt redusert ved Dovrebanens forlengelse på 1890-tallet.
Adgangen til Mjøsa ble redusert til noen under- og overganger.
Det er nå en historisk mulighet til å rette opp dette.
Kulvertløsningen 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.
Jeg kan ikke se at Hamars politikere noen gang har tatt til orde for å bygge ned denne delen av
strandsonen. Da mener jeg 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.
Broløsningen 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.
Det er nå på tide å gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa. Derfor krever jeg 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.

Øst løsning gir
- sentrumstilgang / nærhet til Mjøsa og mulighet for Hamar samfunnet til å utvikle by og sjø både for
næringsliv og privat personer
- nærmere tilknytning til stasjon, plassert ved Vikingskipet, for Hamars omland som Ridabu, Hjellum,

Bekkelaget og Sandvika
- forbedrede muligheter for tilkomst og parkering (for offentlig transport såvel som privat bil), slik at
det virkelig skapes et trafikk knutepunkt
- et renere sentrum hvor vi idag har det reneste trafikk kaos når tog ankommer / går
- tilnærmet normaldrift i byggeperioden
- et minimum av buss for tog i byggeperioden som også skader miljøet
- Hamars befolkning (dagens og nye) rask og miljøvennlig transport - og en triveligere by
VÆR SÅ SNILL og ta dette til dere. Det er vi (Hamars befolkning) som skal leve med dette og vi ofrer ikke
strandsonen våres.
Mvh
Silje Sophie Engh Hulleberg

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Robert Ofstad <robert.ofstad@gmail.com>
15. september 2016 10:17
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
/CC Hamar kommune
Ønsker med dette å protesterer mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av kulverteller broløsning.
En utbygging i Hamars strandsone, slik planene foreligger med kulvert eller bro og utfylling av deler av
strandsonen, er det alternativet som vil ha størst negativ konsekvens for Hamar, både på kort og lang sikt:
1. Det er et dyre alternativ enn øst
2. Byggeperioden vil frarøve befolkningen i Hamar det som i dag er byens rekreasjonsområde
(koigen og øvrig strandsone) i svært mange år.
3. Byggeperioden vil ha en svært negativ effekt på den delen av sentrum (strandgata,
strandgateparken) som fungerer svært godt (folk bruker stedene, butikkene går godt etc) og
potensielt være med å legge delen død, i flere år fremover.
4. Byggeperioden vil føre til store ulemper for NSBs kunder som blir nødt til å ta alternativ transport.
5. Organisering av alternativ transport i byggeperioden vil igjen føre til økt biltrafikk i Hamar-sentrum.
6. Hamar forblir adskilt fra Mjøsa, selv med kulvertalternativet.
7. Kulvertalternativet gir ikke fri adgang ned mot mjøsa. Det vil f.eks. ikke være mulig å trekke
nye/eksisterende veier ned til mjøsa etc
8. Med økt befolkning i Hamar og omegn vil en stasjon på dagens beliggenhet være med å øke
biltrafikk og parkering i innfartsveien til Hamar sentrum.
Jernbaneverkets påstår at dagens stasjonsbeliggenhet er viktig, gitt en 600 meters sone som favner en høyere tetthet i
befolkningen, enn om stasjonen flyttes fra dagens plassering. Dette rimer svært dårlig all den tid svært mange
mennesker i omkringliggende kommuner (Stange, Ringsaker, Løten) sogner til stasjonen. Det er disse som utgjør
kundegrunnlaget til NSB, ikke de få menneskene som bor i en radius på 600 meter fra dagens beliggenhet.
Gjennom å fraråde alternativ øst og midt mener jeg Jernbaneverket på utidig vis blander seg inn i lokaldemokratiet
og forsøker å presse gjennom eget ønske.
Alternativ øst er billigere, mer fremtidsrettet og mer praktisk for befolkningen som sogner til hamar togstasjon.
Stasjon ved Vikingeskipet vil:

1. Holde biltrafikk vekk fra sentrum

2.
3.
4.
5.
6.

Skape en bedre tilgjengelighet for majoriteten av kundegrunnlaget
kunne la togtrafikken fortsette som normalt i anleggsperioden
Åpner for bedre mulighet til å koble sammen Elverum-Hamar med tog i fremtiden
Åpner Hamar by mot Mjøsa
Tilgjengeliggjør store arealer av Hamars "indrefilèt" til fremtidig byutvikling

Avslutningsvis vil jeg påpeke at jeg er tidligere en av pendlerne Jernbaneverket sikter seg inn mot med argumentene
for alternativ Vest. Jeg kjøper ikke argumentene, hverken om 600 meters radiusen eller at dagens stasjon er nærmere
enkelte "viktige" punkter i byen enn alternativ Øst. Som tidligere pendler ville alternativ Øst fungert vel så bra, og
det sier jeg som kommer syklende fra vestsiden av byen. De ekstra hundre meterne har ingenting å si for opplevelsen
av tilgjengelighet av stasjonen for meg som pendler.
Jeg flyttet fra Oslo til Hamar fordi dette er den byen som har størst kontakt med mjøsa i Innlandet, dette er
innlandshovedstaden, dette er byen som urbaniseres mest.
Et Hamar uten jernbane i strandsonen er en mer attraktiv by for fremtidige tilflyttere og beboere.
Mvh
Hamar, Robert Ofstad. September 2016

From:
Sent:
To:
Subject:

Solveig Kjos <solveig.kjos@gmail.com>
15. september 2016 12:42
Postmottak Jernbaneverket
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Jeg er enke, 75 år, frisk og oppegående, og som innbyggere flest i Hamar, og dessuten som flittig
bruker av både jernbanen og strandsonen i Hamar, mener jeg noe om hvor jernbanen bør gå.
Jeg bor i gangavstand til jernbanestasjonen, men når jeg skal reise og har med bagasje, må jeg
oftest ta drosje til stasjonen, fordi det ikke lenger er mulig å finne parkeringsplass for en vanlig
privatbil. En stasjon ved Vikingskipet ville slik sett være å foretrekke. "Gangavstand" argumentet til JBV er altså ikke holdbart!
Men det viktigste argumentet mot å la jernbanen gå langs alternativ Vest, er miljøhensynet.
Etter min og manges oppfatning har JBV bedrevet miljøkriminalitet oppover langs Mjøsa, og
presser på med stor arroganse for å drive vandalismen videre her i Hamar.
JBV er her i utakt med folkemeningen!
Jeg foretrekker et alternativ Øst, og ber JBV om å snu!
Med hilsen
Solveig Austnes Kjos
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1. Innledning	
  
	
  
I	
  møte	
  22.6.2016	
  fattet	
  Hamar	
  kommunestyre	
  vedtak	
  om	
  å	
  legge	
  Kommunedelplan	
  for	
  
dobbeltspor	
  Sørli-‐Brumunddal	
  ut	
  til	
  høring.	
  	
  
Følgende	
  alternativer	
  gjennom	
  Hamar	
  ble	
  lagt	
  ut:	
  
•
•
•
•

Alternativ	
  K1-‐2b	
  Vest	
  
Alternativ	
  K1-‐3b	
  Vest	
  
Alternativ	
  K2	
  Midt,	
  med	
  avbøtende	
  tiltak	
  i	
  form	
  av	
  lokk	
  gjennom	
  Østbyen	
  
Alternativ	
  K3	
  Øst	
  

Vi	
  er	
  en	
  gruppe	
  på	
  fire	
  personer	
  som	
  i	
  lengre	
  tid	
  har	
  deltatt	
  i	
  debatten	
  om	
  hvor	
  den	
  nye	
  
traseen	
  for	
  jernbanen	
  gjennom	
  Hamar	
  skal	
  gå.	
  	
  
Olav	
  Skipnes.	
  Cand.	
  real	
  med	
  fysikk	
  som	
  hovedfag.	
  Har	
  undervist	
  i	
  fysikk,	
  
matematikk,	
  elektronikk	
  og	
  naturfag	
  ved	
  Hamar	
  katedralskole,	
  Høgskolen	
  i	
  
Hedmark,	
  Kvinneuniversitetet	
  og	
  Forkurs	
  til	
  ingeniørstudier.	
  Har	
  i	
  10	
  år	
  drevet	
  
eget	
  firma	
  innen	
  holografi.	
  Opptatt	
  av	
  togtraseen	
  gjennom	
  Hamar	
  siden	
  2011.	
  
	
  
Magnar	
  Børresen.	
  Har	
  arbeidet	
  10	
  år	
  i	
  Forsvaret	
  og	
  30	
  år	
  i	
  Telenor.	
  Har	
  vært	
  
opptatt	
  av	
  jernbanesaken	
  siden	
  2012.	
  
	
  
Gunnar	
  Holm.	
  Tidl.	
  skolerådgiver	
  og	
  har	
  undervist	
  i	
  realfag,	
  metodikk,	
  
kunsthistorie	
  og	
  form	
  og	
  farge.	
  Stillinger	
  i	
  ungdomsskolen,	
  Hamar	
  Katedralskole,	
  
Utdanningsdirektøren	
  og	
  Høgskolen	
  i	
  Hedmark.	
  Leder	
  for	
  Samarbeidsutvalget	
  for	
  
velforeninger	
  og	
  har	
  der	
  vært	
  engasjert	
  i	
  kommunal	
  planlegging	
  i	
  25	
  år.	
  
Strandsonen	
  siden	
  2003.	
  	
  	
  
Bjarne	
  Øygarden.	
  Har	
  arbeidet	
  med	
  lærerutdanning	
  ved	
  Høgskolen	
  i	
  Hedmark.	
  
Opptatt	
  av	
  togtraseen	
  gjennom	
  Hamar	
  de	
  siste	
  årene.	
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2. Sammendrag	
  

	
  
Vi	
  har	
  vurdert	
  alternativene	
  K1-‐2b,	
  K1-‐3b	
  med	
  senket	
  kulvert,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst.	
  
	
  
Vi	
  anbefaler	
  alternativ	
  K1-‐3b,	
  senket	
  kulvert,	
  denne	
  har	
  mange	
  positive	
  trekk	
  og	
  
ved	
  å	
  modifisere	
  den	
  litt,	
  kan	
  den	
  gi	
  en	
  god	
  løsning	
  for	
  byen	
  og	
  jernbanen.	
  
	
  
Alternativene	
  K1-‐2b,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst	
  må	
  etter	
  vår	
  vurdering	
  frarådes,	
  spesielt	
  K2	
  
Midt	
  og	
  K1-‐2b,	
  bru.	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru	
  i	
  vest,	
  ser	
  vi	
  på	
  som	
  så	
  uaktuell,	
  at	
  vi	
  ikke	
  har	
  
vurdert	
  den	
  grundigere.	
  
	
  
Alternativ	
  K2	
  Midt	
  med	
  lokk	
  frarådes	
  også	
  på	
  grunn	
  av	
  at	
  denne	
  blir	
  mer	
  komplisert	
  og	
  
dyrere	
  enn	
  Senket	
  H1.	
  Da	
  er	
  det	
  bedre	
  å	
  få	
  Senket	
  H1	
  vurdert.	
  Dette	
  alternativet	
  krever	
  
ikke	
  at	
  hundrevis	
  av	
  mennesker	
  blir	
  husløse	
  og	
  mange	
  næringseiendommer	
  blir	
  revet.	
  
Løsningen	
  med	
  Senket	
  H1	
  vil	
  både	
  kunne	
  verne	
  strandsonen	
  og	
  gi	
  en	
  sentral	
  plassering	
  
av	
  stasjonen.	
  
	
  
Alternativ	
  K3	
  Øst	
  vurderer	
  vi	
  som	
  nest	
  best.	
  Dette	
  alternativet	
  har	
  etter	
  vår	
  oppfatning	
  
tre	
  fordeler.	
  Det	
  verner	
  en	
  del	
  av	
  strandsonen	
  ved	
  byens	
  gamle	
  sentrum,	
  det	
  gir	
  lettere	
  
tilgang	
  med	
  tog	
  for	
  dem	
  som	
  skal	
  til	
  Vikingskipet,	
  og	
  det	
  gir	
  lettere	
  adkomst	
  til	
  stasjonen	
  
for	
  dem	
  som	
  bor	
  i	
  distriktene	
  nord,	
  sør	
  og	
  øst	
  for	
  byen.	
  
	
  
Ulempene	
  er	
  likevel	
  så	
  mange	
  og	
  så	
  tungtveiende	
  at	
  vi	
  må	
  fraråde	
  alternativet.	
  Det	
  
dreier	
  seg	
  blant	
  annet	
  om	
  at:	
  
-‐ utbygginga	
  krever	
  mye	
  dyrket	
  mark	
  både	
  til	
  selve	
  traseen	
  og	
  som	
  
erstatningsarealer	
  til	
  stor	
  næringsbygg	
  og	
  forretningseiendommer	
  som	
  må	
  rives	
  	
  
-‐ det	
  er	
  en	
  fare	
  for	
  todelt	
  by	
  
-‐ stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  blir	
  liggende	
  fjernt	
  fra	
  kommunale	
  og	
  fylkeskommunale	
  
kontorer,	
  hovedkontorene	
  for	
  mange	
  store	
  bedrifter,	
  hoteller,	
  høgskolen,	
  
kulturhus	
  og	
  hele	
  handelssentrumet	
  	
  
-‐

det	
  blir	
  kraftige	
  inngrep	
  i	
  Åkersvika	
  naturreservat	
  

-‐

tilsvingene	
  til	
  Rørosbanen	
  er	
  uklare,	
  kan	
  gi	
  betydelige	
  kostnader	
  og	
  er	
  uheldige	
  
med	
  tanke	
  på	
  en	
  framtidig	
  forbindelse	
  mellom	
  Elverum	
  og	
  mjøsbyene	
  

-‐

mer	
  støy	
  ved	
  Vikingskipet,	
  i	
  de	
  østlige	
  delene	
  av	
  byen	
  og	
  for	
  de	
  som	
  ellers	
  bor	
  
rundt	
  Åkersvika	
  

-‐

stor	
  fare	
  for	
  innsigelser	
  

	
  
Vi	
  fraråder	
  Alternativ	
  K2	
  Midt	
  og	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru,	
  og	
  Alternativ	
  K3	
  Øst	
  
	
  
	
  
Hovedkonklusjon	
  
Vi	
  anbefaler	
  forhandlinger	
  mellom	
  kommunen	
  og	
  Jernbaneverket	
  om	
  alternativ	
  K1-‐3b	
  
med	
  en	
  modifisert	
  kulvert	
  som	
  utgangspunkt.	
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Vi	
  gjentar	
  her	
  kort	
  de	
  viktigste	
  fordelene	
  ved	
  dette	
  alternativet:	
  
-‐ Det	
  gir	
  vern	
  av	
  strandsonen	
  fra	
  Jessnes	
  til	
  Åkersvika	
  og	
  skaper	
  levende	
  kontakt	
  
mellom	
  Mjøsa	
  og	
  strandsiden	
  av	
  byen	
  
-‐ Byen	
  får	
  fortsatt	
  sentralt	
  plassert	
  jernbanestasjon,	
  og	
  vi	
  slipper	
  å	
  få	
  en	
  by	
  med	
  to	
  
sentra	
  
-‐ Bryter	
  ikke	
  internasjonale	
  konvensjoner	
  (Ramsar)	
  
-‐ Ingen	
  bolighus	
  og	
  store	
  næringseiendommer	
  må	
  rives,	
  og	
  den	
  gir	
  rom	
  for	
  
byutvikling	
  og	
  fører	
  ikke	
  til	
  inngrep	
  i	
  sentrale	
  bydeler	
  
-‐ Verner	
  dyrket	
  mark	
  
-‐ Området	
  mellom	
  Stangevegen	
  og	
  sporområdet	
  reserveres	
  for	
  trafikkstasjon,	
  med	
  
bussterminal,	
  drosjer,	
  sykkelparkering,	
  noe	
  bilparkering	
  og	
  av-‐	
  og	
  påstigning	
  
-‐ Det	
  nedlagte	
  sporområdet	
  innenfor	
  Tjuvholmen	
  kan	
  gi	
  plass	
  til	
  parkeringshus	
  
	
  
Innspill	
  til	
  forhandlingene	
  
Vi	
  har	
  i	
  vårt	
  arbeid	
  med	
  dette	
  sett	
  på	
  en	
  del	
  muligheter	
  som	
  vi	
  håper	
  kan	
  være	
  innspill	
  til	
  
forhandlingene:	
  
-‐ Bebyggelsen	
  på	
  Høyensalodden	
  og	
  foran	
  Basarene,	
  Domkirka	
  og	
  Stortorget	
  må	
  
avvises.	
  I	
  stedet	
  må	
  kommunen	
  tilby	
  andre	
  sentrumsnære	
  tomter	
  for	
  tett	
  og	
  rask	
  
utbygging.	
  Eventuell	
  utbygging	
  i	
  Strandgateparken	
  i	
  nærheten	
  av	
  
jernbanestasjonen	
  må	
  tilpasses	
  den	
  opprinnelige	
  kvartalsstrukturen	
  for	
  Hamar	
  
by.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  senket	
  kulverten	
  ytterligere	
  foreslår	
  vi	
  at	
  kommunen	
  må	
  sikre	
  at	
  JBV	
  
vurderer	
  alle	
  muligheter	
  for	
  å	
  få	
  en	
  kurve	
  ved	
  Espern	
  med	
  minst	
  600	
  m	
  
svingradius,	
  og	
  at	
  sporene	
  bli	
  senket	
  så	
  mye	
  som	
  er	
  praktisk	
  mulig	
  innenfor	
  
flomvernet	
  på	
  127,4	
  moh.	
  
-‐ Kulverten	
  må	
  senkes	
  i	
  forhold	
  til	
  JBVs	
  plan.	
  JBV	
  må	
  derfor	
  komme	
  med	
  løsninger	
  
som	
  kan	
  føre	
  til	
  at	
  kulverten	
  senkes	
  3	
  m	
  for	
  å	
  gi	
  levende	
  samspill	
  mellom	
  Mjøsa	
  
og	
  vannet	
  innenfor	
  kulverten,	
  og	
  for	
  å	
  forbedre	
  utsikten	
  fra	
  byen	
  mot	
  Mjøsa.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  til	
  en	
  bedre	
  kurvatur	
  ved	
  Espern	
  må	
  en	
  prøve	
  å	
  legge	
  dobbeltsporet	
  øst	
  
for	
  den	
  gamle	
  linja	
  over	
  Åkersvika.	
  Denne	
  traseen	
  er	
  planlagt	
  for	
  østalternativet	
  
et	
  stykke,	
  og	
  kan	
  sikkert	
  være	
  vanskeligere	
  å	
  få	
  Ramsar	
  med	
  på.	
  Men	
  oppnår	
  en	
  
på	
  denne	
  måten	
  en	
  svingradius	
  på	
  minst	
  600	
  m,	
  bør	
  hensynet	
  til	
  Ramsar	
  veies	
  
opp	
  av	
  de	
  fordelene	
  en	
  oppnår	
  for	
  bymiljøet.	
  Med	
  svingradius	
  større	
  enn	
  600	
  m	
  
kan	
  sporvekslere	
  legges	
  inn	
  i	
  svingen,	
  noe	
  som	
  muliggjør	
  flytting	
  av	
  perrongene	
  
sørover.	
  
-‐ JBV	
  har	
  sikret	
  kulvertløsningen	
  sin	
  med	
  en	
  mur/fylling	
  på	
  utsiden	
  av	
  
sporområdet	
  i	
  flomsikker	
  høyde	
  (127,4	
  moh.).	
  Hvis	
  vi	
  oppnår	
  en	
  åpning	
  mellom	
  
Mjøsa	
  og	
  bukta	
  innafor	
  kulverten,	
  må	
  også	
  innsiden	
  sikres	
  med	
  en	
  tilsvarende	
  
ordning,	
  bare	
  0,5m	
  lavere.	
  Med	
  en	
  slik	
  ytre	
  sikring	
  av	
  hele	
  sporområdet,	
  trenger	
  
ikke	
  lenger	
  sporene	
  å	
  ligge	
  på	
  flomsikkert	
  nivå,	
  og	
  kan	
  egentlig	
  legges	
  så	
  lavt	
  som	
  
praktisk	
  mulig	
  for	
  å	
  få	
  kulverten	
  under	
  vann.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

3	
  

3. Vårt	
  primære	
  alternativ	
  
	
  

Vårt	
  engasjement	
  for	
  jernbane	
  i	
  senket	
  kulvert	
  forbi	
  Hamar	
  startet	
  i	
  2011.	
  Dette	
  
fortsatte	
  ved	
  at	
  politikerne	
  i	
  Hamar	
  krevde	
  å	
  få	
  alternativet	
  ”Senket	
  H1”	
  utredet	
  
sommeren	
  2015.	
  Svaret	
  fra	
  JBV	
  forelå	
  i	
  januar	
  2016	
  og	
  besto	
  i	
  å	
  forkaste	
  en	
  nærmere	
  
utredning	
  av	
  en	
  14	
  km	
  lang	
  kulvert/tunell-‐løsning	
  som	
  strakk	
  seg	
  fra	
  Ottestad	
  til	
  
Jessnes,	
  og	
  som	
  passerte	
  Hamar	
  stasjon	
  i	
  14	
  meters	
  dyp.	
  Vårt	
  kulvertforslag	
  som	
  var	
  
klart	
  formulert	
  i	
  2013	
  og	
  var	
  mindre	
  omfangsrikt,	
  ble	
  ikke	
  utredet.	
  	
  
	
  

3.1

	
  	
  ”Senket	
  H1”	
  gikk	
  i	
  korthet	
  ut	
  på:	
  

3.2

	
  	
  Fordelene	
  med	
  denne	
  løsningen	
  er:	
  

1. Etter	
  at	
  sporet	
  hadde	
  kommet	
  over	
  Åkersvika,	
  og	
  passert	
  tilsvinget	
  til	
  
Rørosbanen,	
  begynte	
  en	
  senkning	
  i	
  åpen	
  kulvert	
  på	
  ca.	
  1,25	
  %	
  fram	
  til	
  
Olympiabrua.	
  Hvis	
  sporet	
  lå	
  i	
  en	
  høyde	
  på	
  128	
  moh.	
  over	
  Åkersvika,	
  vil	
  sporet	
  ha	
  
høyden	
  120	
  moh.	
  ved	
  Olympiabrua.	
  
2. Fra	
  Olympiabrua	
  legges	
  lokk	
  på	
  kulverten	
  i	
  høyden	
  128	
  moh.,	
  og	
  	
  den	
  følger	
  
perrongene	
  horisontalt	
  til	
  nordenden	
  av	
  stasjonsbygningen.	
  Derfra	
  begynner	
  et	
  
fall	
  på	
  2	
  %	
  nordover	
  mot	
  Hamarbukta,	
  og	
  kulvertlokket	
  vil	
  ha	
  høyden	
  124	
  moh.	
  
idet	
  den	
  går	
  ut	
  i	
  Mjøsa	
  (langs	
  JBVs	
  foretrukne	
  trasé).	
  Etter	
  50	
  m	
  vil	
  den	
  ligge	
  på	
  
123	
  moh.	
  (normal	
  sommervannstand),	
  og	
  fortsetter	
  fallet	
  like	
  kraftig	
  over	
  
Hamarbukta,	
  vil	
  lokket	
  være	
  på	
  117	
  moh.	
  ved	
  Flomsteinen.	
  
3. Dette	
  er	
  minst	
  8	
  m	
  under	
  bakkenivå	
  over	
  Koigen,	
  og	
  sikkert	
  unødvendig	
  dypt	
  for	
  
å	
  komme	
  tidlig	
  under	
  fjell	
  ved	
  Bryggeriundergangen.	
  	
  
4. Fra	
  Koigen	
  avviker	
  vår	
  trasé	
  fra	
  JBV	
  sin	
  ved	
  at	
  sporene	
  fortsetter	
  under	
  
Nordvikvegen,	
  hvor	
  den	
  lenge	
  før	
  Karl	
  Jemtes	
  gate	
  vil	
  gå	
  over	
  i	
  fjelltunell,	
  som	
  
langsomt	
  svinger	
  mot	
  høyre	
  og	
  langt	
  under	
  det	
  gamle	
  sporet,	
  og	
  deretter	
  inn	
  i	
  
JBVs	
  trasé	
  på	
  østsiden	
  av	
  gammelt	
  spor.	
  
5. De	
  reisende	
  får	
  tilgang	
  til	
  perrongene	
  via	
  overbygde	
  gangveier	
  i	
  bakkeplan	
  
(128	
  moh.)	
  rulletrapper,	
  heis	
  og	
  vanlige	
  trapper.	
  
6. Rørosbanen	
  blir	
  inntil	
  den	
  er	
  elektrifisert,	
  liggende	
  i	
  dagen	
  i	
  spor	
  1.	
  
7. Rørosbanen	
  får	
  fra	
  starten	
  av	
  tilknytning	
  til	
  Dovrebanen	
  sørover	
  ved	
  tilsvinget	
  
ved	
  Stangebrua.	
  
8. Området	
  mellom	
  Stangevegen	
  og	
  sporområdet	
  blir	
  reservert	
  for	
  trafikkstasjon,	
  
med	
  buss,	
  taxi,	
  sykler,	
  parkering	
  og	
  av-‐	
  og	
  påstigning	
  
9. Det	
  nedlagt	
  sporområdet	
  innenfor	
  Tjuvholmen	
  kan	
  gi	
  plass	
  til	
  parkeringshus	
  
	
  
1. Gir	
  muligheter	
  for	
  varig	
  vern	
  av	
  hele	
  strandsonen	
  fra	
  Jessnes	
  til	
  Åkersvika,	
  
inklusive	
  Tjuvholmen	
  
2. Hamarbukta	
  blir	
  kun	
  berørt	
  i	
  byggeperioden	
  
3. Byen	
  får	
  fortsatt	
  sentralt	
  plassert	
  jernbanestasjon,	
  og	
  vi	
  slipper	
  å	
  få	
  en	
  by	
  med	
  to	
  
sentra.	
  
4. Bryter	
  ikke	
  internasjonale	
  konvensjoner	
  (Ramsar)	
  
5. Ingen	
  bolighus	
  og	
  store	
  næringseiendommer	
  må	
  rives.	
  Kulverten	
  kan	
  føres	
  så	
  
dypt	
  ved	
  Bryggeriundergangen	
  at	
  den	
  vil	
  treffe	
  fjell	
  ganske	
  fort,	
  og	
  dermed	
  ikke	
  
trenger	
  å	
  ha	
  en	
  dyp	
  grøft	
  å	
  legges	
  i.	
  	
  
6. Gir	
  rom	
  for	
  byutvikling	
  og	
  fører	
  ikke	
  til	
  inngrep	
  i	
  sentrale	
  bydeler	
  
7. Verner	
  dyrket	
  mark	
  på	
  Børstad	
  og	
  Tommelstad	
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8. Hindrer	
  i	
  liten	
  grad	
  togtrafikken	
  under	
  utbyggingen	
  ved	
  at	
  en	
  kan	
  bygge	
  ferdig	
  
kulvert	
  for	
  spor	
  4	
  og	
  5	
  først.	
  Så	
  legges	
  trafikken	
  i	
  Dovrebanen	
  der.	
  Deretter	
  
bygges	
  kulvert	
  for	
  spor	
  2	
  og	
  3	
  mens	
  en	
  lar	
  Rørosbanen	
  bruke	
  spor	
  1	
  i	
  dagen	
  til	
  
den	
  er	
  elektrifisert.	
  
9. Gir	
  god	
  adkomst	
  over	
  kulvertlokket	
  til	
  Espern,	
  Tjuvholmen	
  og	
  et	
  framtidig	
  
parkeringshus	
  på	
  nedlagt	
  sporområde	
  innenfor	
  Tjuvholmen.	
  Potensialet	
  her	
  vil	
  
ikke	
  bli	
  fullt	
  utnyttbart	
  før	
  Rørosbanen	
  er	
  elektrifisert	
  
10. Det	
  blir	
  tilgang	
  til	
  perrongene	
  over	
  kulverten	
  i	
  adkomsthall	
  med	
  rulletrapp,	
  trapp	
  
eller	
  heis	
  ned	
  til	
  perrongene.	
  Folk	
  slipper	
  å	
  gå	
  gjennom	
  lange,	
  og	
  som	
  oftest	
  
mørklagt	
  kulverter	
  for	
  å	
  komme	
  på	
  utsiden	
  av	
  sporene.	
  	
  
11. Ved	
  å	
  legge	
  dobbeltsporet	
  på	
  sjøsiden	
  av	
  det	
  gamle	
  sporet	
  fram	
  til	
  
Bryggeriundergangen	
  og	
  krysning	
  under	
  det	
  gamle	
  sporet	
  over	
  Bispehaugen,	
  
forstyrres	
  både	
  bil-‐	
  og	
  togtrafikk	
  lite	
  i	
  byggeperioden	
  
12. Stasjonsområdet	
  mot	
  Stangevegen	
  og	
  kulvertlokket	
  vest	
  for	
  Olympiabrua	
  blir	
  
reservert	
  for	
  trafikkstasjon,	
  med	
  buss,	
  taxi,	
  sykler,	
  parkering	
  og	
  av-‐	
  og	
  påstigning	
  
13. Når	
  det	
  gamle	
  sporet	
  fjernes,	
  vil	
  kontakten	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  det	
  gamle	
  sentrum	
  
bli	
  nesten	
  som	
  før	
  jernbanen	
  kom	
  (eller	
  enda	
  bedre	
  hvis	
  en	
  vil)	
  
14. Ingen	
  jernbanespor	
  vil	
  bli	
  synlige	
  når	
  utbyggingen	
  er	
  ferdig	
  
15. Byen	
  blir	
  spart	
  for	
  støy	
  fra	
  gods-‐	
  og	
  persontogene	
  fra	
  Åkersvika	
  til	
  Furuberget	
  
16. JBV	
  slipper	
  trøbbel	
  med	
  å	
  pumpe	
  overvannet	
  fra	
  sentrum	
  over	
  en	
  høy	
  kulvert.	
  De	
  
gamle	
  avløpene	
  kan	
  fortsatt	
  brukes	
  og	
  ha	
  utløp	
  i	
  Småbåthavna	
  
	
  

4.	
  Våre	
  to	
  modifiserte	
  versjoner	
  av	
  Alternativ	
  K1-‐	
  3b	
  
	
  

Etter	
  at	
  JBV	
  fant	
  å	
  ikke	
  ville	
  utrede	
  alternativet	
  ”Senket	
  H1”,	
  og	
  kommunestyret	
  
aksepterte	
  dette	
  i	
  vinter,	
  har	
  vi	
  ikke	
  arbeidet	
  videre	
  med	
  det.	
  I	
  stedet	
  har	
  vi	
  konsentrert	
  
oss	
  om	
  å	
  utrede	
  videre	
  JBVs	
  anbefalte	
  alternativ	
  Korridor	
  K1-‐3b,	
  eller	
  ”Senket	
  kulvert”.	
  
Vi	
  mener	
  den	
  imøtekommer	
  byens	
  ønsker	
  ganske	
  langt	
  da	
  den	
  har	
  både	
  tunell	
  og	
  
kulvert	
  under	
  Koigen.	
  Den	
  hadde	
  imidlertid	
  etter	
  vår	
  oppfatning	
  to	
  svakheter:	
  Den	
  
ødelegger	
  Hamarbukta	
  ved	
  å	
  fylle	
  den	
  igjen,	
  og	
  det	
  ble	
  stilt	
  et	
  ultimatum	
  ved	
  å	
  foreslå	
  
enten	
  blokkbebyggelse	
  eller	
  bruløsning.	
  	
  
Hamarbukta	
  er	
  en	
  viktig	
  del	
  av	
  Hamars	
  bybilde,	
  selv	
  om	
  den	
  delvis	
  har	
  vært	
  avskåret	
  fra	
  
byen	
  i	
  over	
  120	
  år	
  av	
  dagens	
  Dovrebane.	
  En	
  viktig	
  motivasjon	
  for	
  våre	
  arbeider	
  for	
  en	
  
ytterligere	
  senkning	
  av	
  JBVs	
  kulvert,	
  har	
  derfor	
  vært	
  å	
  få	
  bort	
  blokkene	
  i	
  Hamarbukta,	
  
og	
  få	
  til	
  et	
  sammenhengende	
  vannspeil	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  Hamarbukta	
  innenfor	
  
kulverten.	
  

4.1	
  	
  Kulvert	
  i	
  ytre	
  trasé	
  

Den	
  første	
  modifikasjonen	
  av	
  den	
  senkede	
  kulverten,	
  bygget	
  på	
  to	
  forutsetninger:	
  	
  
a) Da	
  forslaget	
  ble	
  lagt	
  fram	
  for	
  kommunestyret,	
  ble	
  JBV	
  spurt	
  om	
  de	
  kunne	
  senke	
  
kulverten	
  mer	
  slik	
  at	
  Mjøsa	
  og	
  bukta	
  innafor	
  ville	
  henge	
  sammen.	
  JBV	
  svarte	
  at	
  de	
  
skulle	
  se	
  på	
  den	
  muligheten.	
  
b) Vi	
  ville	
  i	
  denne	
  modifikasjonen	
  følge	
  JBVs	
  trasé	
  over	
  bukta,	
  for	
  vi	
  trodde	
  
kurvaturen	
  måtte	
  være	
  såpass	
  rett	
  for	
  å	
  tillate	
  trafikk	
  med	
  høyhastighetstog.	
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4.1.1	
  	
  Utforming	
  
Vi	
  har	
  senket	
  sporene	
  0,4	
  %	
  	
  fra	
  Espern	
  til	
  Olympiabrua	
  (600	
  m),	
  og	
  videre	
  0,2	
  %	
  til	
  
hovedinngangen	
  til	
  stasjonen	
  (340	
  m).	
  Da	
  kommer	
  sporene	
  på	
  høyden	
  125	
  moh.	
  der	
  
(1m	
  under	
  dagens	
  spor).	
  Derfra	
  begynner	
  et	
  fall	
  på	
  2	
  %	
  nordover	
  mot	
  og	
  over	
  
Hamarbukta.	
  Cirka	
  260	
  m	
  ute	
  i	
  Hamarbukta	
  vil	
  sporet	
  ha	
  sunket	
  10	
  m.	
  Viss	
  kulverttaket	
  
ligger	
  8	
  m	
  over	
  sporene,	
  vil	
  det	
  her	
  gå	
  under	
  Mjøsas	
  sommervannstand	
  (123	
  moh.).	
  
Kulverttaket	
  må	
  begynne	
  i	
  høyden	
  127,4	
  moh.	
  på	
  grunn	
  av	
  200-‐årsflommen,	
  eller	
  47	
  m	
  
ute	
  i	
  Hamarbukta.	
  Dit	
  kan	
  altså	
  kulverten	
  være	
  åpen.	
  
På	
  denne	
  måten	
  får	
  vi	
  et	
  åpent	
  sund	
  inn	
  mot	
  Småbåthavna	
  som	
  blir	
  100	
  m	
  bredt,	
  og	
  2	
  m	
  
dypt	
  utenfor	
  Flomsteinen.	
  En	
  må	
  lage	
  en	
  fylling	
  rundt	
  den	
  åpne	
  kulverten	
  for	
  å	
  kunne	
  få	
  
plass	
  til	
  veg	
  i	
  dagen	
  til	
  Espern	
  og	
  Tjuvholmen.	
  Kulverten	
  og	
  fylling	
  er	
  illustrert	
  på	
  figur	
  1.	
  

	
  
Figur	
  1:	
  Kulvert	
  i	
  ytre	
  trasé.	
  Perrongene	
  er	
  flyttet	
  ca.	
  100	
  m	
  østover	
  i	
  forhold	
  til	
  JBVs	
  	
  forslag.	
  Fallet	
  ned	
  i	
  
kulvert	
  starter	
  ved	
  hovedinngangen.	
  Vegen	
  til	
  Espern,	
  Tjuvholmen	
  og	
  P-‐hus	
  kan	
  gå	
  over	
  kulverttaket	
  vest	
  for	
  
A.	
  

Kulverten	
  vil	
  i	
  vestkanten	
  av	
  Hamarbukta	
  ha	
  en	
  høyde	
  på	
  lokket	
  på	
  121	
  moh.	
  Dette	
  er	
  
2	
  m	
  under	
  normalvannstand.	
  Lar	
  en	
  kulverten	
  synke	
  litt	
  vestover	
  Koigen,	
  vil	
  en	
  komme	
  
tilstrekkelig	
  dypt	
  ved	
  Karl	
  Jemtes	
  gate	
  til	
  at	
  en	
  kan	
  gå	
  inn	
  i	
  fjelltunell	
  og	
  svinge	
  til	
  høyre	
  
og	
  under	
  det	
  gamle	
  sporet	
  over	
  Bispehaugen.	
  
Dette	
  betyr	
  at	
  perrongene	
  på	
  stasjonen	
  legges	
  1	
  m	
  lavere	
  enn	
  i	
  dag,	
  og	
  da	
  må	
  gå	
  en	
  
sperre/mur	
  utenfor	
  hele	
  stasjonsområdet	
  i	
  høyden	
  127,4	
  m,	
  helt	
  til	
  der	
  sporene	
  starter	
  
nedsenkningen	
  fra	
  128	
  m	
  ved	
  Espern.	
  Denne	
  sperren	
  kan	
  være	
  borte	
  i	
  de	
  korridorene	
  
der	
  folk	
  ankommer	
  fra	
  Trafikksentralen	
  og	
  Strandgata,	
  og	
  erstattes	
  av	
  andre	
  
funksjonelle	
  løsninger	
  som	
  JBV	
  legger	
  til	
  rette	
  for.	
  
	
  
4.1.2	
  	
  	
  Fordeler	
  og	
  ulemper	
  med	
  modifisert	
  kulvert	
  i	
  ytre	
  trasé	
  er:	
  
Fordelene	
  er	
  omtrent	
  de	
  samme	
  som	
  for	
  ”Senket	
  H1”	
  (Punkt	
  3.2).	
  	
  
Men	
  med	
  den	
  åpne	
  kulverten	
  vil	
  det	
  komme	
  støy	
  fra	
  stasjonsområdet,	
  og	
  JBV	
  får	
  mindre	
  
plass	
  til	
  trafikkstasjon	
  siden	
  kulverttaket	
  vest	
  for	
  Olympiabrua	
  mangler	
  i	
  dette	
  tilfellet.	
  
Vi	
  tror	
  at	
  trafikksentralen	
  blir	
  stor	
  nok	
  viss	
  en	
  legger	
  P-‐huset	
  på	
  det	
  nedlagte	
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sporområdet	
  innenfor	
  Tjuvholmen.	
  Men	
  når	
  passasjerene	
  skal	
  til	
  eller	
  fra	
  bilen,	
  må	
  de	
  
enten	
  gå	
  i	
  en	
  underjordisk	
  kulvert	
  (slik	
  vi	
  har	
  til	
  spor	
  2	
  og	
  3	
  i	
  dag),	
  eller	
  i	
  en	
  gangbru	
  
over	
  kjøreledningene,	
  a	
  la	
  Olympiabrua.	
  Alt	
  må	
  utformes	
  universelt.	
  
Støyen	
  av	
  persontogene	
  regner	
  vi	
  med	
  blir	
  minimal,	
  siden	
  togene	
  stopper	
  på	
  stasjonen.	
  
Men	
  godstogene	
  vil	
  bli	
  hørbare	
  fra	
  toget	
  kommer	
  opp	
  av	
  kulverten	
  vest	
  for	
  
stasjonsbygningen	
  og	
  videre	
  sørover.	
  
Ved	
  å	
  gå	
  på	
  vestsiden	
  av	
  det	
  gamle	
  sporet	
  til	
  Nordvikvegen,	
  og	
  svinge	
  til	
  høyre	
  langt	
  
under	
  det	
  gamle	
  sporet	
  over	
  Bispehaugen,	
  trenger	
  en	
  ikke	
  stoppe	
  trafikken	
  på	
  
Dovrebanen	
  mens	
  en	
  lager	
  kryssingen.	
  Ved	
  å	
  slippe	
  buss	
  for	
  tog	
  sparer	
  NSB	
  penger,	
  og	
  
publikum	
  slipper	
  å	
  irritere	
  seg.	
  Ved	
  at	
  spunsingen	
  leggs	
  på	
  utsiden	
  av	
  det	
  gamle	
  sporet	
  
reduserer	
  en	
  også	
  støyplagene	
  for	
  alle	
  beboere	
  langs	
  traseen.	
  Skibladnerbrygga	
  og	
  de	
  
andre	
  bryggekonstruksjonene	
  blir	
  revet	
  og	
  kan	
  reetableres	
  utenfor	
  fyllingen	
  nærmere	
  
det	
  gamle	
  politihuset.	
  
	
  
4.1.3	
  	
  Hvordan	
  blir	
  denne	
  kulverten	
  seende	
  ut?

	
  

Figur	
  2:	
  Kulverten	
  sett	
  fra	
  Basarundergangen.	
  Ingen	
  oppfylling	
  rundt	
  kulverten.	
  Skibladnerbrygga	
  er	
  fjernet.	
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Figur	
  3:	
  Kulverten	
  sett	
  fra	
  Tante	
  Gerda.	
  Bildet	
  tatt	
  i	
  høyden	
  1,6m.	
  

4.2	
  	
  Kulvert	
  i	
  indre	
  trasé	
  
	
  
På	
  et	
  informasjonsmøte	
  med	
  JBV	
  fikk	
  vi	
  vite	
  at	
  kurveradien	
  nært	
  stasjonene	
  ikke	
  trengte	
  
å	
  tillate	
  en	
  fart	
  på	
  250	
  km/t.	
  Derfor	
  bestemte	
  vi	
  oss	
  for	
  å	
  avvike	
  fra	
  JBVs	
  trasé	
  over	
  
Hamarbukta.	
  Vi	
  la	
  sporet	
  over	
  Åttemetersplanet	
  og	
  ned	
  i	
  Småbåthavna.	
  Så	
  vidt	
  vi	
  kan	
  se,	
  
er	
  kurveradien	
  ca.	
  800	
  m,	
  noe	
  som	
  skulle	
  tillate	
  en	
  hastighet	
  på	
  120	
  km/t.	
  	
  
Denne	
  indre	
  kulverten	
  fyller	
  ikke	
  igjen	
  Hamarbukta,	
  men	
  gir	
  plass	
  for	
  et	
  åpent	
  
vannbasseng	
  mot	
  Basarbygningen	
  og	
  Strandgateparken.	
  Ingen	
  bygninger	
  får	
  stjele	
  
utsikten,	
  og	
  grøntarealet	
  fra	
  Koigen	
  fortsetter	
  forbi	
  sentrum	
  til	
  Tjuvholmen	
  og	
  videre	
  til	
  
Åkersvika.	
  Skibladnerbrygga	
  blir	
  urørt,	
  Høiensalodden	
  og	
  Koigen	
  likeså.	
  	
  

	
  
4.2.1	
  	
  Beskrivelse	
  av	
  modifikasjonen	
  ”Indre	
  trasé”	
  
1. Sporene	
  på	
  stasjonen	
  legges	
  på	
  nivå	
  1m	
  under	
  det	
  de	
  har	
  i	
  dag	
  (125	
  moh.)	
  
2. Nedsenkningen	
  på	
  2	
  %	
  mot	
  Småbåthavna	
  begynner	
  ved	
  Jernbanekafeen	
  
3. Den	
  åpne	
  kulverten	
  går	
  vestover	
  8m-‐planet	
  med	
  en	
  kanthøyde	
  på	
  127,4	
  moh.	
  
4. Etter	
  300	
  m	
  (rett	
  utenfor	
  Vangsvegens	
  forlengelse)	
  er	
  sporet	
  på	
  høyden	
  119	
  
moh.,	
  og	
  da	
  kan	
  den	
  legges	
  lokk	
  på.	
  Er	
  kulverten	
  8	
  m	
  høy,	
  blir	
  lokket	
  på	
  høyden	
  
127.	
  
5. Hvis	
  lokket	
  er	
  40	
  cm	
  tykt	
  i	
  starten,	
  blir	
  lokkhøyden	
  127,4	
  m	
  og	
  dermed	
  
flomsikkert.	
  Derfra	
  skrår	
  kulverten	
  videre	
  nedover	
  og	
  går	
  under	
  8m-‐planet	
  rett	
  
innenfor	
  gamle	
  SeaSide.	
  	
  
6. Kulverten	
  dukker	
  fram	
  igjen	
  i	
  Småbåthavna	
  og	
  går	
  38	
  m	
  utover	
  før	
  den	
  dukker	
  
under	
  vann	
  og	
  forsvinner	
  helt	
  før	
  den	
  kommer	
  opp	
  på	
  Jessnes.	
  
7. I	
  Småbåthavna	
  blir	
  det	
  slik	
  et	
  100	
  m	
  bredt	
  sund	
  med	
  seilingsdybde	
  på	
  2	
  m	
  i	
  
vestkant.	
  
8. Når	
  dobbeltsporet	
  er	
  ferdig	
  og	
  de	
  gamle	
  sporene	
  er	
  fjernet,	
  kan	
  Småbåthavna	
  
utvides	
  innover	
  mot	
  parken	
  (Gjort	
  på	
  figur	
  4)	
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9. Kulvertlokket	
  ligger	
  vest	
  i	
  Småbåthavna	
  på	
  høyden	
  121	
  moh.,	
  og	
  må	
  nedenfor	
  
Rolf	
  Jacobsens	
  hus	
  krysse	
  under	
  nåværende	
  jernbanespor	
  til	
  østsida.	
  	
  
10. Deretter	
  går	
  sporet	
  mellom	
  Skappels	
  gate	
  og	
  nåværende	
  spor	
  fram	
  til	
  
rundkjøringa	
  ved	
  Bryggeriundergangen.	
  
11. Hvis	
  kulverttaket	
  fortsatt	
  ligger	
  på	
  høyden	
  121m,	
  er	
  det	
  fortsatt	
  4	
  m	
  under	
  
bakkenivå.	
  Ønsker	
  en	
  å	
  la	
  sporet	
  komme	
  lenger	
  ned	
  for	
  å	
  komme	
  fortere	
  til	
  fjell,	
  
kan	
  en	
  la	
  det	
  synke	
  videre	
  mot	
  vest	
  fra	
  Småbåthavna	
  til	
  rundkjøringa	
  (lengde	
  
500	
  m,	
  muliggjør	
  ytterligere	
  fall	
  på	
  6m).	
  
	
  
Sporene	
  på	
  stasjonen	
  og	
  perrongene	
  er	
  foreslått	
  1	
  m	
  lavere	
  enn	
  i	
  dag,	
  og	
  det	
  må	
  gå	
  en	
  
sperre/mur	
  utenfor	
  hele	
  stasjonsområdet	
  i	
  høyden	
  127,4	
  m,	
  helt	
  til	
  der	
  sporene	
  starter	
  
nedsenkningen	
  fra	
  128	
  m	
  ved	
  Espern.	
  På	
  innsiden	
  av	
  sporene	
  og	
  kulverten	
  kan	
  
flomsikringen	
  være	
  en	
  halv	
  meter	
  lavere	
  på	
  grunn	
  av	
  skjerming	
  mot	
  bølgene.	
  Denne	
  
sperren	
  kan	
  være	
  borte	
  i	
  de	
  korridorene	
  der	
  folk	
  ankommer	
  fra	
  Trafikksentralen	
  og	
  
Strandgata,	
  og	
  de	
  kan	
  erstattes	
  av	
  funksjonelle	
  løsninger	
  som	
  JBV	
  legger	
  til	
  rette	
  for.	
  
4.2.2	
  	
  Hvordan	
  ser	
  dette	
  ut?	
  

	
  
Figur	
  4:	
  Kulverten	
  i	
  indre	
  trasé.	
  Siden	
  avstanden	
  til	
  vestsiden	
  av	
  Småbåthavna	
  er	
  100m	
  kortere	
  enn	
  for	
  
kulverten	
  i	
  ytre	
  trasé,	
  må	
  nedsenkingen	
  begynne	
  ved	
  Jernbanekafeen,	
  eventuelt	
  senke	
  sporet	
  i	
  vest	
  til	
  
124moh	
  

	
  
Denne	
  løsningen	
  gir	
  som	
  negativ	
  konsekvens	
  at	
  vi	
  får	
  en	
  hevning	
  av	
  deler	
  av	
  8m-‐planet	
  
på	
  maks	
  2,5	
  m	
  fram	
  til	
  et	
  punkt	
  utenfor	
  Vangsvegen,	
  så	
  en	
  skråning	
  på	
  125	
  m	
  ned	
  til	
  8m-‐
planet,	
  og	
  en	
  38	
  m	
  skrånenede	
  kulvert	
  i	
  Småbåthavna.	
  Godstogene	
  vil	
  lage	
  støy	
  fra	
  
Åttemetersplanet	
  og	
  østover.	
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4.2.3	
  	
  Fordelen	
  ved	
  Senket	
  kulvert	
  i	
  indre	
  trasé	
  
	
  
Fordelene	
  og	
  ulempene	
  vil	
  være	
  de	
  samme	
  som	
  for	
  ”Modifikasjon	
  Ytre	
  trasé”	
  (punkt	
  4.1.2).	
  
I	
  tillegg	
  kommer:	
  
	
  
a)
b)
c)
d)

Skibladnerbrygga	
  blir	
  ikke	
  rørt	
  
Ytre	
  Hamarbukta	
  blir	
  ikke	
  rørt	
  
Koigen	
  blir	
  ikke	
  berørt	
  under	
  utbyggingen	
  
JBV	
  sparer	
  seg	
  problemer	
  ved	
  at	
  de	
  slipper	
  å	
  spunse	
  mer	
  enn	
  80	
  m	
  mot	
  Mjøsa	
  i	
  
forhold	
  til	
  300	
  m	
  i	
  ytre	
  trasé	
  
	
  

En	
  ekstra	
  ulempe	
  i	
  forhold	
  til	
  Senket	
  H1	
  og	
  modifikasjon	
  Ytre	
  trasé	
  er	
  at	
  det	
  nye	
  sporet	
  
vil	
  måtte	
  krysse	
  under	
  det	
  gamle	
  ved	
  Rolf	
  Jacobsens	
  hus.	
  Det	
  vil	
  også	
  kreve	
  at	
  
rundkjøringa	
  i	
  Aslak	
  Bolts	
  gate	
  blir	
  stengt	
  i	
  byggeperioden,	
  og	
  dermed	
  stoppe	
  trafikken	
  i	
  
dette	
  viktige	
  krysset.	
  
En	
  ulempe	
  er	
  også	
  at	
  området	
  øst/sør	
  for	
  perrongene	
  vil	
  måtte	
  bli	
  mer	
  sammentrengt	
  
enn	
  i	
  JBVs	
  opprinnelige	
  forslag.	
  Denne	
  indre	
  løsningen	
  krever	
  mer	
  av	
  stasjonsområdet	
  i	
  
øst	
  siden	
  det	
  er	
  kortere	
  avstand	
  til	
  vestbredden	
  av	
  Småbåthavna	
  enn	
  i	
  det	
  ytre	
  
alternativet.	
  Det	
  er	
  derfor	
  mer	
  krevende	
  å	
  gjennomføre	
  dette.	
  
	
  
4.2.4	
  	
  Visualisering	
  

	
  

	
  
Figur	
  5:	
  Åttemetersplanet	
  sett	
  fra	
  moloen	
  på	
  Tjuvholmen.	
  Den	
  hvite	
  streken	
  markerer	
  toppen	
  av	
  den	
  åpne	
  
kulverten.	
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Figur	
  6:	
  Kulverten	
  over	
  Åttemetersplanet	
  sett	
  fra	
  Tante	
  Gerda	
  i	
  Strandgata.	
  Den	
  hvite	
  kanten	
  er	
  toppen	
  på	
  
den	
  åpne	
  kulverten	
  (127,4	
  moh.).	
  Foto	
  tatt	
  i	
  høyden	
  1,6	
  m.	
  

4.3	
  	
  Ulemper	
  ved	
  de	
  modifiserte	
  kulvertene	
  
	
  

Disse	
  to	
  modifikasjonene	
  (4.1	
  og	
  4.2)	
  tilfører	
  byen	
  mange	
  fordeler.	
  JBV	
  får	
  en	
  fordel	
  av	
  
at	
  kulverten	
  lett	
  kommer	
  dypere	
  ved	
  Bryggeriundergangen,	
  og	
  dermed	
  kan	
  en	
  vente	
  
med	
  å	
  krysse	
  den	
  gamle	
  banen	
  til	
  under	
  Bispehaugen.	
  Slik	
  kan	
  trafikken	
  gå	
  på	
  det	
  gamle	
  
sporet	
  mens	
  utbyggingen	
  skjer	
  Men	
  det	
  gir	
  også	
  noen	
  ulemper	
  for	
  JBV	
  i	
  forhold	
  til	
  deres	
  
anbefalte	
  forslag	
  K1-‐3b.	
  Disse	
  er:	
  
1. De	
  må	
  gå	
  dypere	
  ned	
  med	
  kulverten	
  og	
  får	
  derfor	
  lettere	
  inntrenging	
  av	
  vann	
  i	
  
byggegropa	
  (dette	
  blir	
  redusert	
  ved	
  å	
  velge	
  kulvert	
  i	
  indre	
  trasé)	
  
2. De	
  mister	
  steder	
  å	
  tømme	
  masse	
  fra	
  tunell-‐	
  og	
  kulvertbyggingen	
  	
  
3. De	
  får	
  en	
  noe	
  kortere	
  stasjon	
  å	
  fordele	
  spor,	
  perronger	
  og	
  sporveksler	
  på	
  
4. Golvet	
  under	
  sporene	
  blir	
  ikke	
  helt	
  tett,	
  så	
  vann	
  kan	
  sive	
  inn	
  under	
  en	
  flom	
  på	
  
over	
  125	
  moh.	
  (ca.	
  50-‐årsflom).	
  Det	
  må	
  derfor	
  installeres	
  pumper	
  som	
  kan	
  ta	
  seg	
  
av	
  regnvann	
  og	
  eventuelt	
  innsig	
  under	
  en	
  stor	
  flom.	
  
5. De	
  mister	
  arealet	
  der	
  de	
  opprinnelig	
  planla	
  å	
  sette	
  opp	
  7-‐8	
  etasjes	
  høye	
  blokker,	
  
noe	
  som	
  kunne	
  generere	
  større	
  passasjergrunnlag	
  for	
  togtrafikken.	
  
Vi	
  regner	
  med	
  at	
  det	
  viktigste	
  for	
  JBV	
  er	
  byggegrunn	
  for	
  blokker	
  og	
  næringsbygg	
  rundt	
  
stasjonen.	
  Dette	
  vil	
  de	
  nødig	
  miste,	
  noe	
  de	
  gjør	
  ved	
  våre	
  modifikasjoner.	
  Vi	
  regner	
  
imidlertid	
  med	
  at	
  Hamar	
  har	
  noe	
  å	
  tilby	
  JBV	
  her,	
  for	
  eksempel	
  en	
  større	
  fortetting	
  på	
  
Espern	
  og	
  på	
  godsområdet.	
  Det	
  er	
  dessuten	
  store	
  muligheter	
  for	
  fortetting	
  ellers	
  i	
  
sentrum,	
  for	
  eksempel	
  er	
  Grand-‐senteret	
  dimensjonert	
  for	
  12	
  etasjer.	
  Og	
  
volumutredningen	
  i	
  Sentrumsplanen	
  	
  (1995)	
  gir	
  et	
  byggepotensiale	
  på	
  90	
  000	
  kvm	
  i	
  30	
  
sentrumskvartaler.	
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5.	
  	
  Synspunkt	
  på	
  de	
  andre	
  alternativene	
  som	
  er	
  lagt	
  ut	
  til	
  
høring	
  
	
  
Hamar	
  kommune	
  vedtok	
  å	
  legge	
  ut	
  alle	
  fire	
  alternativene	
  til	
  høring.	
  Vi	
  ønsker	
  derfor	
  her	
  
å	
  komme	
  med	
  noen	
  synspunkter	
  også	
  på	
  K3	
  Øst	
  og	
  K2	
  Midt.	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  brua	
  over	
  
Hamarbukta,	
  ser	
  vi	
  på	
  som	
  uaktuell.	
  
	
  

5.a	
  Alternativ	
  K3	
  Øst	
  
Alternativet	
  med	
  stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  og	
  traseen	
  i	
  kulvert	
  over	
  Børstad	
  og	
  videre	
  i	
  
tunnel	
  mot	
  nord	
  har	
  de	
  laveste	
  bygningskostnadene.	
  Det	
  forsvarer	
  likevel	
  ikke	
  de	
  
alvorlige	
  ulempene	
  som	
  er	
  knyttet	
  til	
  dette	
  alternativet.	
  
	
  
Dyrket	
  mark	
  
Utbygginga	
  krever	
  store	
  arealer	
  og	
  vil	
  splitte	
  opp	
  viktige	
  jordbruksområder.	
  Dette	
  kan	
  
senere	
  gi	
  et	
  økt	
  utbyggingspress	
  på	
  de	
  oppsplittede	
  arealene	
  nær	
  byen.	
  	
  
Flere	
  store	
  og	
  plasskrevende	
  virksomheter	
  må	
  rives	
  og	
  flyttes.	
  De	
  må	
  etablere	
  seg	
  på	
  
nytt	
  gjennom	
  oppkjøp	
  av	
  arealer	
  eller	
  ekspropriasjon,	
  noe	
  som	
  er	
  tid-‐	
  og	
  
ressurskrevende.	
  Vi	
  tror	
  det	
  blir	
  vanskelig	
  å	
  finne	
  gode	
  erstatningsarealer,	
  og	
  det	
  kan	
  
lett	
  komme	
  til	
  å	
  gå	
  ut	
  over	
  enda	
  mer	
  av	
  den	
  dyrkbare	
  marka.	
  	
  
På	
  Børstad	
  og	
  Tommelstad	
  vil	
  traseen	
  gå	
  gjennom	
  bølget	
  jordbrukslandskap.	
  Dette	
  tar	
  
areal	
  til	
  skjæringer	
  og	
  til	
  fyllinger,	
  foruten	
  selve	
  banelegemet.	
  Dersom	
  JBV	
  ikke	
  gjennom	
  
avbøtende	
  tiltak	
  skaffer	
  erstatningsjord,	
  kan	
  kulverter	
  måtte	
  bli	
  løsningen.	
  Her	
  må	
  jorda	
  
legges	
  tilbake	
  på	
  kulvertene.	
  
Mange	
  tilhengere	
  av	
  øst-‐alternativet	
  hevder	
  at	
  det	
  likevel	
  tas	
  så	
  mye	
  landbruksjord	
  i	
  
nabokommunene,	
  at	
  litt	
  ekstra	
  i	
  Hamar	
  spiller	
  liten	
  rolle.	
  Vi	
  hevder	
  at	
  landbruksjorda	
  er	
  
så	
  viktig	
  å	
  bevare,	
  at	
  vi	
  som	
  kan	
  velge	
  alternativer	
  som	
  sparer	
  matjord,	
  bør	
  velge	
  det	
  
(Midt	
  eller	
  Vest).	
  
	
  
Byutvikling	
  
Hamar	
  står	
  foran	
  en	
  ressurskrevende	
  utvikling	
  av	
  sentrum,	
  og	
  med	
  stasjon	
  ved	
  
Vikingskipet,	
  ser	
  vi	
  en	
  klar	
  fare	
  for	
  at	
  byen	
  kan	
  få	
  to	
  sentra,	
  noe	
  som	
  kan	
  komme	
  til	
  å	
  
hemme	
  en	
  samlet	
  byutvikling.	
  	
  

	
  

-‐

Det	
  vil	
  føre	
  til	
  konkurrerende	
  forretningsvirksomhet	
  i	
  en	
  ny	
  bydel	
  noe	
  som	
  ikke	
  
fremmer	
  handel	
  og	
  aktivitet	
  i	
  Hamar	
  sentrum.	
  	
  

-‐

Store	
  næringsbygg	
  og	
  forretningseiendommer	
  ved	
  Vikingskipet	
  må	
  etableres	
  på	
  
nye	
  områder,	
  noe	
  som	
  kan	
  komme	
  til	
  å	
  kreve	
  store	
  arealer.	
  

-‐

Hamar	
  kommune	
  sier	
  i	
  sitt	
  vedtak	
  pkt.	
  3	
  at	
  de	
  slutter	
  seg	
  til	
  prinsippet	
  om	
  høy	
  
utnytting	
  tett	
  opp	
  til	
  stasjon/knutepunkt	
  uavhengig	
  av	
  trasévalg.	
  	
  
Det	
  kan	
  bli	
  vanskelig	
  å	
  få	
  til	
  en	
  fortetting	
  rundt	
  det	
  nye	
  stasjonsområdet,	
  da	
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stasjonen	
  blir	
  liggende	
  på	
  grensa	
  til	
  et	
  naturreservat.	
  Med	
  en	
  slik	
  
stasjonsplassering	
  kan	
  fortetting	
  i	
  beste	
  fall	
  bare	
  skje	
  på	
  vestsida,	
  men	
  der	
  ser	
  det	
  
ut	
  til	
  å	
  være	
  små	
  arealer	
  tilgjengelig.	
  	
  
-‐

Parkeringsarealene	
  fungerer	
  også	
  som	
  utstillingsarealer,	
  og	
  blir	
  disse	
  borte,	
  vil	
  
det	
  kunne	
  gi	
  færre	
  arrangementer.	
  Dessuten	
  vil	
  store	
  arealer	
  trenges	
  for	
  å	
  
erstatte	
  Vikingskipets	
  tapte	
  parkeringsplasser.	
  

-‐

Det	
  kan	
  ta	
  mange	
  år	
  før	
  en	
  ny	
  stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  blir	
  et	
  stasjonsområde	
  i	
  
nærkontakt	
  med	
  byen	
  den	
  skal	
  betjene.	
  Stasjonen	
  vil	
  kunne	
  bli	
  liggende	
  i	
  
utkanten,	
  noe	
  som	
  øker	
  faren	
  for	
  en	
  by	
  der	
  stasjonen	
  ikke	
  er	
  integrert	
  i	
  et	
  samlet	
  
og	
  konsentrert	
  bysentrum.	
  

-‐

Etter	
  vår	
  oppfatning	
  er	
  Hamar	
  jernbanestasjonen	
  en	
  viktig	
  del	
  av	
  byens	
  identitet,	
  
et	
  sted	
  som	
  er	
  med	
  på	
  å	
  gi	
  puls	
  til	
  byen.	
  Vi	
  tror	
  det	
  er	
  svært	
  uheldig	
  for	
  byen	
  å	
  
flytte	
  en	
  slik	
  funksjon	
  vekk	
  fra	
  sentrum.	
  Reisende	
  til	
  byen	
  kommer	
  til	
  en	
  stasjon	
  
der	
  det	
  er	
  gangavstand	
  til	
  kommunale	
  og	
  fylkeskommunale	
  kontorer,	
  
hovedkontor	
  for	
  mange	
  store	
  bedrifter,	
  hoteller,	
  høgskolen,	
  kulturhus	
  og	
  hele	
  
handelssentrum.	
  

	
  
Biltrafikken	
  
Trafikkavviklingen	
  i	
  en	
  todelt	
  by	
  blir	
  kostbart	
  og	
  skaper	
  mer	
  trafikk	
  med	
  det	
  samme	
  
passasjergrunnlaget.	
  De	
  som	
  i	
  dag	
  kjører	
  bil	
  til	
  stasjonen	
  fra	
  omlandet,	
  vil	
  fortsatt	
  gjøre	
  
det	
  om	
  stasjonen	
  flyttes	
  til	
  Åkersvika.	
  I	
  tillegg	
  vil	
  mange	
  flere	
  om	
  bor	
  i	
  byen	
  Hamar,	
  
velge	
  å	
  kjøre	
  bil.	
  Dette	
  er	
  i	
  stikk	
  i	
  strid	
  med	
  de	
  grunnleggende	
  forutsetningene	
  for	
  
InterCity-‐planene.	
  
	
  
Strandsonen	
  i	
  Åkersvika	
  	
  
Åkersvika	
  naturreservat	
  er	
  fredet	
  i	
  henhold	
  til	
  Ramsar-‐konvensjonen.	
  Arealet	
  har	
  unike	
  
kvaliteter	
  som	
  landskapsområde	
  med	
  to	
  elveløpsbiotoper	
  og	
  det	
  fredete	
  reservatet	
  som	
  
dekker	
  hele	
  bukta.	
  Det	
  er	
  historiske	
  og	
  geologiske	
  formasjoner	
  i	
  elvedeltaet.	
  For	
  
beboerne	
  i	
  store	
  deler	
  av	
  byen	
  bør	
  strandområdene	
  og	
  strandlinjene	
  rundt	
  Åkersvika	
  
utvikles	
  til	
  å	
  bli	
  et	
  tur-‐	
  og	
  fritidsområde	
  som	
  gir	
  rom	
  for	
  andre	
  verdifulle	
  
friluftsaktiviteter	
  enn	
  det	
  man	
  gjerne	
  oppsøker	
  langs	
  strandsonen	
  i	
  sentrum.	
  Det	
  vil	
  for	
  
innbyggerne	
  i	
  hele	
  byen	
  kunne	
  bli	
  en	
  viktig	
  ressurs	
  og	
  gi	
  friluftslivet	
  flere	
  bein	
  å	
  stå	
  på,	
  
mer	
  variasjon	
  og	
  større	
  bruk.	
  
Labyrinten	
  av	
  hovedveger,	
  vegkryss	
  og	
  doble	
  baner	
  på	
  bruer,	
  skaper	
  en	
  barriere	
  mot	
  
adgang	
  til	
  Mjøsas	
  strandsone	
  i	
  denne	
  delen	
  av	
  byen.	
  Dette	
  gjelder	
  ikke	
  bare	
  for	
  beboere	
  i	
  
østre	
  bydeler,	
  men	
  for	
  alles	
  mulighet	
  til	
  fri	
  ferdsel	
  i	
  grøntsonen	
  rundt	
  byen.	
  Området	
  er	
  
en	
  del	
  av	
  ringen	
  vi	
  kan	
  skape	
  fra	
  Furuberget,	
  forbi	
  Koigen,	
  Hamarbukta,	
  forbi	
  Espern	
  og	
  
Vikingskipet	
  til	
  Børstad	
  og	
  Klukhagan.	
  Dette	
  kan	
  vi	
  oppnå	
  ved	
  å	
  gjemme	
  toget	
  i	
  en	
  
modifisert	
  kulvert	
  og	
  tunnel.	
  
	
  
På	
  flere	
  bruer	
  gjennom	
  og	
  i	
  grensen	
  av	
  naturreservatet	
  vil	
  Dovrebanen	
  øst	
  vil	
  tilsvinget	
  
skape	
  uro	
  og	
  støy	
  for	
  trekkfuglene.	
  	
  Samtidig	
  skal	
  to	
  innfartsveger	
  	
  til	
  Hamar	
  	
  krysse	
  det	
  
doble	
  jernbanesporet	
  og	
  vegene	
  passerer	
  20	
  m	
  fra	
  veggen	
  på	
  Vikingskipet.	
  	
  
I	
  tillegg	
  skal	
  den	
  nye	
  Stangebrua	
  også	
  gå	
  over	
  sporet	
  til	
  Jernbanemuseet.	
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Foruten	
  å	
  forårsake	
  riving	
  av	
  næringsbygg	
  på	
  Midtstranda	
  berører	
  et	
  mulig	
  tilsving	
  i	
  
nord	
  det	
  fredete	
  Elvsholmen,	
  en	
  idyll	
  i	
  strandlinjen	
  for	
  beboere	
  i	
  sørøstre	
  bydeler.	
  
Gravhaugen	
  bortenfor	
  krever	
  uberørt	
  areal,	
  jamfør	
  fredningsbestemmelsene.	
  
	
  
Rørosbanen	
  
Hvis	
  Rørosbanen	
  skal	
  ha	
  tilsving	
  mot	
  nord,	
  kommer	
  den	
  i	
  konflikt	
  med	
  Ramsar-‐området	
  
ved	
  indre	
  Disen	
  bukt.	
  Eventuelt	
  tilsving	
  vil	
  måtte	
  gå	
  i	
  bru	
  over	
  Flagstadelva	
  (Mana)	
  og	
  
Vangsvegen	
  mot	
  nord.	
  Sammen	
  med	
  inngrepene	
  sør	
  ved	
  ved	
  Stangebrua	
  blir	
  dette	
  store	
  
og	
  viktige	
  inngrep	
  som	
  det	
  vil	
  ta	
  tid	
  å	
  få	
  Ramsar-‐sekretariatet	
  med	
  på.	
  	
  
Tilsvinget	
  fra	
  nord	
  til	
  Rørosbanen	
  vil	
  i	
  Øst-‐alternativet	
  måtte	
  bli	
  ca.	
  500	
  m	
  langt,	
  og	
  gå	
  
over	
  Flagstadelva	
  og	
  Elverumsvegen.	
  Og	
  fyllingene	
  rundt	
  må	
  bli	
  mye	
  breiere	
  da	
  
anleggene	
  i	
  Øst-‐alternativet	
  må	
  gå	
  opp	
  i	
  høyden	
  og	
  koples	
  til	
  Rørosbanen	
  inne	
  på	
  
Midtstranda.	
  	
  Dette	
  indre	
  tilsvinget	
  ville	
  koste	
  om	
  lag	
  200	
  millioner.	
  Hvis	
  en	
  skulle	
  la	
  
tilsvinget	
  gå	
  utenom	
  Ramsar-‐området,	
  ville	
  kostnadene	
  bli	
  betydelige	
  høyere.	
  I	
  tillegg	
  
må	
  alt	
  som	
  rives,	
  reetableres.	
  Dette	
  kommer	
  i	
  konflikt	
  med	
  sterke	
  verneinteresser	
  i	
  
området.	
  	
  
Tilsvinget	
  mot	
  nord	
  for	
  Rørosbanen	
  er	
  ikke	
  bare	
  ønskelig	
  for	
  tømmertransporten,	
  men	
  
en	
  mulig	
  framtidig	
  togtrafikk	
  mellom	
  Elverum,	
  Hamar,	
  Gjøvik	
  og	
  Lillehammer	
  vil	
  også	
  
være	
  avhengig	
  av	
  at	
  et	
  slikt	
  tilsving	
  blir	
  etablert.	
  
	
  
Byggetiden	
  
Alternativ	
  K3	
  Øst	
  vil	
  kunne	
  få	
  en	
  forholdsmessig	
  lang	
  byggetid,	
  noe	
  som	
  svekker	
  den	
  
fordelen	
  dette	
  alternativet	
  har	
  i	
  form	
  av	
  lavere	
  byggekostnader	
  enn	
  de	
  andre	
  
alternativene.	
  Byggeperioden	
  vil	
  måtte	
  ta	
  hensyn	
  til	
  at	
  traseen	
  blir	
  liggende	
  tett	
  på	
  
Ramsar-‐området,	
  hekkingen	
  om	
  våren	
  og	
  trekket	
  om	
  høsten	
  skal	
  vernes,	
  noe	
  som	
  betyr	
  
at	
  byggingen	
  må	
  avbrytes	
  i	
  lange	
  perioder	
  hver	
  vår	
  og	
  høst.	
  
Med	
  øst-‐alternativet	
  vil	
  	
  både	
  Stangevegen	
  og	
  Vangsvegen	
  også	
  bli	
  stengt	
  i	
  lange	
  
perioder	
  under	
  utbyggingen.	
  	
  
	
  
Støy	
  
Banen	
  vil	
  gå	
  i	
  åpen	
  trasé	
  og	
  ligge	
  flere	
  meter	
  over	
  nåværende	
  terreng.	
  Dette	
  vil	
  gi	
  mye	
  
støy	
  til	
  Vikingskipet,	
  Østbyen	
  og	
  til	
  de	
  som	
  ellers	
  bor	
  rundt	
  Åkersvika.	
  
Ikke	
  minst	
  vil	
  støyen	
  i	
  nærområdet	
  til	
  Åkersvika	
  også	
  bryte	
  med	
  forutsetningene	
  i	
  
Ramsar-‐konvensjonen.	
  
	
  
Situasjonen	
  for	
  Vikingskipet	
  
Vikingskipet	
  er	
  et	
  nasjonalt	
  idrettsanlegg,	
  som	
  knytter	
  bånd	
  til	
  våre	
  stolte	
  vikingskip,	
  
samt	
  knytter	
  det	
  opp	
  mot	
  idéer	
  og	
  skaperkraft	
  i	
  Innlandet,	
  samt	
  kreative	
  måter	
  å	
  bruke	
  
skogfylkets	
  viktigste	
  ressurs	
  på.	
  Stasjonen	
  blir	
  knugende	
  nær	
  og	
  svært	
  høy	
  i	
  forhold	
  til	
  
Vikingskipet;	
  perrongene	
  5	
  m	
  over	
  nåværende	
  parkeringsplass,	
  høyere	
  enn	
  skipets	
  
inngangsparti,	
  og	
  i	
  tillegg	
  masteskogen	
  som	
  vil	
  heve	
  seg	
  10	
  m	
  over	
  dette	
  igjen.	
  En	
  turist	
  
som	
  ønsker	
  å	
  fotografere	
  skipet	
  fra	
  Sagvegen,	
  vil	
  finne	
  at	
  skipet	
  nesten	
  blir	
  helt	
  dekket	
  
av	
  bane,	
  perrongtak,	
  master,	
  traverser	
  og	
  strømkabler.	
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Vikingskipet	
  er	
  et	
  nasjonalanlegg	
  som	
  skal	
  drives	
  for	
  mange	
  formål	
  i	
  mange	
  tiår	
  
framover.	
  Å	
  plassere	
  en	
  stasjon	
  tett	
  inntil	
  stadion	
  og	
  legge	
  beslag	
  på	
  en	
  parkeringsplass	
  
som	
  er	
  avgjørende	
  for	
  å	
  kunne	
  ta	
  imot	
  alle	
  de	
  som	
  besøker	
  Vikingskipet	
  ved	
  deres	
  
arrangementer,	
  mener	
  vi	
  er	
  	
  uheldig.	
  Alle	
  tapte	
  parkeringsplasser	
  må	
  erstattes	
  i	
  nær	
  
omegn.	
  
	
  
Jernbanemuseet	
  
En	
  stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  vil	
  også	
  få	
  konsekvenser	
  fro	
  kontakten	
  med	
  
Jernbanemuseet.	
  En	
  stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  vil	
  kreve	
  at	
  sporet	
  	
  fra	
  Jernbanemuseet	
  må	
  
beholdes	
  gjennom	
  Hamar	
  sentrum	
  for	
  å	
  gi	
  tilgang	
  til	
  Jernbanemuseet.	
  Sporet	
  må	
  gå	
  helt	
  
forbi	
  Kornsiloen	
  hvis	
  museet	
  forblir	
  der	
  det	
  er,	
  eller	
  bare	
  til	
  verkstedområdene	
  hvis	
  det	
  
flyttes	
  dit.	
  En	
  får	
  ikke	
  automatisk	
  en	
  jernbanefri	
  strandsone	
  ved	
  å	
  legge	
  stasjonen	
  ved	
  
Vikingskipet!	
  
	
  
Innsigelser	
  
JBV	
  har	
  etter	
  sin	
  konsekvensutredning	
  valgt	
  bort	
  trasealternativet	
  K3	
  Øst.	
  De	
  varsler	
  
innsigelse	
  dersom	
  	
  Hamar	
  kommunestyre	
  velger	
  dette	
  alternativet.	
  Vår	
  gjennomgang	
  av	
  
konsekvenser	
  for	
  denne	
  traseen	
  ovenfor	
  viser	
  at	
  tunge	
  berørte	
  offentlige	
  aktører	
  kan	
  
møte	
  flere	
  vanskeligheter	
  i	
  planlegging,	
  bygging	
  og	
  gjennomføring.	
  Dette	
  gjelder	
  særlig	
  
Riksantikvaren,	
  Statens	
  Vegvesen	
  og	
  Miljøverndepartementet	
  som	
  alle	
  kan	
  bruke	
  
innsigelse	
  som	
  virkemiddel.	
  
	
  
Ekspropriasjon	
  	
  
Alternativet	
  K3	
  Øst	
  med	
  eventuelle	
  tilsvinger	
  berører	
  som	
  nevnt	
  en	
  rekke	
  bygninger,	
  
eiendommer	
  og	
  dyrket	
  mark.	
  Dette	
  gjelder	
  både	
  næringsbygg	
  og	
  boliger.	
  	
  Ved	
  siden	
  av	
  
innsigelser	
  kan	
  planleggingen	
  også	
  forsinkes	
  av	
  en	
  rekke	
  tidskrevende	
  
ekspropriasjoner.	
  Ikke	
  bare	
  er	
  økonomi	
  hovedsaken,	
  	
  det	
  personlige	
  aspekt	
  hvis	
  
familiehjemmet	
  må	
  rives,	
  kan	
  være	
  viktigere.	
  Berørte	
  næringseiendommer	
  som	
  må	
  
rives/fraflyttes	
  har	
  klart	
  betydning	
  for	
  hvordan	
  driften	
  kan	
  gå	
  videre.	
  
	
  
Mulige	
  fordeler	
  med	
  K3	
  Øst	
  
Mange	
  vil	
  se	
  det	
  som	
  en	
  fordel	
  å	
  plassere	
  stasjonen	
  ved	
  Vikingskipet	
  fordi	
  jernbanen	
  da	
  
blir	
  borte	
  fra	
  strandsonen.	
  Det	
  kan	
  være	
  en	
  fordel	
  for	
  dem	
  som	
  biler	
  fra	
  Stange,	
  Ridabu	
  
og	
  Ottestad	
  
Det	
  kan	
  også	
  komme	
  flere	
  med	
  toget	
  til	
  arrangementa	
  ved	
  Vikingskipet,	
  men	
  det	
  er	
  
usikkert	
  om	
  det	
  blir	
  parkeringsplasser	
  til	
  alle	
  som	
  kommer	
  med	
  bil.	
  
Vi	
  er	
  mer	
  usikre	
  på	
  om	
  en	
  jernbanefri	
  strandsone	
  sikrer	
  et	
  varig	
  vern	
  av	
  strandsonen.	
  Vi	
  
tror	
  det	
  raskt	
  blir	
  en	
  sterk	
  utbygging	
  på	
  ROMs	
  arealer	
  der	
  jernbanen	
  nå	
  ligger,	
  og	
  det	
  
kan	
  komme	
  et	
  sterkt	
  utbyggingspress	
  mot	
  området	
  fra	
  Tjuvholmen	
  og	
  over	
  8-‐
metersplanet.	
  Vi	
  tror	
  også	
  det	
  økonomisk	
  blir	
  svært	
  	
  ressurskrevende	
  for	
  kommunen	
  å	
  
utvikle	
  strandsonen	
  og	
  sikre	
  de	
  fasilitetene	
  som	
  man	
  ønsker	
  der.	
  Med	
  en	
  trasé	
  i	
  en	
  
modifisert	
  kulvert	
  som	
  er	
  bedre	
  enn	
  den	
  JBV	
  har	
  lagt	
  fram	
  så	
  langt,	
  kan	
  kommunen	
  og	
  
JBV	
  i	
  fellesskap	
  legge	
  til	
  rette	
  for	
  en	
  hensiktsmessig	
  byutvikling	
  som	
  også	
  vil	
  sikre	
  
strandsonen	
  i	
  framtida.	
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5.b	
  Synspunkt	
  på	
  K2	
  Midt	
  
	
  

	
  
	
  
Illustrasjonen	
  er	
  hentet	
  fra	
  JBVs	
  video	
  fra	
  5.	
  april.	
  Sporet	
  går	
  8	
  m	
  under	
  Stangevegen,	
  og	
  
noen	
  veier	
  i	
  Østbyen	
  er	
  lagt	
  i	
  bru	
  over	
  kulverten.	
  Nærmest	
  ser	
  vi	
  Stangevegen,	
  deretter	
  
Østregate.	
  Vi	
  har	
  ingen	
  illustrasjon	
  på	
  den	
  løsningen	
  kommunen	
  vil	
  ha	
  vurdert,	
  nemlig	
  
kulvert	
  med	
  lokk	
  som	
  avbøtende	
  tiltak.	
  	
  
	
  
Kommunen	
  har	
  spesifisert	
  at	
  de	
  bare	
  vil	
  ha	
  utredet	
  alternativet	
  med	
  avbøtende	
  tiltak	
  i	
  
form	
  av	
  lokk	
  gjennom	
  Østbyen.	
  	
  
Vi	
  går	
  ut	
  ifra	
  at	
  kommunen	
  ønsker	
  seg	
  et	
  så	
  sterkt	
  lokk	
  over	
  stasjonen	
  at	
  en	
  normal	
  
bebyggelse	
  kan	
  settes	
  oppå.	
  Fordelene	
  med	
  denne	
  løsningen	
  er	
  tre:	
  
1. Vi	
  får	
  en	
  bynær	
  stasjon	
  som	
  ikke	
  fører	
  til	
  en	
  by	
  med	
  flere	
  tyngdepunkt	
  
2. Den	
  verner	
  strandsonen	
  
3. Erstatningsbebyggelsen	
  som	
  kan	
  komme	
  oppå	
  lokket,	
  blir	
  mer	
  moderne	
  og	
  
klimariktige	
  enn	
  den	
  gamle	
  bebyggelsen	
  som	
  blir	
  revet	
  
Ulempene	
  er	
  derimot	
  flere:	
  
1. Den	
  blir	
  svært	
  kostbar	
  
2. Svært	
  mange	
  blir	
  husløse	
  under	
  utbyggingen,	
  om	
  det	
  får	
  erstatningsboliger	
  de	
  får	
  
råd	
  å	
  flytte	
  inn	
  i	
  etter	
  utbyggingen,	
  er	
  uvisst	
  
3. Mange	
  næringseiendommer	
  blir	
  revet	
  
4. Mange	
  av	
  husene	
  som	
  vil	
  måtte	
  rives,	
  er	
  verneverdige,	
  og	
  fredete	
  kvartaler	
  vil	
  
forsvinne.	
  Rivingen	
  vil	
  strekke	
  seg	
  over	
  en	
  lengde	
  på	
  900	
  meter	
  fra	
  Stangevegen	
  
til	
  Kronborg,	
  men	
  kan	
  bli	
  opp	
  mot	
  1400	
  m	
  da	
  det	
  mangler	
  fjelloverdekning	
  på	
  
Ankerløkka.	
  
5. Det	
  vil	
  bli	
  innsigelser	
  og	
  ekspropriasjoner	
  som	
  hemmer	
  framdriften	
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6. Skal	
  en	
  privat	
  aktør	
  ønske	
  å	
  bygge	
  tak	
  over	
  kulverten,	
  vil	
  han	
  måtte	
  gjøre	
  det	
  før	
  
trafikken	
  settes	
  inn.	
  	
  Skal	
  noen	
  ta	
  sjansen	
  på	
  dette,	
  er	
  det	
  nok	
  sannsynlig	
  at	
  
prosjektet	
  må	
  subsidieres.	
  I	
  så	
  fall	
  av	
  hvem?	
  
7. Det	
  vil	
  bli	
  behov	
  for	
  parkeringshus	
  enten	
  på	
  Fugleset-‐tomta	
  og/eller	
  trekanten	
  
ved	
  Parkgården	
  
8. All	
  offentlig	
  busstransport	
  må	
  inn	
  i	
  bykjernen,	
  og	
  det	
  må	
  bygges	
  en	
  
trafikkterminal	
  med	
  plass	
  for	
  av-‐	
  og	
  påstigning,	
  buss,	
  drosje,	
  syklister	
  o.a.	
  
9. Det	
  blir	
  krevende	
  å	
  ta	
  unna	
  trafikken	
  gjennom	
  Vangsvegen	
  	
  
10. Å	
  innpasse	
  Rørosbanen	
  i	
  stasjonen	
  vil	
  også	
  føre	
  til	
  ekspropriasjon	
  og	
  riving	
  etc.	
  
11. Så	
  lenge	
  Rørosbanen	
  går	
  på	
  diesel,	
  må	
  et	
  eventuelt	
  tak	
  over	
  stasjonen	
  ha	
  en	
  
250	
  m	
  lang	
  spalte	
  for	
  å	
  lufte	
  ut	
  eksos	
  	
  
	
  
Kommunen	
  har	
  bedt	
  om	
  at	
  det	
  er	
  Alternativ	
  K2-‐Midt	
  med	
  avbøtende	
  tiltak	
  i	
  form	
  av	
  lokk	
  
gjennom	
  Østbyen,	
  som	
  skal	
  ut	
  på	
  høring.	
  Selv	
  om	
  det	
  skulle	
  skje	
  visse	
  avbøtende	
  tiltak,	
  
mener	
  vi	
  at	
  dette	
  er	
  et	
  så	
  komplisert	
  og	
  kostbart	
  inngrep	
  i	
  den	
  sentrale	
  bykjernen	
  at	
  vi	
  
sterkt	
  fraråder	
  Alternativ	
  K2-‐Midt.	
  Vi	
  oppfordrer	
  heller	
  kommunen	
  til	
  å	
  få	
  utredet	
  
Senket	
  H1	
  som	
  gir	
  en	
  sentralt	
  beliggende	
  stasjon,	
  nesten	
  ikke	
  berører	
  bebyggelse	
  i	
  det	
  
hele	
  tatt,	
  og	
  verner	
  strandsonen,	
  bortsett	
  fra	
  under	
  byggeperioden.	
  
	
  

6. Avslutning	
  

	
  
Vi	
  anbefaler	
  kommunen	
  å	
  gå	
  inn	
  for	
  Alternativ	
  K1-‐3b,	
  senket	
  kulvert	
  i	
  vest-‐korridoren.	
  I	
  
samtalene	
  med	
  JBV	
  	
  må	
  blokkbebyggelsen	
  i	
  Hamarbukta,	
  på	
  Høyensalodden	
  og	
  i	
  
Strandgateparken	
  bort.	
  Hvordan	
  dette	
  skal	
  skje,	
  overlates	
  til	
  kommunale	
  organer	
  og	
  de	
  
forhandlingene	
  som	
  skal	
  i	
  gang.	
  Kommunen	
  må	
  legge	
  fram	
  forslag	
  på	
  andre	
  sentrale	
  
utbyggingsprosjekter	
  som	
  kan	
  startes	
  raskt.	
  
	
  
Det	
  anbefales	
  at	
  JBV	
  blir	
  bedt	
  om	
  å	
  komme	
  fram	
  med	
  løsninger	
  som	
  kan	
  føre	
  til	
  at	
  
kulverten	
  senkes	
  3	
  m	
  for	
  å	
  gi	
  levende	
  samspill	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  vannet	
  innenfor	
  
kulverten,	
  og	
  for	
  å	
  forbedre	
  utsikten	
  fra	
  byen	
  mot	
  Mjøsa.	
  
	
  
Vi	
  fraråder	
  Alternativ	
  K2	
  Midt	
  og	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru,	
  og	
  Alternativ	
  K3	
  Øst.	
  
	
  
	
  
	
  
7.	
  Kilder	
  
Fra JBVs hjemmeside:
Jernbaneverkets sammenstilling og anbefaling.pdf
Illustrasjonshefte Hamar.pdf
Plankart og illustrasjonsplan Hamar.pdf
Tegningshefte Hamar.pdf
Teknisk hovedplan.pdf
Fagrapport byutvikling og knutepunkt.pdf
Fagrapport Hydrologi.pdf
Fagrapport nærmiljø og friluftsliv.pdf
Notat Tilkobling til Jernbanemuseet.pdf
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NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat):
3/2005: Flomsonekart. Delprosjekt Hamar
Dronninga:	
  	
  
Dronninga Landskap, C.F. Møller og Rejlers: "Byen til Mjøsa".
Gehl Achitects:
"Hamar bylivs- og byudviklingsanalyse - Analyse af fremtidig jernbane og station", 2016
Hamar stationsplasseringer_20160401 Gehl rapport.pdf, 2013
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Heidi T. Østby
Østregate 3B
2317 Hamar

15.09.2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

«Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal»
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig
av kulvert- eller broløsning.
Dette skrives fra en innflytters perspektiv. En innflytter, men en som har tenkt å bli boende, fordi
hun endelig har funnet hjemplassen sin. Det var få ting som egentlig trakk meg til Hamar, men da
jeg bestemte meg for å bli var det tre ting som la grunnlaget. Min gode arbeidsplass som lektor
ved Stange vgs, de flotte menneskene jeg møtte her og Mjøsa. Rett og slett Mjøsa. En mulighet
til å få det beste av innlandsklimaet, samtidig som det føles som man bor ved sjøen. Jeg har alltid
hatt lyst til å bo ved sjøen, men som de sier på dialekt: Je hæler itte kystvær.
En femminutters tusletur og jeg kan stå på brygga og se utover med ei pølse i handa, gå videre
mot domkirkeruinene og la tankene fare. Jeg husker ikke når jeg så det, men jeg husker at jeg
var ved flomsteinen, og kikket på plakater med en stor bru uti Mjøsa. Og jeg lo. Jeg trodde det var
en spøk. Et stunt. Etter hvert som jeg undersøkte skjønte jeg at dette var helt alvorlig. Noen
ønsket å legge en bro rett utfor det fineste Hamar har å by på.
Etter hvert som debattene har gått har det kommet mange argumenter. Jeg vil nå liste opp et par
av de, i mer eller mindre kronologisk rekkefølge.
Et av argumentene var at den fine utsikten (fra toget) ville trekke folk til Hamar. Dette strider i mot
ulike utsagn om at det skal være et intercityprosjekt som skal frakte folk til og fra jobb. De som
har kjøpt en billett på toget, vil nok ønske å gå av på den stasjonen billetten går til. Dette skal
være et effektivt transportmiddel fra A til B. Et annet motargument er nesten så opplagt at jeg ikke
ønsker å skrive det, men jeg gjør det allikevel. Hvorfor skal togreisenes tilgang og utsikt til Mjøsa
være bedre enn de som bor her. Mjøsa tilhører Hamars borgere.
Pris var også et tidlig argument for tilhengere av vest. Nå har det jo vist seg at den billigste
løsningen er Øst, så der falt det argumentet bort. Samtidig kan vi jo se til andre byer, hvor det
ikke har vært noe problem å grave ned eller legge rundt, fordi det ble stort nok press fra
befolkningen.
Miljøaspektet er en annen ting. Vi har Ramsarområdet og matjord som i størst mulig grad bør
skånes. Det har imidlertid ikke vært noe problem i tidligere planlegginger av vei og bane, jfr E6
som går tvers gjennom Åkersvika. Mens vi er inne på miljøaspektet er det et annet poeng som
dukker opp: plass! Jeg bor i sentrum. Jeg ser kaoset utenfor dagens stasjonsbygning. Jeg ser
mangelen på parkeringsplasser som gjør at folk gjerne kjører til Stange eller enda lenger for å ta
toget derfra. Det er ikke spesielt miljøvennlig. Hvordan har jernbaneverket tenkt at dette skal
løses? Det er faktisk ikke slik at alle kan bo i en 600 meters radius fra stasjonen; noen må
transporteres. For folks om bruker stasjonen fra Hamar vest er det det samme om det er til

dagens stasjon eller til vikingskipet. For folk fra Ottestad, Hjellum og Ridabu vil tilgangen bli bedre
om det lå ved vikingskipet, det samme med koblingen til E6. Det kan bli et skikkelig knutepunkt.
Der er det også arealene til å bygge parkeringsplass, til å ha en skysstasjon som kan gå til og fra
byen, til sykkelparkeringer.
Noen mener at kulvert kan bli fint, at det ikke skader Koigenområdet, som har vært en fanesak for
mange. Ulempen er at vi har ingen lovnader om at det blir kulvert. Det kan bli en monsterbro. En
broløsning vil være katastrofe. De loves også stillegående tog. Jeg har vært på Koigen mang en
gang mens godstog kjører forbi. Det er ikke stillegående. Samtaler må stoppes. Og her snakker vi
altså om enda flere togavganger i timen. Dersom Hamars befolkning ønsker kulvert, må vi også
ta til takke med høyhus. Fra Kirkegata og østover; en byplanlegging jeg tror få i Hamar setter pris
på at jernbaneverket skal, om ikke diktere, så i alle fall gå langt utover sitt mandat til å forlange.
Dette er elementer som kommer inn etter jernbanen har blitt bygget. Underveis i
bygningsprosessen kan vi se for oss år med kaos i Hamar sentrum. Ved kulvertløsning kan man
bare tenker seg all jordmassen som må graves ut og transporteres bort. Miljøvennlig? Ikke helt.
Temaet om kulvert som ikke er blitt belyst, muligens fordi det ikke er ønsket av JBV er også
kulverter som kan bygges i jordbruksområdene ved alternativ øst. Billigere jordbrukskulverter som
også sparer matjord. Fremtidsrettet, i og med at god matjord mest sannsynlig blir en mangelvare.
Når jeg veier argumentene mot hverandre, ser jeg at denne 600 meters radiusen blir for lett. De
menneskene jernbanen skal nå er så mange flere enn oss som bor 5 minutter unna. Dette er et
hundreårsperspektiv. Ingen aner hvordan Hamar ser ut om hundre år, men hvis vi tenker oss
hvordan det så ut for hundre år siden, så tror jeg man kanskje skal være forsiktige med å si at
«sentrum» ikke kommer til å vokse utenfor dagens 600 meters radius, at arbeidsplasser kommer
til å ligge på samme og at det er verdt å ødelegge noe som faktisk trekker folk til byen. Ja, ikke
bare trekker, men også holder folk i byen. Det er en herlighetsfaktor. Det er noe andre byer
misunner oss. Det er noe andre byer ønsker å gjøre om i sin egen by. Hvorfor skal Hamar måtte
ofre dette når andre løsninger er billigere, har en enklere byggeperiode, har større tilgang på
arealer det er behov for i et knutepunkt? Som ikke legger føringer og konsekvenser på
byplanleggingen?
Vest vil være et irreversibelt og degraderende inngrep i Hamars unike herlighet. Derfor sier jeg et
bestemt nei til alle vestalternativer. Dette er vår mulighet til å «rette oppatt alle feila fra i går».
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«Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal»
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
Dette skrives fra en innflytters perspektiv. En innflytter, men en som har tenkt å bli boende, fordi hun
endelig har funnet hjemplassen sin. Det var få ting som egentlig trakk meg til Hamar, men da jeg
bestemte meg for å bli var det tre ting som la grunnlaget. Min gode arbeidsplass som lektor ved
Stange vgs, de flotte menneskene jeg møtte her og Mjøsa. Rett og slett Mjøsa. En mulighet til å få
det beste av innlandsklimaet, samtidig som det føles som man bor ved sjøen. Jeg har alltid hatt lyst
til å bo ved sjøen, men som de sier på dialekt: Je hæler itte kystvær.

En femminutters tusletur og jeg kan stå på brygga og se utover med ei pølse i handa, gå videre mot
domkirkeruinene og la tankene fare. Jeg husker ikke når jeg så det, men jeg husker at jeg var ved
flomsteinen, og kikket på plakater med en stor bru uti Mjøsa. Og jeg lo. Jeg trodde det var en spøk.
Et stunt. Etter hvert som jeg undersøkte skjønte jeg at dette var helt alvorlig. Noen ønsket å legge en
bro rett utfor det fineste Hamar har å by på.
Etter hvert som debattene har gått har det kommet mange argumenter. Jeg vil nå liste opp et par av
de, i mer eller mindre kronologisk rekkefølge.

Et av argumentene var at den fine utsikten (fra toget) ville trekke folk til Hamar. Dette strider i mot
ulike utsagn om at det skal være et intercityprosjekt som skal frakte folk til og fra jobb. De som har
kjøpt en billett på toget, vil nok ønske å gå av på den stasjonen billetten går til. Dette skal være et
effektivt transportmiddel fra A til B. Et annet motargument er nesten så opplagt at jeg ikke ønsker å
skrive det, men jeg gjør det allikevel. Hvorfor skal togreisenes tilgang og utsikt til Mjøsa være bedre
enn de som bor her. Mjøsa tilhører Hamars borgere.

Pris var også et tidlig argument for tilhengere av vest. Nå har det jo vist seg at den billigste løsningen
er Øst, så der falt det argumentet bort. Samtidig kan vi jo se til andre byer, hvor det ikke har vært noe
problem å grave ned eller legge rundt, fordi det ble stort nok press fra befolkningen.
Miljøaspektet er en annen ting. Vi har Ramsarområdet og matjord som i størst mulig grad bør
skånes. Det har imidlertid ikke vært noe problem i tidligere planlegginger av vei og bane, jfr E6 som
går tvers gjennom Åkersvika. Mens vi er inne på miljøaspektet er det et annet poeng som dukker
opp: plass! Jeg bor i sentrum. Jeg ser kaoset utenfor dagens stasjonsbygning. Jeg ser mangelen på
parkeringsplasser som gjør at folk gjerne kjører til Stange eller enda lenger for å ta toget derfra. Det
er ikke spesielt miljøvennlig. Hvordan har jernbaneverket tenkt at dette skal løses? Det er faktisk ikke
slik at alle kan bo i en 600 meters radius fra stasjonen; noen må transporteres. For folks om bruker
stasjonen fra Hamar vest er det det samme om det er til dagens stasjon eller til vikingskipet. For folk
fra Ottestad, Hjellum og Ridabu vil tilgangen bli bedre om det lå ved vikingskipet, det samme med
koblingen til E6. Det kan bli et skikkelig knutepunkt. Der er det også arealene til å bygge
parkeringsplass, til å ha en skysstasjon som kan gå til og fra byen, til sykkelparkeringer.
Noen mener at kulvert kan bli fint, at det ikke skader Koigenområdet, som har vært en fanesak for
mange. Ulempen er at vi har ingen lovnader om at det blir kulvert. Det kan bli en monsterbro. En
broløsning vil være katastrofe. De loves også stillegående tog. Jeg har vært på Koigen mang en
gang mens godstog kjører forbi. Det er ikke stillegående. Samtaler må stoppes. Og her snakker vi
altså om enda flere togavganger i timen. Dersom Hamars befolkning ønsker kulvert, må vi også ta til
takke med høyhus. Fra Kirkegata og østover; en byplanlegging jeg tror få i Hamar setter pris på at
jernbaneverket skal, om ikke diktere, så i alle fall gå langt utover sitt mandat til å forlange.

Dette er elementer som kommer inn etter jernbanen har blitt bygget. Underveis i bygningsprosessen
kan vi se for oss år med kaos i Hamar sentrum. Ved kulvertløsning kan man bare tenker seg all
jordmassen som må graves ut og transporteres bort. Miljøvennlig? Ikke helt.
Temaet om kulvert som ikke er blitt belyst, muligens fordi det ikke er ønsket av JBV er også kulverter
som kan bygges i jordbruksområdene ved alternativ øst. Billigere jordbrukskulverter som også sparer
matjord. Fremtidsrettet, i og med at god matjord mest sannsynlig blir en mangelvare.
Når jeg veier argumentene mot hverandre, ser jeg at denne 600 meters radiusen blir for lett. De
menneskene jernbanen skal nå er så mange flere enn oss som bor 5 minutter unna. Dette er et
hundreårsperspektiv. Ingen aner hvordan Hamar ser ut om hundre år, men hvis vi tenker oss
hvordan det så ut for hundre år siden, så tror jeg man kanskje skal være forsiktige med å si at
«sentrum» ikke kommer til å vokse utenfor dagens 600 meters radius, at arbeidsplasser kommer til å
ligge på samme og at det er verdt å ødelegge noe som faktisk trekker folk til byen. Ja, ikke bare
trekker, men også holder folk i byen. Det er en herlighetsfaktor. Det er noe andre byer misunner oss.
Det er noe andre byer ønsker å gjøre om i sin egen by. Hvorfor skal Hamar måtte ofre dette når

andre løsninger er billigere, har en enklere byggeperiode, har større tilgang på arealer det er behov
for i et knutepunkt? Som ikke legger føringer og konsekvenser på byplanleggingen?

Vest vil være et irreversibelt og degraderende inngrep i Hamars unike herlighet. Derfor sier jeg et
bestemt nei til alle vestalternativer. Dette er vår mulighet til å «rette oppatt alle feila fra i går».
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Jeg ønsker herved å bringe mitt innspill til jernbaneverket i anledning utviklingen av den nye
strekningen for dobbeltspor gjennom Hamar. Jeg er skuffet og frustrert over at enhver
vestlig trasé fortsatt vurderes, og ønsker å uttrykke sterk misnøye med det. Dette valget av
trasé er nå i stor konflikt med folkeviljen der jernbanen skal anlegges. Men valget framstår
først og fremst svært lite framtidsrettet, det virker som mye ny teknologi og trender for
utvikling i mellomstore byer ikke fullt ut har blitt vurdert eller forstått i Jernbaneverkets valg.
Derfor starter jeg denne vurderingen med å peke på noen av elementene som vil skape en
annen by framover, med utgangspunkt i ny teknologi og trender.

1: Luftbilen!
Bilen produseres av MDI. Pris er 70.000 kroner, den er bortimot vedlikeholdsfri, den går nemlig på
trykkluft. Det koster en femmer i strøm å fylle opp tanken med en kompressor. Den har toppfart på
80 km/t og en rekkevidde på 150 km. Nå endelig, lanseres den, etter et tiår i utvikling. Teknologien er
her, nullutslippsbilen er et faktum. Det skaper større mobilitet innenfor et bymiljø. Men ny, billig og
ren teknologi for biltrafikk (som i langt mindre grad trenger vedlikehold enn biler med
forbrenningsmotor) kan også føre til langt mindre behov for persontrafikk på tog om femten-tjue år.
2: Privat mikrokraft og ny batteriteknologi.
Batteri-prisen halveres hvert tiår og kapasiteten blir bedre. De siste tjue årene har utstyr til privat solog vind-energi blitt tre ganger billigere. Om femten år vil det stedvis i Europa være billigere å
produsere strøm selv enn å kjøpe fra en kraftprodusent. Norske og utenlandske konseptselskaper er i
gang med produksjonen av plusshus, det vil si hus som produserer mer energi enn det koster å sette
dem opp og drive dem i deres levetid. Jeremy Rifkin (mikrokraft-ekspert, økonom fra Tufts University
og EU-rådgiver for energi) kaller utveksling av privat strøm "det nye internett," der strømmen er
informasjonen og private batterier er serverne. Dette skjer fort på kontinentet, og det har
konsekvenser for Norge, et land som produserer mer strøm enn vi bruker. Ny energi, en nødvendig
dreining mot en mer ressursbasert delingsøkonomi og — noe som ofte overses — en regulering av
bosetningsmønstere for å skape bomiljøer som kan være energinøytrale i Europa, kan avhjelpe
bevegelsen bort fra kull og vil skape et renere, tryggere Europa, og kanskje et Norge som har større
tilgang på kraft til eget bruk.
3: Småskala matvareproduksjon.

Ett tech-eksempel: "Farmbot Genesis" åpnet for bestilling i juli, roboten leveres fra nyttår.
Grønnsaks-roboten (Open Source-basert) koster 24.000 kroner, den falt umiddelbart 25% i pris ved
lansering på grunn av stor etterspørsel. Gartner-roboten leverer minst tre vekst-sesonger i året.
Roboten sår, vanner, gjødsler og luker, uten sprøytemidler. Hydroponisk grønnsaksproduksjon er
også i eksplosiv vekst fordi UV-LED-lys nesten har blitt gratis. På møteromsvegger i Kyoto og hustak i
Sao Paulo vokser det derfor nå tomater og bladsalat i høyden. Dette kommer snart til Norge, og
prognoser tilsier at i småbyer og i landlige områder kan folks egen automatiserte matproduksjon
utgjøre rundt 15-20% av det vi spiser om et par tiår. Det har enorme konsekvenser for verdens
matvare-industri: Igjen frigjøres arbeidskraft, og igjen skaper det bevissthet rundt sunnere liv i rene
omgivelser.
4: Annen automatisering.
Googles førerløse biler er der, men lovgivingen henger etter. Førerløs kollektivtrafikk er noe vi snart
slutter å frykte. Reisebyråer finnes nå bare på nett. Digital "kognitiv" undervisningsprogramvare med
læringsevne (som kan tilpasse seg elevens individuelle ferdigheter og læringskurve) kan skape
tryggere og raskere læring. Om 30 år kjøper vi bortimot bare klærne vi har på oss i butikker.
Maskinene vil gjøre mange av jobbene for oss — på Hedemarken har vi allerede merket dette; langt
færre er ansatt i landbruket enn for 30 år siden på grunn av automatiseringen. Og denne utviklingen
vil tilta. Det er sannsynlig at noen av oss ikke vil ha jobb i det hele tatt om noen år. Det er nok derfor
det er så mye snakk om borgerlønn nå, for vi må ha noe å leve av: Sveits hadde en avstemning om
borgerlønn i sommer, Finland prøver en pilot til neste år. En variant av borgerlønn kan bli nødvendig
ganske snart. Levestandarden går opp, industriproduksjon og forbruk må ned, så mindre manuelt
arbeid og større automatisering er en bærekraftkonsekvens. Både FN og WHO ber nå også om
redusert kjøttproduksjon, i og med at mesteparten av maten i verden spises av dyr som vi spiser.
Samtidig blir laboratoriekjøtt raskt bedre og billigere — noe som vil ha store konsekvenser for
dyrehold på gårder i Hedmark.

Nok om nyvinningene. Hva betyr det?
Først: Automatisering og teknologi er et viktig element i måten vi tenker om Hamar som bysenter..
Tanken om "en todelt by" anses som viktig i vurderingen til jernbaneverket. Men hele premisset for
en todelt by innebærer at folk har en geografisk eller emosjonell nærhet til et bysentrum som
handelssenter. Dette er allerede antikvert tankegods, som jeg ser at flere kommunepolitikere i
Hamar også bærer med seg. Folk kommer ikke til å begynne å kjøpe varer i butikker igjen. Et selskap
som Amazon snakker om at de kan levere varer på dør med nettverks-sensoriske droner (droner som
manøvrerer i forhold til annen trafikk i drone-strataet over byene) i løpet av et tiår. Dermed
gjenoppstår en helt ny type bystruktur i løpet av de neste ti-femten årene, hvor det som i dag er
Hamar sentrum vil bli boligstrøk, ikke et handelssentrum. Hvis folk bor i et fortettet område, som
tidligere var et handelssentrum, hva kan være bedre enn så og si å være omringet av åpent landskap,
parkområder — og Mjøsa? Og ha utsikt til Mjøsa fra hele byen? Denne muligheten er unik.
Likevel er tanken på en todelt by fortsatt et argument som brukes. Men evner vi å utvikle Hamar
riktig, og integrere naturen nærmere sentrum, er altså "en todelt by" en stor fordel! (ny arkitektur i

områder som er tilgjengelig som turområder for allmenheten, helt ned mot Mjøsa for eksempel.)
Folk vil nemlig samles i sosiale clustere, ikke på ett enkelt sted. Og det er rimelig at de samles på
kafeer eller kulturinstitusjoner, eller i naturnærhet. Alt dette kan vi utvikle nå ved dagens vakre
stasjonsbygning. Det vil ikke være et gap i byen, det vil være et møtested som binder en eventuell
østlig stasjon sammen med den nye gamlebyen (dagens sentrum.) En forestilling om at dette er noe
som ikke er bra, er ganske enkelt basert på misforståelser og gammel tenking. Det er derfor relativt
skremmende at så og si alle som tar avgjørelsene i denne saken er 40-50 år eller eldre. De har ikke
referanser fra sine egne liv til å forstå framtidas potensiale.

Vi beveger oss altså høyst sannsynlig mot et renere samfunn med stor grad av økonomisk
uavhengighet, stor mobilitet og svært mye fritid. Borgerlønn er nevnt. Det er ingen garanti for at vi
beveger oss mot borgerlønn, men dersom det ikke oppstår incentiver for å ta folk ut av arbeidslivet
vil vi definitivt få en dreining mot mer serviceorienterte yrker. Uansett peker dette i samme retning:
Vi vil trenge nye, sosiale arenaer hvor vi kan møtes og dyrke samholdet som vi så langt har kjent fra
kontormiljøer, byggeplasser og lagerhaller.
Det er viktig å understreke at denne dreiningen er en kjempemulighet, det frigir tid og menneskelig
kapital. Uformelt arbeid er også arbeid, og fellesskap og omsorg for andre er minst like verdifullt som
en kontorjobb. Klarer vi å gi plass til det, får vi et overskuddssamfunn preget av varme, kreativitet og
nyskaping. Men da må vi ha romslige, åpne møteplasser som kan stimulere til det, hvor vi kan være
glade sammen og dyrke samholdet. For det blir garantert viktigere at alle føler seg som en del av
fellesskapet.
Det er i lys av det perspektivet vi må tenke: Hva skaper disse sosiale arenaene på en måte som gjør at
folk oppsøker dem? Hva skaper samhold? Hva skaper nærhet til andre, sunn mentalhelse og
fornøyde mennesker som trives med hverandre?
Det er i praksis bare ett område som kan utvikles på denne måten i Hamar: området mellom Espern
og gamlebyen (altså dagens sentrum.) Det vil være et strøk med store boliger, ja. Men det vil
samtidig bli Norges fineste grøntområde og teknologi-senter. Helårs barneteater og aktivitetssenter
mellom blokkene, utendørs krokett-stadion og café-liv hele året. Dette er nemlig en annen trend:
Store glass-strukturer rundt oppholdsrom og hus gir sommertemperatur ute i mars. Det høres rart ut,
men det begynner å bli vanlig — og billig. Silicon valley-selskapet Regen (de kalles øko-byenes svar på
Tesla) bygger nå en bærekraftig nullutslippsby i Almere i Nederland. Varmt, kollektivt og hyggelig
hele året. Regen har dessuten vært på utkikk etter norske samarbeidsbyer, og er åpne om det blant
annet på sin hjemmeside. Regens CEO James Ehrlich mener at Hamar er ideell for en byutvikling med
mennesket i sentrum basert på plusshus og romslige grøntområder, på grunn av nærheten til Mjøsa.
Han har også sagt at det er riktig å protestere mot de vestlige løsningene i vår tid. Ehrlich er en av de
mest progressive på denne planeten i forhold til å implementere framtidsrettet teknologi som skaper
neste generasjons bomiljø — han vet hva han snakker om.
Hamar trenger altså ikke blir en forstad til Oslo — men byen alle reiser ut av Oslo for å oppleve
framtidssamfunnet. Ved midt eller øst-løsning har vi flere titalls mål i sentrum til å skape det
vakreste, grønneste, mest samlende bymiljøet i verden. Alle andre urbane områder med sånn
naturnærhet og utsikt er allerede er utbygd.

Vedlagt er tre dummyer fra Regens Almere-prosjekt, som viser hvordan det ikke lenger trenger være
et skille mellom økologi/natur og teknologi, og i noen grad insinuerer hvordan natur kan være "en del
av pakka". Dette er ikke "en todelt by." Det er en berikelse, og tar det landlige som vi er så glad i på
Hedemarken helt inn i byområdet.
Det beste ut fra dette perspektivet ville være en midt-løsning, men øst-løsning fungerer også bra.
Vest er verst, da det legges opp til høye boliger på utsiden av byen, ikke et nytt felt med muligheter
til å utvikle strandlinja, i tillegg til at man kan skape mye større nærhet til Mjøsa i dagens sentrum.
Vest-løsningen vil isolere byen fra Mjøsa.
Det er lett å forstå tanken om at en ny stasjon over en kilometer fra den gamle stasjonen virker
fjernt. Men da får vi ta skrittet tilbake: Luftbilene (eller elektriske trikker) som er nevnt over kan
svært lett automatiseres, og operere "on-demand." Det innebærer at man scanner billett med strekeller QR-kode som tillater ombordstigning de siste 30 minuttene før togavgang, stiger så om bord i
bilen som står i buffersonen uten ventetid, og kjøres til stasjonen på ett minutt. Å utvikle denne
transit-traseen vil ikke være komplisert på et område som uansett står overfor gjennomgripende
modernisering og omlegging.
Jeg har lagt merke til: Det ligger en grunnleggende frykt blant en del eldre mennesker for et samfunn
hvor vi arbeider mindre og lever mer, man er redde for at det skal skape depresjoner og en følelse av
meningsløshet. Og det er riktig hvis man ikke utvikler disse tingene vi vet gir mening: Fellesskap,
naturnærhet, treningsmuligheter i frisk luft, samlingsplasser for innovasjon og kreativitet på tvers av
sosiale barrierer. Derfor er dette veldig viktig. Området øst for dagens stasjon kan ha alle disse
egenskapene. Uten disse tingene som skaper mening, vet vi at depresjon og sykdom lett blir et
problem. Vi må ikke gjøre den feilen at vi ikke tenker på dette i de langsiktige kostnadsberegningene.

Litt om jernbane og teknologi:
Hyperloop-systemet ble endelig testet i mai. Det var en stor suksess. Toget vil ha en toppfart på
minst 950 km/t, kanskje opp mot 1.200. Maglev-tog i Japan gjør nå 600 km/t. Da TGV-togene ble
lansert i Europa for 35 år siden, hadde de fart på 360 km/t. Flytoget går i overkant av 200 km/t. Det
nye toget gjennom Hamar vil ha omtrent samme fart, kanskje litt høyere.
Vi planlegger for et saktegående tog. Det er forståelig, vi er få mennesker og høyhastighetsløp er
dyrt. Dette har dere i JBV redegjort for. Men hva skjer når teknologien om noen år blir tilgjengelig og
billig, og behovene våre endrer seg? Det er mer sannsynlig enn ikke, at vi ønsker oss et
høyhastighetstog om 30 år. Dersom vi om noen tiår velger en kombinasjon av maglev og air
propulsion, kan jeg ikke forstå at verken øst eller vest-løsningene vil være gode nok. Ønsker vi et
høyhastighetstog som må bevege seg langsomt ut av Hamar fordi det er i friluft og følger en kurvet
bane? Vil det kunne operere på noen av de traseene i det hele tatt?
TBM-utvikleren Robbins sier: "No matter what kind of ground conditions your next project involves,
The Robbins Company has the right TBM for the job." TBM-teknologi blir raskt både bedre og
billigere. Jeg forstår at grunnen under Hamar er vrien. Men dette er min vurdering: mener vi i alvor at
vi planlegger for framtiden, så må vi vurdere et løp som fungerer i framtiden. Alternativet er et løp

som er ødeleggende, endrer bystrukturen med alt for høye hus (irreversible prosesser) og hvor man
kanskje om tre-fire tiår uansett må drille et tunnelløp som er rett.
Jeg vil si: Enten midt-tunnel (med alle de målingene som må til for å redegjøre vann- og
bergartsforhold) eller behold Sørli-Brumunddal som det er noen ganske få år til. Et tog som går
mellom 200 og 250 km/t gjør uansett svært liten forskjell. Slike ødeleggelser som det legges opp til
med vest-løsningen kunne etter mitt skjønn kanskje forsvares dersom toget fordoblet hastigheten.
Dette blir en underlig mellomting.
Endring er skummelt, for alt det fine vi har opplevd tilhører fortiden, i en virkelighet hvor alle
parametre er kjente. Mange av de som forsvarer vest-alternativet snakker om minner med tog fra en
lang tid tilbake.
Men kjære dere i dette møterommet, som leser dette nå: Vær så snill: Vi må tenke framover, ikke
bare projisere fortiden framover.
Jeg skjønner at mange som er seksti har lyst til å kjøpe ting i butikken, og synes det er koselig å se
Mjøsa når de tar tog. Det var jo sånn da de vokste opp. Men den tiden er forbi, og den kommer ikke
tilbake, så vi kan ikke ta avgjørelser for framtiden basert på slik forståelse. Framtidens varer er på
nettet (eller i luften på vei til huset ditt,) framtidens tog er under bakken eller utenfor bysentere.
Sånn er det bare. Vi har muligheten til å lage noe enda bedre og tryggere enn det vi husker fra
"gamle dager," sånn at ungene som vokser opp nå kan føle enda større ro og glede enn vi gjør, når de
er seksti.
Til slutt: Det er verdt å merke seg at Hamar Arbeiderblad 13.09 hadde en poll på hvilken løsning folk i
Hamar ønsker seg. Over 76% markerte for "østlig trase," og 22% for vestlig løsning, i en undersøkelse
hvor midt-tunnel ikke ble nevnt som alternativ. I skrivende stund vil altså 76% av Hamars innbyggere
ha en så åpen og fri strandsone som mulig. Men dette tallet vil stige når attraktive mulighetsstudier
og dummies for de andre alternativene presenteres, på samme måte som idealiserte framstillinger av
den minst populære løsningen har blitt vist fram i løpet av de siste månedene.
Jeg tillater meg en liten ekstrapolering her: I en situasjon hvor 80-85% av en befolkning har sterke
motsetninger mot en løsning som er dyrere enn den de foretrekker, hvor mye sinne og forvirring er i
ferd med å bygge seg opp, går jeg ut fra at enhver form for vestlig løsning vil føre til omfattende
protester, kanskje også elementer av sivil ulydighet. Det kan medføre mediekriser og utsettelser og
ny prosessgjennomgang for andre alternativer. Og verre: Det kan føre til en fremmedgjøring av de
etterhvert svært få tilhengerne av vest-alternativet som finnes dersom konfliktnivået heves særlig
mye mer. Det er ikke bra for en liten by som Hamar. Derfor er det beste å ta vest-alternativet av
bordet nå, sånn at vi får en prosess som er mindre tidkrevende, med konstruktive innspill fra alle
lokale aktører, hvor vi også kan fokusere på støtte og omsorg overfor de som vil bli berørt. Det vil de
trenge.

Rio Branco, 15. september 2016,
Alf Berg
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Videresendt melding:
Fra: Per Hodnesdal <pehod@online.no>
Dato: 1. september 2016 kl. 14.22.01 CEST
Til: debatt@h-a.no
Emne: Hamar by år 2066.
Valg av jernbanetrase gjennom Hamar må vurderes i et langt tidsperspektiv, noen
sier 200 år.
Et av jernbaneverkets hovedargumenter for fraråde jernbanestasjon ed
Vikingeskipet, er at en stasjon der vil ligge for langt fra Hamar sentrum. Ifølge
Jernbaneverket stopper Hamar sentrum ved Rådhuset når man beveger seg mot
Vikingeskipet fra bykjernen.
Dette er situasjonen i dag, men hvordan vil det være om 50 år i 2066 ?
Har Hamar da 50 tusen Innbyggere mot 30 tusen i dag? Bl. a. Som følge av at det
blir under en time reisetid med tog til Oslo ? Og hvordan vil en jernbanestasjon
ved
Vikingeskipet fungere da med flere innbyggere og nye boligområder?
De som skal fatte de endelige vedtakene om dette, må ikke bare se på Hamar i
dag,
men også vurdere hva som er best i fremtiden.
Og det som er en riktig stasjonsplassering for Hamar i 2066, er viktigere enn det
det som passer byen i 2016.
Dagens 20 og 30 åringer vil i 2066 være sannhetsvitner, og vil kunne fortelle
hvem
som frontet de ulike alternativene i 2016 !

Per Hodnesdal
2312 Ottestad.
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Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av kulverteller broløsning.
Hamar, 15. September 2016

Richard Jacobsen
Strandgata 71
2317 Hamar

Per Kristian Mengshoel
Kyhns gate 6
2317 Hamar
per@mengshoel.com

Hamar, 15.9.2016
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Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli 
Brumunddal
Jeg har bodd tilsammen over 25 år på Hamar hvorav 2 års som arbeidspendler til Oslo hvor jeg
hovedsakelig benyttet jernbanen som transportmiddel. Som beboer i Hamar føler jeg meg derfor
både i stand til og forpliktet til å komme med en høringsuttalelse og jeg benytter anledningen til
å protestere mot at dobbeltsporet anlegges i strandsona langs trasé Vest i Hamar  uavhengig
av bro eller kulvert.
Under er noen utvalgte områder som jeg ønsker å trekke frem :
●

Utidig sammenblanding av faglige råd og politikk

I konklusjonen der dere anbefaler trasé Vest med bruløsning og trasé Vest med kulvert er det
lagt inn premisser for kulvert dere går langt inn i en rolle som byplanlegger. Her benyttes
bruløsningen som skremselspropaganda og brekkstang for å «tvinge» Hamar Kommune og
Hamars beboere til å velge kulvert fremfor en bruløsning som ingen på Hamar ønsker seg.
Premissene har dere i etterkant veket på både når det gjelder høyde på bebyggelse i
Hamarbukta (fra minst 78 etasjer til 46 etasjer), og på utnyttelsesgrad (fra krav om 250%
utnyttelsesgrad til å skrive at det er opp til Hamar Kommune og bestemme hvor høyt og tett det
skal bygges). Foruten at dette er å blande rollen som jernbanefaglig rådgiver med rollen som
byplanlegger er det påtagelig at premissene som så var så tydelig angitt som krav til kulvert er
noe dere kan forhandle med. Den samfunnsøkonomiske nytten av bebyggelsen her blir
naturligvis mindre av en reduksjon av byggehøyde og utnyttelsesgrad slik at grunnlaget for
konklusjonen ikke lenger kan være de samme. Når dere videre skriver at det som var gitt som et
premiss egentlig er et utspill fra deres side er det tydelig at dette er et politisk utspill det kan
forhandles med og ikke faglig begrunnet som et premiss burde være. Dette virker hverken
profesjonelt eller tillitsvekkende.

At dere i tillegg klassifiserer Øst med “Fraråder” fremfor “Ikke anbefalt” eller “Anbefalt” når dette
alternativet scorer svært godt på målbare kriterier og er rimeligst virker å være taktisk og heller
ikke faglig fundert. Dette er å spenne ben på politiske vurderinger og den videre behandling i
lokalsamfunnet.
●

Mangelfullt og feilaktig beslutningsgrunnlag ang reisemidler til stasjonen

I rapportene legger dere til grunn at 70% av de reisende går til stasjonen uten at dette er
redegjort for ytterligere. Det er ikke foretatt undersøkelser / intervjuer av reisende ang hvilke
reisemidler de benytter til stasjonen som enkelt kunne vært gjennomført. Når man ser dette i
sammenheng med bosettingsmønsteret i Hamar idag er det åpenbart at mange av de 70% må
bo lenger unna stasjonen enn det dere regner som gangavstand (600 meter). Det virker da
åpenbart at en eller begge disse faktorene er feilaktige når det gjelder Hamar og noe som burde
vært undersøkt nærmere. Grunnlaget for hvor mange som kjører til stasjonen baserer seg på
antall pplasser ved stasjonen uten å ta hensyn til at det er svært mange på Hamar som
parkerer utenfor stasjonens pplasser  enten på offentlig gratis parkering eller på
arbeidsgiveres parkeringsplasser (feks på Fuglesettomta). Denne urealistiske oppfatningen når
det gjelder bruk av bil til stasjonen gjør at man ikke tar tilstrekkelig høyde for de trafikale
utfordringene man får ved økt trafikk og regnestykkene mangler vel også kostnader for phus i
Vest (i Øst behøves det ikke). Når det gjelder gangavstander som er et sentralt moment i
argumentasjonen for Vest så spriker rapportene i flere retninger. Ganghastighet varierer fra 3 
7,2 km/t og der man i en rapport går 600m på 5 min bruker man 10 min på samme avstand i en
annen rapport. Her er det vanskelig å se hvilken forskning som er benyttet når underlaget er så
forskjellig. Tidligere knutepunktrapporter angir forøvrig ca 1 km som innenfor gåavstand. Dere
skriver jo også at stasjonsalternativene ligger nær hverandre og at en derfor må redusere radius
for å få frem forskjellene mellom alternativene. Vil det ikke være mer naturlig å bruke tall basert
på den avstanden folk faktisk er villig til å gå / sykle? Gehlarkitekter angir 5 km/t for gående og
15 km/t for syklende som gjør at man når henholdsvis 1,25 km og 3,75 km på 15 min. Det ville
vært interessant å se hvordan dette hadde virket inn dersom det var benyttet for gang og
sykkelavstand (vi trenger ikke redusere radius for å finne ut hvor alternativene ligger plassert 
det rekker å se på kartet for å finne ut det).
●

Mangelfull vektlegging av Hamars opprinnelige strandlinje.

Hamar er bygget rundt Hamarbukta med langsgående gater som følger bukta og siktlinjer mot
Mjøsa i tverrgatene. Byplanen stammer fra før jernbanens tid, og med Øst har man mulighet til å
gjenopprette det som er igjen av den opprinnelige strandlinja uten jernbanen som stengsel. Man
kan igjen knytte byen tett til Mjøsa slik det var tenkt opprinnelig, og Hamar Kommune har i den
senere tid benyttet mye tid og ressurser på å gjenopprette gateløp og få frem den gamle
byplanen. Å skulle fylle ut den siste delen av Hamars opprinnelige strandlinje for å skjule
kulverten viser historieløshet og total mangel på respekt for byens historie.

Siktlinjene vil åpenbart bli berørt når man bygger ut i Hamarbukta  det er jo akkurat her de
krysser hverandre. Det må være vanskelig å stå rakrygget som byutvikler og hevde at utfylling
her er et eksempel på god byplanlegging. Det er også vanskelig å se hvordan det å fylle ut
drikkevannskilden står seg i et miljøperspektiv  er ikke den delen av jordskorpa som er dekket
av (drikke)vann like verdifull som landbruksjord og noe som bør tas vare på?
Det er lett å se at en utfylling av Hamarbukta er beleilig for å få kvitte seg med masse fra
tunnelen og slik pynte på kostnaden for Vest med kulvert. Dette understrekes av det faktum at
Vest m/bruløsning fortsatt anbefales selv uten å ha de “fordelene” en utfylling av Hamarbukta
fører med seg kombinert med ulemper som blant annet støy. Det ville vært mer riktig å vite hva
den faktiske kostnaden på kulverten er  altså kostnaden ved å bygge kulvert og kvitte seg med
overskuddsmassene uten å fylle ut drikevannskilden vår og ødelegge Hamarbukta  og da med
en kulvert som går under jorda tidlig på 8meters planet slik at Hamarbukta beholdes slik den er
idag.
●

Manglende retningslinjer for klassifisering av traséer / tendensiøs og ensidig
klassifisering

Det er såvidt jeg vet ikke sagt noe fra JBV om retningslinjer for klassifiseringene “Frarådes”,
“Ikke anbefalt” og “Anbefalt”. Jeg og mange med meg reagerer på at Vest m/ bruløsningen kan
få stempelet “Anbefalt” mens Øst får stempelet “Frarådes”. Dette fratar Hamar muligheten til å
ha en demokratisk prosess rundt valget av stasjon. Måten JBV har klassifisert alternativene
virker krampaktig og ensidig  ikke minst når man ser at de avgjørende skjønnsmessige
vurderingene rundt byutvikling spriker så stort blant fagfolkene (ref arkitektene Kraft og
Butenschøn) og i befolkningen forøvrig.
●

Andre forhold som bør belyses / noen eksempler på ensidig eller mangelfull vinkling fra
deres side

1. Med pengene man sparer på Øst i forhold til Vest m/kulvert vil det være mulig å
finansiere hele eller deler av landbrukskulvert på Børstad / Tommelstad og kulvert forbi
skolene i Stange og på den måten unngå å ta dyrket mark i tillegg til at man unngår å ta
historisk strandlinje. Slike helhetlige vurderinger er ikke kommet frem i tilstrekkelig grad.
2. Hele Åkersvika utgjør 0,5 promille av Norges samlede Ramsarområder, og en liten
brøkdel av dette trengs til tilsving i Øst og fylling for kryssing av Åkervika på den mest
fornuftige siden av dagens utfylling. Dette må være mulig å få til med erstatningsareal
slik det er gjort med betydelig større arealbeslag ifm E6utbygging.
3. Med Vest må infrastruktur i byen forbedres betraktelig og Ringgata bør forlenges. Denne
bør tas inn i kostnadsberegningene for Vest dersom det ikke allerede er gjort.
4. Det gjøres et poeng ut av at persontog nordfra må snus på Hamar v/Vikingskipet om de
skal videre på Rørosbanen, mens man ikke legger tilsvarende vekt på at persontog
sørfra mot Rørosbanen må snus på Hamar v/Vest..

5. Tilsving til Rørosbanen nord for Vikingskipet benyttes som en viktig grunn til å avskrive
dette alternativet, mens det er samtidig er tatt ut av arbeidet på bakgrunn av beslag av
areal i Ramsarområdet. Dersom denne tilsvingen er så viktig så burde den åpenbart
ikke vært tatt ut av alternativ Øst. Når man i tillegg snakker om en alternativ tilsving
utenom Ramsarområdet til 1.1 mrd så virker det åpenbart at dette er gjort for å gjøre
alternativet mindre spiselig og ikke for å finne en best mulig løsning.
6. Dere hevder at flere pendler inn til Hamar enn ut  noe som gjelder alle reisende og ikke
de som benytter tog. Pendlere inn til Hamar kommer blant annet fra Bekkelaget, Ridabu
og Furnes og disse kjører ikke tog. Pendlere til Hamar idag bruker ikke toget i særlig
grad, men det gjør pendlerne fra Hamar, og mange av disse bor så langt unna at de
kjører bil til stasjonen uavhengig av plassering. Fremover kan man kanskje få noen til å
pendle inn til Hamar med tog, men at dette vil bli en veldig stor gruppe er det ikke
fremmet gode argumenter for. Arbeidspendlere fra Bekkelaget feks kommer nok aldri til
å kjøre til Stange for å ta toget til Hamar. Analysene på dette området er rett og slett ikke
gode nok.
7. Endringer i forutsetninger undervegs i prosessen  Nedsenket trasé i Vest er tidligere
forkastet blant annet fordi det kan være helning på maks 1,25 promille, men senere er
det åpnet for 2 promille helning uten at man tilsynelatende har revurdert senket spor i
Vest.
8. Med stasjon i Øst angis det en frykt for at man får 2 adskilte sentrum i byen, men man
har ingen tilsvarende frykt for 2 bydeler mellom nåværende by og Espern / Tjuvholmen
der toglinja vil være en vegg om stasjonen legges i Vest.
Dette er noen grunner til at jeg mener at dere må revurdere konklusjonen og klassifiseringen av
de ulike traséene gjennom Hamar  det er aldri for sent å snu!
Mvh,
Per Kristian Mengshoel
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Hei,
Dersom du mener at Vest er best i jernbanesaken, så kan du jo støtte dette synet
ved å sende inn denne teksten ( og vedlegget) med ditt navn under til
Jernbaneverket- og kopi til hamar kommune:
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal, knyttet tilSaksnr. 201607050
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Send til: postmottak@jernbaneverket.no
Kopi til:
Hamar kommune: postmottak@hamar.kommune.no

Emne: Høringsuttalelse - jernbanesaken
Jeg ønsker med dette å støtte hovedkonklusjonen i
den høringsuttalelsen som er sendt inn av MagnarBørresen, Gunnar Holm,
Olav Skipnes og Bjarne Øygarden der de tilrår alternativ K1-3b
med senketkulvert og sentrumsnær stasjon.

Hamar, 15. september 2016
Mvh hilsen
Anny Haugen

Høringsuttalelse	
  til	
  kommunedelplan	
  for	
  dobbeltspor	
  Sørli	
  –	
  
Brumunddal,	
  knyttet	
  til	
  Saksnr.	
  201607050	
  
	
  

Sammendrag	
  
	
  
Vi	
  har	
  vurdert	
  alternativene	
  K1-‐2b,	
  K1-‐3b	
  med	
  senket	
  kulvert,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst.	
  
	
  
Vi	
  anbefaler	
  alternativ	
  K1-‐3b,	
  senket	
  kulvert,	
  denne	
  har	
  mange	
  positive	
  trekk	
  og	
  ved	
  å	
  
modifisere	
  den	
  litt,	
  kan	
  den	
  gi	
  en	
  god	
  løsning	
  for	
  byen	
  og	
  jernbanen.	
  
	
  
Alternativene	
  K1-‐2b,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst	
  må	
  etter	
  vår	
  vurdering	
  frarådes,	
  spesielt	
  K2	
  Midt	
  og	
  
K1-‐2b,	
  bru.	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru	
  i	
  vest,	
  ser	
  vi	
  på	
  som	
  så	
  uaktuell,	
  at	
  vi	
  ikke	
  har	
  vurdert	
  den	
  
grundigere.	
  
	
  
Alternativ	
  K2	
  Midt	
  med	
  lokk	
  frarådes	
  også	
  på	
  grunn	
  av	
  at	
  denne	
  blir	
  mer	
  komplisert	
  og	
  
dyrere	
  enn	
  Senket	
  H1.	
  Da	
  er	
  det	
  bedre	
  å	
  få	
  Senket	
  H1	
  vurdert.	
  Dette	
  alternativet	
  krever	
  ikke	
  
at	
  hundrevis	
  av	
  mennesker	
  blir	
  husløse	
  og	
  mange	
  næringseiendommer	
  blir	
  revet.	
  Løsningen	
  
med	
  Senket	
  H1	
  vil	
  både	
  kunne	
  verne	
  strandsonen	
  og	
  gi	
  en	
  sentral	
  plassering	
  av	
  stasjonen.	
  
	
  
Alternativ	
  K3	
  Øst	
  vurderer	
  vi	
  som	
  nest	
  best.	
  Dette	
  alternativet	
  har	
  etter	
  vår	
  oppfatning	
  tre	
  
fordeler.	
  Det	
  verner	
  en	
  del	
  av	
  strandsonen	
  ved	
  byens	
  gamle	
  sentrum,	
  det	
  gir	
  lettere	
  tilgang	
  
med	
  tog	
  for	
  dem	
  som	
  skal	
  til	
  Vikingskipet,	
  og	
  det	
  gir	
  lettere	
  adkomst	
  til	
  stasjonen	
  for	
  dem	
  
som	
  bor	
  i	
  distriktene	
  nord,	
  sør	
  og	
  øst	
  for	
  byen.	
  
	
  
Ulempene	
  er	
  likevel	
  så	
  mange	
  og	
  så	
  tungtveiende	
  at	
  vi	
  må	
  fraråde	
  alternativet.	
  Det	
  dreier	
  
seg	
  blant	
  annet	
  om	
  at:	
  
-‐ utbygginga	
  krever	
  mye	
  dyrket	
  mark	
  både	
  til	
  selve	
  traseen	
  og	
  som	
  erstatningsarealer	
  
til	
  stor	
  næringsbygg	
  og	
  forretningseiendommer	
  som	
  må	
  rives	
  	
  
-‐ det	
  er	
  en	
  fare	
  for	
  todelt	
  by	
  
-‐ stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  blir	
  liggende	
  fjernt	
  fra	
  kommunale	
  og	
  fylkeskommunale	
  
kontorer,	
  hovedkontorene	
  for	
  mange	
  store	
  bedrifter,	
  hoteller,	
  høgskolen,	
  kulturhus	
  
og	
  hele	
  handelssentrumet	
  	
  
-‐

det	
  blir	
  kraftige	
  inngrep	
  i	
  Åkersvika	
  naturreservat	
  

-‐

tilsvingene	
  til	
  Rørosbanen	
  er	
  uklare,	
  kan	
  gi	
  betydelige	
  kostnader	
  og	
  er	
  uheldige	
  med	
  
tanke	
  på	
  en	
  framtidig	
  forbindelse	
  mellom	
  Elverum	
  og	
  mjøsbyene	
  

-‐

mer	
  støy	
  ved	
  Vikingskipet,	
  i	
  de	
  østlige	
  delene	
  av	
  byen	
  og	
  for	
  de	
  som	
  ellers	
  bor	
  rundt	
  
Åkersvika	
  

-‐

stor	
  fare	
  for	
  innsigelser	
  

	
  
Vi	
  fraråder	
  Alternativ	
  K2	
  Midt	
  og	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru,	
  og	
  Alternativ	
  K3	
  Øst	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hovedkonklusjon	
  
Vi	
  anbefaler	
  forhandlinger	
  mellom	
  kommunen	
  og	
  Jernbaneverket	
  om	
  alternativ	
  K1-‐3b	
  med	
  
en	
  modifisert	
  kulvert	
  som	
  utgangspunkt.	
  	
  
	
  
Vi	
  gjentar	
  her	
  kort	
  de	
  viktigste	
  fordelene	
  ved	
  dette	
  alternativet:	
  
-‐ Det	
  gir	
  vern	
  av	
  strandsonen	
  fra	
  Jessnes	
  til	
  Åkersvika	
  og	
  skaper	
  levende	
  kontakt	
  
mellom	
  Mjøsa	
  og	
  strandsiden	
  av	
  byen	
  
-‐ Byen	
  får	
  fortsatt	
  sentralt	
  plassert	
  jernbanestasjon,	
  og	
  vi	
  slipper	
  å	
  få	
  en	
  by	
  med	
  to	
  
sentra	
  
-‐ Bryter	
  ikke	
  internasjonale	
  konvensjoner	
  (Ramsar)	
  
-‐ Ingen	
  bolighus	
  og	
  store	
  næringseiendommer	
  må	
  rives,	
  og	
  den	
  gir	
  rom	
  for	
  byutvikling	
  
og	
  fører	
  ikke	
  til	
  inngrep	
  i	
  sentrale	
  bydeler	
  
-‐ Verner	
  dyrket	
  mark	
  
-‐ Området	
  mellom	
  Stangevegen	
  og	
  sporområdet	
  reserveres	
  for	
  trafikkstasjon,	
  med	
  
bussterminal,	
  drosjer,	
  sykkelparkering,	
  noe	
  bilparkering	
  og	
  av-‐	
  og	
  påstigning	
  
-‐ Det	
  nedlagte	
  sporområdet	
  innenfor	
  Tjuvholmen	
  kan	
  gi	
  plass	
  til	
  parkeringshus	
  
	
  
Innspill	
  til	
  forhandlingene	
  
Vi	
  har	
  i	
  vårt	
  arbeid	
  med	
  dette	
  sett	
  på	
  en	
  del	
  muligheter	
  som	
  vi	
  håper	
  kan	
  være	
  innspill	
  til	
  
forhandlingene.	
  
-‐ Bebyggelsen	
  på	
  Høyensalodden	
  og	
  foran	
  Basarene,	
  Domkirka	
  og	
  Stortorget	
  må	
  
avvises.	
  I	
  stedet	
  må	
  kommunen	
  tilby	
  andre	
  sentrumsnære	
  tomter	
  for	
  tett	
  og	
  rask	
  
utbygging.	
  Eventuell	
  utbygging	
  i	
  Strandgateparken	
  i	
  nærheten	
  av	
  jernbanestasjonen	
  
må	
  tilpasses	
  den	
  opprinnelige	
  kvartalsstrukturen	
  for	
  Hamar	
  by.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  senket	
  kulverten	
  ytterligere	
  foreslår	
  vi	
  at	
  kommunen	
  må	
  sikre	
  at	
  JBV	
  
vurderer	
  alle	
  muligheter	
  for	
  å	
  få	
  en	
  kurve	
  ved	
  Espern	
  med	
  minst	
  600	
  m	
  svingradius,	
  
og	
  at	
  sporene	
  bli	
  senket	
  så	
  mye	
  som	
  er	
  praktisk	
  mulig	
  innenfor	
  flomvernet	
  på	
  127,4	
  
moh.	
  
-‐ Kulverten	
  må	
  senkes	
  i	
  forhold	
  til	
  JBVs	
  plan.	
  JBV	
  må	
  derfor	
  komme	
  med	
  løsninger	
  som	
  
kan	
  føre	
  til	
  at	
  kulverten	
  senkes	
  3	
  m	
  for	
  å	
  gi	
  levende	
  samspill	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  vannet	
  
innenfor	
  kulverten,	
  og	
  for	
  å	
  forbedre	
  utsikten	
  fra	
  byen	
  mot	
  Mjøsa.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  til	
  en	
  bedre	
  kurvatur	
  ved	
  Espern	
  må	
  en	
  prøve	
  å	
  legge	
  dobbeltsporet	
  øst	
  for	
  
den	
  gamle	
  linja	
  over	
  Åkersvika.	
  Denne	
  traseen	
  er	
  planlagt	
  for	
  østalternativet	
  et	
  
stykke,	
  og	
  kan	
  sikkert	
  være	
  vanskeligere	
  å	
  få	
  Ramsar	
  med	
  på.	
  Men	
  oppnår	
  en	
  på	
  
denne	
  måten	
  en	
  svingradius	
  på	
  minst	
  600	
  m,	
  bør	
  hensynet	
  til	
  Ramsar	
  veies	
  opp	
  av	
  de	
  
fordelene	
  en	
  oppnår	
  for	
  bymiljøet.	
  Med	
  svingradius	
  større	
  enn	
  600	
  m	
  kan	
  
sporvekslere	
  legges	
  inn	
  i	
  svingen,	
  noe	
  som	
  muliggjør	
  flytting	
  av	
  perrongene	
  sørover.	
  
-‐ JBV	
  har	
  sikret	
  kulvertløsningen	
  sin	
  med	
  en	
  mur/fylling	
  på	
  utsiden	
  av	
  sporområdet	
  i	
  
flomsikker	
  høyde	
  (127,4	
  moh.).	
  Hvis	
  vi	
  oppnår	
  en	
  åpning	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  bukta	
  
innafor	
  kulverten,	
  må	
  også	
  innsiden	
  sikres	
  med	
  en	
  tilsvarende	
  ordning,	
  bare	
  0,5m	
  
lavere.	
  Med	
  en	
  slik	
  ytre	
  sikring	
  av	
  hele	
  sporområdet,	
  trenger	
  ikke	
  lenger	
  sporene	
  å	
  
ligge	
  på	
  flomsikkert	
  nivå,	
  og	
  kan	
  egentlig	
  legges	
  så	
  lavt	
  som	
  praktisk	
  mulig	
  for	
  å	
  få	
  
kulverten	
  under	
  vann.	
  
	
  
Hamar,	
  15.	
  september	
  2016	
  

	
  

Magnar	
  Børresen,	
  Gunnar	
  Holm,	
  Olav	
  Skipnes	
  og	
  Bjarne	
  Øygarden	
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Saksnummer 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli-Brumunddal

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.

Noen kommentarer:
Herlighetsverdier
- Det vide utsyn, Mjøsa og flatbygdene
- Nærheten til vann strand, og friluftsområder som Koigen, Ridehusstranda og Domkirkeodden.
- Hamarbukta med byen som amfi og mjøskontakt fra alle tverrgater
- Det særlige lyset som risler inn mot Strandgata gjennom gamle lindetrær i Strandgateparken.
Solnedgangene som farger byen i pasteller om kvelden.
- Den gamle, ærverdige stasjonsbygningen, som bør brukes til noe mer enn en trekkfull
Narvesenkiosk og fortjener å få stå alene som et monument over jernbanens glanstid, ikke
bygget inne mellom moderne jernbanestrukturer. Den kan få mange nye oppgaver i byen vår.
- Skibladnerbrygga, der man treffes for en is, en pølse eller for å se Mjøsas hvite svane på vei inn.
Her møtes motorsykkel- og veteranbilentusiaster, og folk som har småbåt i båthavna.
- Hamars herlighetsverdier ivaretas ikke ved valg av Vestlige traséer.
Trafikk/parkering og boliger
- Det er allerede trafikkork og problemer i forbindelse med stasjonen. Dette vil bli markert verre
med flere avganger og færre parkeringsplasser rundt stasjonen. Pendlere reise til Stange eller
Tangen? Det kan ikke være særlig miljøvennlig når Hamar er nærmest?
- «Jernbane der folk bor» Hva med folk som ikke bor 600m fra stasjonen? De fleste bor på Ridabu,
i Ottestad eller på Hamar vest. Det er her fortetningen skjer.
- «Buss for tog» kjører allerede i dag via Vikingeskipet, da veiene gjennom sentrum er mer
uframkommelige.
- Flytter folk til Hamar for å bo i blokk rundt en jernbanestasjon? Nei, de flytter ut av byer som
Oslo for å få hus med hage og hekk, større plass rundt seg og Hamars herlighetsverdier!
- Min mening er at Østlig trasé med stasjon ved Vikingeskipet vil være den beste trafikale
løsningen.
Inneklemt by og jordvern
- Hvis Hamar fortsetter å vokse, vil det kreves mer plass, og det naturlige vekstpotensialet er
dessverre mot Tommelstad og Børstad. Dette må sees i et perspektiv langt utover 10-20 år.
Jordvern er viktig, og Hamar er hovedstaden i et jordbruksområde der det betyr mye å
opprettholde mest mulig dyrket mark, men man må se for seg Hamar om 100-150 år, da det er
tidsperioden en kan regne med at jernbanen vil bli liggende i kommende trasé.

-

Også her mener jeg at Østlig trasé bør velges tross noe tap av dyrket mark.

Andre kommentarer til vestløsningene, bro og kulvert
Her virker det å være mange løse tråder
- Hva med anleggsperioden? Hvordan kommer man seg til boliger på Domkirkeodden? Hvor blir
tunnelinnslaget? Hvordan tenker man seg at toget skal gå i anleggsperioden?
- Hvordan blir handelsstanden i Hamar skadelidende med 6-10 års byggearbeider midt i Hamars
indrefilet?
- Hamars kvartalstruktur er fredet. Nå blir halve byen liggende i skyggen bak kulverten. Hva sier
riksantikvaren om det?
- Det finnes mange gamle hus i Sefrak-registeret beliggende i den båndlagte sonen, særlig hvis det
blir bro og dagløsning i gammel trasé. Kan disse bare rives? Hvor mange boliger går egentlig med
i vestløsningen med kulvert og bro? Hva med Maxi?
- Hvilke avbøtende tiltak er det snakk om i de båndlagte områdene?
- Hva menes med at JBV skal «rydde opp»?
- Hva er ROM eiendoms rolle i dette? Er det de som skal bebygge den utfylte Hamarbukta?
- Kulverten vil stenge ute en hel bydel som skal bebygges, nemlig Espern og Tjuvholmen. Hva med
adkomst dit?
Det er for meg helt utenkelig og ødeleggende å velge en løsning som til de grader stenger mellom byen
Hamar og Mjøsa, og i tillegg virker så svevende og basert på «mulighetsstudier»!
Min bakgrunn for å uttale meg om dette er at
- jeg har bodd på Hamar de siste 19 år, med nær tilknytning til Mjøsa, og i gåavstand til sentrum,
jobb og jernbanestasjon.
- jeg har vokst opp i Oslo, og vet hvilke kvaliteter som finnes ved en fjord, og hvordan de kan
utvikles videre. Et eksempel på dette er fjerning av Vestbanen og omforming av et havneområde
til en innbyggervennlig sjøfront med nærhet til bylivet. Oslo har virkelig klart å få til «Fjordbyen».
- jeg har tilbrakt alle mine sommere i nærheten av Tønsberg, og har sett utviklingen av kanalen og
bryggene etter at Øybuss flyttet opp til jernbanestasjonen. Fra Saga Oseberg kulturhus på brygga
i Tønsberg til jernbanestasjonen er det 1km og 13 minutter å gå. Byfortetningen har skjedd rundt
kanalen, ikke rundt jernbanestasjonen. Det er ved sjøen folk vil leve og bo.
- jeg også er kjent med de store ansiktsløftningene i Drammen, der det tidligere var «bedre med
en dram i timen, enn en time i Drammen». Nå er elven med promenader og broer en viktig del
av bystrukturen.
- jeg har bodd på Otta i Gudbrandsdalen i 14 år, et viktig knutepunkt for Dovrebanen og tilknytting
mot Vestlandet. Det ble færre og færre togavganger, og livet rundt stasjonen endret seg kraftig i
den tiden jeg bodde der. Det er ikke lenger jernbanebyen Otta slik som i tidligere tider.
Hamar, 15.09.16,
Sisle Varegg Eide

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Fra: Endre Krogsrud, bonde, miljøverner og Hedemarking

Valg av korridor gjennom Hamar; svak begrunnelse og sviktende
forutsetninger for «fraråder» konklusjon av Korridor 3
KU fra JBV konkluderer svært overraskende mot ENTYDIGE KONKLUSJONER
fra sammenstillinger av både målsatte og ikke målsatte konsekvenser i
samfunnsøkonomisk analyse. Da bør det være svært gode grunner til ikke å
anbefale dette alternativet. Når JBV går lenger og «fraråder», med den følge at
de vil motarbeide alternativet, ville det være å forvente at de redegjorde for
absolutte uunngåelige forhold som grunnlag for konklusjonen. Det mener jeg
ikke er gjort og at arbeidet med vurdering av eksterne regionale virkninger
(andre samfunnsmessige virkninger) og effektmål har alvorlige mangler.
Konklusjonen er basert på tilfeldige analyser og mangler ambisjon i forhold til
å forstå hele trafikkbildet rundt en fremtidig stasjon. Den mangler også en
avveining av JBVs subjektive vurderinger av eksterne effekter og
måloppnåelse, opp mot resultatene av samfunnsøkonomisk analyse. En så
oppsiktsvekkende konklusjon burde også vært testet mot eksterne uavhengige
fagmiljøer.
Bilfrie bysentrum: Utviklingen går mot bilfrie bykjerner med innkjøring kun for
kollektivtransport. Det utvikles mange nye, fleksible og miljøvennlige løsninger for
lokaltransport i byer. For å sikre et fleksibelt tilbringer system vil det være fordeler
ved å tilrettelegge for biltrafikk helt frem til en jernbanestasjon. En jernbanestasjon
utenfor bykjernen vil for Hamar gi muligheter for bilfritt sentrum og en bedre løsning
for reisende til og fra hele regionen. Det er allerede kaos der og K1 vil legge
uhensiktsmessige føringer for fremtidig trafikkavvikling i Hamar sentrum.
Beboere i Hamar sentrum som ligger nærmest dagens stasjon (4 kretser og under
8000 beboere), vil bruke tog uansett om de må gå eller sykle 0-900m lenger. Dette vil
være støttet av gode, fleksible og billige lokale trafikksystem. Fremtiden vil gi mindre
privatbilisme, men ikke mindre biltrafikk. Snitt prisen for en UberX taxi på
verdensbasis er i dag 8 kr/km (The Economist, første uke av september 2016) og
deres mål er at prisen skal ned til 4 kr/km med førerløse biler. Dette er trender som
JBV ikke har tatt innover seg.
Jeg har etterlyst en plan for trafikkavvikling rundt stasjon for K1 alternativet.
Jernbanestasjoner er travle steder preget av støy, støv, kriminalitet og logistikk. JBV
har i for liten grad studert urbane områder rundt jernbanestasjoner og ikke tatt inn
over seg dobling av tog volum og gjennomgående godstrafikk. Områder er en svært
smal stripe rundt en odde. Det kan være mulig å bygge næringsbygg, men miljøet vil
være preget av jernbanenærhet og mulighetene for å utvikle gode og attraktive
bomiljøer vil være svært begrenset. Skyggevirkning mot Strandgata vil redusere dens
attraktivitet og et sannsynlig utfall er at resturante og rekreasjonssentrum vil

forskyves vekk fra sentrum og stasjon for K1, muligens til Espern eller Tjuvholmen.
Utenfor jernbanestasjonen på Hamar i dag er det ikke spesielt trivelig i likhet med de
fleste stasjoner og linjeføringer gjennom byer. Populære, kombinerte næring/boligområder som Tjuvholmen, Sørenga og Aker Brygge i Oslo ligger ikke inntil
jernbanen, og det er det samme over hele verden at de mest attraktive boområdene
ikke ligger i direkte nærhet til jernbanen.
Svakheter i JBVs analyse vedr. gangavstand: 5 km/t er vanlig i analyser av
gangavstand dvs 830m og ikke 600m. Videre er ikke Hamar et typisk bymessig
sentrum, det er et lite sentrum med en stor del av befolkningen bosatt i et stort
omland. Folk vil ha bil selv om de bor nær jernbanestasjonen, ganske enkelt fordi folk
ellers ikke kan komme seg dit de ferdes relativt frekvent. Særlig vektleggingen av
dette «gå til stasjonen» argumentet fra JBV kan være riktig i Oslo og for T-bane
stasjoner, men ikke i Hamar.
Eventuelle feil i befolkningsanalyser: I skisser for Hamar med avstandsringer fra
de tre stasjonsalternativene, er det et mystisk fravær av stedsangivelser i Stange.
Ottestad har ca 8000 innbyggere, nesten dobbelt så mange som midtbyen i Hamar,
og disse er veldig relevante brukere av jernbanen, ikke minst for pendling til Oslo.
Innenfor 2-3 kilometer ligger Åkershagan næringspark, Ottestad ungdomsskole,
flerbrukshall, og flere andre skoler som definitivt burde vært avmerket på kartet. Og
spørsmålet er; siden Ottestad ikke er med på skissene er de med i
brukerberegningene?
Mangler ved analyser av og planer for knutepunktutvikling: Det finnes
eksisterende forskning og metode som er relevant og ikke anvendt. Et eksempel er
Østlandsforskning sin ØF-rapport 02/2015 «Sammen blir vi større». Her finnes mye
detaljert statistikk på inn- og utpendling som kunne gitt grunnlag for en mer nyansert
analyse. Øystein Krogsrud har sågar stått og telt togpassasjerer (vi har bedt om
tallene, men JBV/NSB har ikke villet frigi dem), og det er omkring 220 per dag. Det
som er hovedpoenget er at generelle forutsetninger i forhold til 20.000 utpendlere og
15.000 inn ikke er godt nok når under <1% av dem bruker togtilbudet i dag.
JBV mangler en holistisk tilnærming: Tilrettelegging og samarbeid med andre
kollektivtilbud er vel så viktig for trafikkgrunnlaget som en 900m flytting av stasjonen.
JBV henviser til Stange og Brumunddal for pendlertrafikk. Dette er i beste fall
kunnskapsløst i miljøperspektiv. Selvfølgelig bør pendlere fra Hamar-regionen reise
fra Hamar. Det største bysenteret vil ha best forutsetninger for å tilby et kollektivtilbud
som tilbringertjeneste, og det er dette, og ikke parkeringsplasser på Stange, som er
løsningen. Tilbringertjenesten blir bedre med stasjon på Vikingskipet fordi det vil
være nærmere de store innfartsårene.
JBV kan hvis de vil. Analysen av knutepunktutvikling for Jærbanen er et eksempel på
bedre analyse av helheten i et kollektivtilbud hvor også effekter av tilbringersystemer
og forutsetninger og muligheter for et nærliggende omland er belyst. Dessuten
savnes bedre kartlegging av lokal brukeradferd, samt bedre dokumentert
fremskriving av effekter og tilhørende scenario-bygging.

Mulighetene for å utvide og utvikle IC-tilbudet med direktetog sørfra over på
Rørosbanen mot Løten og Elverum er ikke vurdert. Her vil Vikingskipet stasjon ha en
klar fordel siden togene kan fortsette rett videre fra Hamar uten å rygge eller snu. Det
ville gi muligheter, spesielt i kombinasjon med senere tiltak, til å utvikle Rørosbanen
som en mer effektiv avlastning i nord-sør aksen og gjennom det være mer
fremtidsrettet.
JBVs mangel på åpenhet og respekt for lokaldemokratiet: Hvis Hamar vedtar
Korridor 3 bør JBV akseptere det. Det har vært svært uheldig for lokalsamfunnet at
JBV ikke har kunnet presentere en løsning som frigjør strandsonen. I lys av at den
samfunnsøkonomisk best rangerte løsningen gjør nettopp det, blir det nærliggende å
trekke JBVs motiver i tvil. Alle objektive, målbare, og etterprøvbare kriterier, er tatt inn
i samfunnsøkonomisk analyse. Likevel argumenterer JBV i sine subjektive
tilleggsvurderinger forutsetninger for de samme kriteriene. Dette er dårlig håndverk.
Deres avvisning av øst-alternativet med henvisning til at det ikke møter kravende stilt
av Stortinget i NTP møtes kun av hoderysting hos politikere flest. Subjektive
vurderinger basert tendensiøs og mangelfulle analyser, stiller «fraråder»
konklusjonen til Jernbaneverket i et underlig lys.
Manglende utredninger av miljøkonsekvenser: Har miljøvernmyndighetene
godkjent planer for utfylling av Mjøsa? Foreligger det godkjente planer og fullstendige
kostnadsanalyser for behandling av giftig alun-skifer ifm sprenging av kulvert? Det
har vært snakk om senkning av spor. Foreligger det planer om å rense masser under
eksisterende jernbanestasjon. Vil dette bli gjort for hele området uavhengig av
stasjonsvalg eller bare der det er behov for å fjerne masser?
Manglende helhet i samordning av avbøtende tiltak langs hele linjen: I Hamar er
anbefalt løsning med kulvert 1,4 mrd dyrere en Korridor 3. Samtidig avviser JBV bruk
av jordbrukskulverter (åpne eller lukkede) for å minimalisere tapet av
jordbruksarealer. Nettoeffekten av å spare 1,4 mrd i Hamar og investere dette i
jordvern er ikke belyst. Andre positive effekter av en slik helhetlig tenkning vil være
flere krysningspunkter for vilt, og mindre masseforflytning og kunstige skjæringer i det
unike åpne kulturlandskapet på Hedmarken.
Sverre Setvik har uttalt at: «Øst-alternativet ikke oppfyller samfunnsmålet om et
miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet, som knytter bo- og arbeidsområder
sammen og videre at det ikke bidrar ikke til å oppfylle målet om kompakte byer og
tettsteder for å redusere transportbehovet".
Dette er ikke sannsynliggjort i JBVs KU. Deres konklusjoner som er gitt i lukkede
interne beslutningsprosesser på svakt grunnlag, er ikke velbegrunnet og i strid med
ønsker fra både folk og politikere i Hamar. Jeg ber om at JBV revurderer «fraråder»
konklusjon i forhold til eventuelt valg av korridor 3.

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
Høring: Saksnr 201607050
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal
Vi vil med denne høringsuttalelsen uttrykke vår motstand både til JBVs forslag om plassering av
jernbanestasjon, dobbeltspor og premissene som er lagt til grunn for dette.
Dagens plassering av både stasjon og spor er et feilgrep som ble begått for over 130 år siden hvis
man ser på byens tilknytning og nærhet til Mjøsa og verdsetter dette. Man har allikevel gjennom
årene både tilpasset og vent seg til jernbanen, da den «alltid» har ligget der og vi som bor i byen i
dag, aldri har opplevd noe annet. Nå har vi altså muligheten til å åpne opp mot Mjøsa og virkelig
dyrke sentrums nærhet til Mjøsa til det fulle, noe man også har jobbet for og klart, mange andre
steder i Norge (og ellers i verden). For de fleste er det i dag helt utenkelig å bygge ned strandsonen
med dobbeltspor/kulvert når det foreligger andre, og billigere, alternativer som vil gagne hele byen i
all fremtid. Hvordan kan vi overhodet tillate oss å vurdere dette når vi har denne unike muligheten?
Vi trenger ikke se lenger enn til Gjøvik og Lillehammer for å forstå hvor galt det kan gjøres. Hva med
forbud mot bygging i 100-metersbeltet? Jeg siterer «Nå går det direkte fram av loven at det i 100metersbeltet skal tas særlig hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser.» Velger man bare å hoppe bukk over dette og være med på å ødelegge Hamar by? Alt
dette tatt i betraktning var det derfor sjokkerende at JBV anbefaler 2 traseer i vest og fraråder trase
øst som i våre øyne er det desidert beste for Hamar på følgende punkter:
-

-

-

-

-

Strandsonen gjennom sentrum blir frigjort fra Espern og helt til Bryggeriet (hvor jernbanen i
dag først forsvinner vekk fra strandsonen). Hamar har en lang strandsone, men akkurat
gjennom sentrum har jernbanen sperret nærheten til Mjøsa siden 1800-tallet. Se på sentrum
fra Stangebrua til Bryggeriet og se hva slags barriere vi har der, og dette kan vi nå altså åpne!
Vikingskipet ligger ut mot Åkersvika, et område som ikke brukes til hverken bading eller
båtliv, sistnevnte pga forbud.
Vi får frigjort store arealer fra Espern/lokstallene til dagens stasjon som kan videreutvikles til
en ny bydel med både kontorer og boliger, uten at man må fylle ut Hamarbukta og bygge en
ny bydel nedenfor dagens bysentrum. Dette kan selvfølgelig gjøres i byens eksisterende
kvartalsstruktur og vil ligge nære en ny stasjon ved Vikingskipet og sørge for at enda flere
sogner til en ny stasjon der.
Trafikkbelastningen vil minke i sentrum og flyttes til Vikingskipet som har en sentral
plassering mtp ny 4-felts E6 og Rv 3 til Elverum. Evt økt biltrafikk pga en såkalt «usentral»
stasjonsplassering vil selvfølgelig bestå av flere og flere 0-utslipssbiler i årene som kommer.
Området rundt Vikingskipet er et næringsområde som ikke vil berøre på langt nær så mange
boliger/innbyggere som begge alternativer vest.
Muligheter for skysstasjon «midt i smørøyet» som har enkel tilgang til E6/Rv 3 og i tillegg har
mulighet for el-/gassbusser (snart selvkjørende) for å plukke opp/slippe av folk inn mot
bysentrum/Maxi/Hamar Vest/Ringgata/Ottestad/Sandvika/Hjellum/Ingeberg
I tillegg kommer øst traseen desidert best ut på økonomi!

Våre ankepunkter mot trase i vest er følgende:
-

-

-

Kulverten blir en høy, stor og bred koloss med skjæring som et stort åpent sår, før den
forsvinner ned i bakken, noe den ikke gjør helt og holdent før nærmere Bryggeriet, dvs et
stengsel foran hele Hamar sentrum selv om den beplantes, og det fylles ut på begge sider av
kulverttaket. Mjøsa vil «forsvinne» og strandsonen forflyttes lenger unna sentrum istedenfor
å åpne mot byen og trekke Mjøsa nærmere! Dette feilgrepet er dessverre irreversibelt.
Gjenfylling av Hamarbukta og bygging av en ny bydel med 6-8 etasjer høye blokker nedenfor
dagens sentrum som vil ødelegge all sikt utover mot Mjøsa.
En lang og krevende byggeperiode over et veldig stort areal som jeg er redd vil ta livet av
dagens bysentrum/butikker og i tillegg stenge av deler av sentrum i lange tider.
Veldig mange berørte boenheter og innbyggere.
Usikker utbyggingskostnad, spesielt mtp kulvertløsningen. Hvorfor er midt dyrere enn kulvert
i vest? Så vidt jeg vet har kulvert vesentlig høyere byggekost.
Uavklart/usikkerhet vedr videre fremdrift/kostnader fra Bryggeriet, ref JBV. Jeg aksepterer
ikke at dette nærmest skal «ta dette som det kommer» når man utelukker alt. midt pga høye
byggekostnader.
Trafikkaos i sentrum da det hverken er parkeringsplasser eller vei til å ta unna den økte
trafikken.

Det er av JBV satt som et premiss at det skal være mest mulig boliger og arbeidsplasser innenfor en
radius på 600 meter, da dette er en tenkt grense for hvor langt folk er villig til å bevege seg til fots.
Nå har det seg dessverre slik at de som søker inn mot sentrumsnære leiligheter gjerne er eldre
mennesker og pensjonister, og ikke pendlere som vil bo nærmest mulig jernbanestasjonen. Hamar er
i vekst og kommer til å oppleve enda større tilflytting dersom vi spiller kortene våre riktig, da er det
arealer til eneboliger og rekkehus som trengs for å tiltrekke oss «attraktive» barnefamilier som vil bo
i Hamar, men som kanskje pendler med toget. (Hamars beliggenhet ved Mjøsa vil da være en av de
åpenbare fortrinnene vi har mtp å gjøre byen attraktiv.) Disse familiene vil bosette seg i ledige
eneboliger/rekkehus som da sannsynligvis fraflyttes av eldre mennesker som igjen søker mot
sentrumsnære leiligheter. De fleste «pendlende» barnefamilier bosetter seg ikke i blokk i Hamar
sentrum pga nærhet til stasjonen! Da det er begrensede muligheter for vekst i Hamar by er vi i
fremtiden avhengig av både fortetting og også nedbygging/flytting av sentrale jordbruksarealer, i
tillegg til at Hamar på sikt vil vokse gjennom kommunesammenslåing(er), enten vi liker det eller ikke.
Hamar vokser med utbyggingen på Martodden og utbygging/nedbygging av jorder på Voll og Lund.
Området ved Børstad og mot Vienkrysset vil på sikt stå for tur. Espern skal også bygges ut og med en
flytting av stasjonen til Vikingskipet vil det også frigjøres store arealer fra Espern og bortover mot
dagens stasjon. Her er det rart at JBV, som også opptrer som byplanlegger, ikke evner å se Hamar
lenger frem i tid, og det er derfor underlig at en slik kunstig 600 meters radius skal gjøre at stasjon
ved Vikingskipet er usentralt og kan være med på å skape et todelt sentrum. Jeg savner eksempler
på hvor i Norge/verden dette har skjedd og fått så store konsekvenser JBV hevder kan skje!
Informasjonen og skissene (mulighetsstudiene) som JBV så langt har presentert er høyst
kritikkverdig! Mulighetene for å lage virkelighetstro bildemontasjer og 3d studier/videoer er så
absolutt tilstede i 2016, men JBV legger frem bilder som de fleste av oss selv kunne laget i
Photoshop. JBV unngår glatt å vise hvordan kulverten kommer til å se ut fra gateplan, senest på
folkemøtet på Scandic 18. august 2016 hvor dere ikke engang makter å vise Mjøsa på flere av

bildene. Hvorfor det? Er det vanskelig å lage det samme bildet fra gateplan og deretter 1-2 bilder til,
hvor man er høyere opp? Dere viser bilder fra fugleperspektiv FRA Mjøsa og inn mot land, det
interessante er selvfølgelig hvordan det ser ut andre veien. Hele prosessen bærer preg av å være
hastverksarbeid og at hverken lokalpolitikere eller Hamars befolkning skal ha muligheten til å sette
seg inn i saken før avgjørelsen skal tas.
Hamar er en arealmessig liten by, det tar ikke spesielt lang tid å forflytte seg fra øst til vest og det
virker veldig oppkonstruert at det er de nevnte 600 meterne som skal være gjeldene. Hva med alle
de som bor utenfor denne sirkelen? (Halve sirkelen ved plassering ved dagens stasjon er for øvrig ute
i Mjøsa noe som gjør dette enda mer underlig). Hvordan skal de komme seg til stasjonen? Jeg regner
med at dette er med buss eller bil, og da vil ikke en plassering ved Vikingskipet ha mye å si for ekstra
reisetid, da det er snakk om ca 2-3 minutter ekstra. Er Hamar stasjon kun for de bosatt i sentrum
eller bygges den for hele byen pluss Stavsberg, Olrud, Ingeberg, Ridabu, Hjellum og
Ottestad/Sandvika/Bekkelaget? Hvor skal alle de som kommer utenfor 600 meters grensen parkere?
Skal alle de kjøre inn i/gjennom Hamar sentrum eller hadde det vært greit å kanalisere de ut til
Vikingskipet? Vi er vel alle enig om at Hamar skal vokse og må fortettes, men skal vi kvele vår egen by
ved å med viten og vilje sende all trafikken inn i sentrum?
Vi som bor her, innbyggere og politikere, må også fortsette å gjøre byen attraktiv, noe det de senere
år har blitt brukt store summer på med bygging av nytt kulturhus/bibliotek, torg og opprustning av
Ankerskogen svømmehall, Strandgata og Vangsveien. Mjøsa er en av våre store fordeler som også
må fremheves og utvikles videre, både for oss som bor her og for potensielle innflyttere og turister
fra både nær og fjern. En tettere tilknytning til byen, gjestebrygge for båt og serverings-/utesteder
tilsvarende det de har i f. eks. Tønsberg, Trondheim, Kristiansand, Bergen og Stavanger osv (listen er
lang), vil trekke egne innbyggere, turister og båtturister, (det anslås at det er et sted mellom 10 og
12.000 båter på Mjøsa!) det handler om å se mulighetene! Dette er ikke JBV sin oppgave, ei heller å
tenke på byens beste, ettersom man ønsker å legge dobbeltsporet der jernbanen ligger i dag. Hva
kommer JBV konkret til å gjøre av avbøtende tiltak utover å bygge tospors jernbane i Hamar og
presentere luftige mulighetsstudier av alt. vest?
La Hamar leve! Gi oss strandsonen og Strandgateparken tilbake. Fjern dagens skjemmende spor som
ligger som en barriere på en haug av pukk foran hele sentrum, fra Hamar stasjon og frem til
Bryggeriet. Dere har et kortsiktig «ansvar» for å bygge jernbane gjennom Hamar, vi som bor her har
et langsiktig ansvar for å bevare byens karakter, nærhet til Mjøsa og utvikle den til et flott sted for
våre barn, barnebarn og oldebarn. Vi ønsker alle jernbanen og dobbeltsporet velkommen, men ikke
for enhver pris og ikke rett gjennom byen vår!

Hamar 15. september 2016

Christian Solemsli Kleppe

Per Einar Karlsen

Til:

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

Fra: Thorbjørn Haakenstad (haakenstad63@gmail.com)

Hamar, 16.09.2016

Høringsuttalelser
til forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane
Når nytt dobbeltspor skal anlegges gjennom byen, har Hamar en unik sjanse til å befeste sin stilling
som en av landets mest attraktive byer - eller for all framtid låse mulighetene for et fritt samspill
med Mjøsa som er byens aller største fortrinn.

Høringsuttalelse nr. 1:
Vi fraråder på det sterkeste alternativene K1-2b og K1-3b
For K1-2b gis følgende begrunnelse:




Alternativet vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og visuelle barrieren mellom byen
og Mjøsa, fra Åkersvika til Karl Jemtesgate.
Jernbane i bru over Hamar-bukta vil medføre betydelig støy gjennom sentrum til Maxi
Alternativet vil ha ødeleggende konsekvenser for Koigen og Skibladnerbryggen.

For K1-3b gis følgende begrunnelse:





Alternativet vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og visuelle barrieren mellom byen
og Mjøsa, fra Åkersvika til Skibladnerbrygga.
Utfyllingen vil fjerne den karakteristiske Hamarbukta som er vesentlig for Hamars geografiske
identitet. De ekstreme krav til bebyggelse (høyder og utnyttelse) vil stenge for sentrums
utsyn og tilgjengeligheten til Mjøsa. Mjøsa skyves vekk fra sentrum som mister sin
direktekontakt med vannet ved at en tett og høy bebyggelse og et høydedrag etableres på
utfyllingen.
De unike grunntrekk i Hamars historiske byplan vil for alltid være ødelagt.
Det knytter seg stor grad av usikkerhet til ansvarsforhold, kostnadsfordeling og framdrift når
det gjelder utbyggingskravet i Hamar-bukta. Konsekvensene av gigantutbyggingen med
hensyn til trafikkavvikling i sentrum og det eksisterende næringsliv er heller ikke utredet.

Felles for begge K1-alternativene gjelder:







Sporområdet på stasjonen vil beslaglegge stort og verdifullt sentrumsareal.
Stasjonsplasseringen gir dårlig tilgjengelighet til toget for store brukergrupper og vil skape
trafikale problemer i sentrum.
De beskrevne positive sentrumsvirkninger av stasjonsplasseringen bestrides. Argumentene
har dårlig relevans for de faktiske forhold i Hamar og omegn.
Det blir betydelige konsekvenser for framkommelighet, trivsel og handel i Hamar sentrum i
en lang anleggsperiode, med risiko for at dette også kan gi varig negativ virkning.
Det blir langvarig stans i ordinær togtrafikk i anleggsperioden.
Alle nevnte forhold vil være hindrende for en god byutvikling.

Høringsuttalelse nr. 2:
K2 er eneste alternativ som både frigjør strandsonen mot Mjøsa og har en
stasjon i sentrum. K2 må snarest utredes videre i samme grad som K1 med
hensyn til beskrivelse av muligheter og avbøtende tiltak.

Nærmere begrunnelse for denne uttalelsen:







Realitetene i frarådingsgrunnene; «anleggsteknisk komplisert», «alt for høye kostnader»,
«skaper stor åpen grøft» trekkes i tvil.
Nye tidsmessige anleggsmetoder og teknologi må vurderes.
Overdekning av kulvert må inngå i alternativ K2
En overdekket stasjon vil gi betydelige næringsarealer i 2 meget sentrale kvartaler og vil
forbedre de byplanmessige kvalitetene sammenlignet med en åpen dyptliggende stasjon.
De oppgitte positive kvaliteter er ikke tilstrekkelig verdsatt
K2’s funksjonelle kvaliteter synes å ha stor lokal tilslutning og alternativets hovedprinsipper
er de mest fremtidsrettede

Høringsuttalelse nr. 3:
K3 er det rimeligste alternativet og må gis høyeste prioritet i den videre
prosess. Alternativet må velges som ny trase for dobbeltsporet jernbane
forutsatt at videre utredning av K2 ikke endrer de forutsetningene JBV
foreløpig har lagt til grunn. K3 må snarest utredes videre i samme grad som
K1 med hensyn til beskrivelse av muligheter og avbøtende tiltak.

Nærmere begrunnelse for denne uttalelsen:









Frarådingsgrunnene (konsekvenser for dyrket mark, Ramsar, godstrafikken og frykt for todelt
sentrum) er sterkt overdrevet.
Alternativet har potensiale for flere forbedringer i forhold til den viste løsning.
K3 er eneste alternativ som via Hamar stasjon kan gis direkte forbindelse Rørosbanen –
Dovrebanen syd. Ekstra tilsving nord - øst kan anordnes om dette er vesentlig for
godstrafikken. K3 vil fortsatt være rimeligste alternativ.
Stasjonsplasseringen gir det beste trafikknutepunkt (bil /buss/pendeltrikk/jernbane +
gang/sykkel) og har den beste tilgjengelighet for flertallet av brukerne.
Arealet rundt stasjonen kan utvikles over tid til arbeidsintensive næringsvirksomheter og
institusjoner. Handelssentrum videreutvikles i samme bydel som i dag.
Det er gode forutsetninger for å lage et funksjonelt gatenett som binder bydelene sammen.
På vedlegget illustreres noen «muligheter for en helhetlig by».

Felles for K2 og K3 gjelder:






Frigjorte arealer på nåværende stasjonsområde kan utnyttes til boligbygging i betydelig
omfang.
Jernbanemuseet kan innpasses i og ved fredede bygninger, med tilkomst fra hovedspor.
Sentrumsområdet vil være sikret fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle tverrgater og
Strandparken, uten bruer, underganger og lange omveger.
Byen kan gjenopprette kvaliteter og særtrekk som ble nedfelt i byplanen fra 1848.
Byen og regionen gis de beste utviklingsmuligheter.

Vedlegg:
Se vedlegg fra Kjell Bjørklund og Asbjørn Opaas av 12.september 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no
Hamar 15. september 2016

Uttalelse til kommunedelplan og konsekvensutredning for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal. Delsterkning gjennom
Hamar.
Utbygging av ny dobbeltsporet jernbane i korridoren som berører Hamars
unike strandsone mellom dagens stasjon og Furuberget må unngås.
Strandsoner er viktige rekreasjons- og fellesområder for befolkningen. Derfor
har Stortinget vedtatt strenge regler for hva man kan bygge og etablere på slike
områder. Det er også grunn til å minne om Mjøsaksjonen på slutten av 70-tallet
hvor staten brukte store midler på å sikre god vannkvalitet i innsjøen. Vann og
strand er verdier som det er viktig å ta vare på. Konsekvensutredningene viser at
alternativene som berører Hamarbukta, kommer dårlig ut både mht. miljø og
økonomi. Begge vestalternativene må derfor forkastes.
Utbygging etter de vestre alternativer vil være et brudd med Hamars
byplan fra 1848. Den viser en by i helling ned mot Mjøsa, hvor alle tverrgater i
sentrum danner siktelinjer mot Mjøsa. Byplanen har i alle år vært
retningsgivende for byutviklingen i Hamar, og har slik gitt byen et viktig
særpreg. Unntaket er området ved gamle Hamar bryggeri og Melkefabrikken
(Nestlé). Her fikk industrien bryte gatemønsteret ved sine utvidelser. Disse
bedriftene er nedlagt. Området omformes nå til boliger og annen næring, og
gateløpene gjenåpnes. Nærhet til Mjøsa ble sterkt redusert ved Dovrebanens
forlengelse på 1890-tallet. Hageanlegg ble omgjort til jernbanefylling, og
adgangen til Mjøsa ble betydelig redusert. Hamar har nå en historisk mulighet til
å rette opp dette ved å legge jernbanen slik at den ikke berører de fantastiske
strandarealene vi har mellom dagens stasjonsområde og Furuberget.
Forslaget med kulvert under Hamarbukta høres tilforlatelig ut. Sannheten er
imidlertid at løsningen vil gi en vesentlig barrierevirkning med heving av
terrenget og en bygningsmasse som vil stenge mye av sikten fra byens sentrum
mot Mjøsa. Tilgangen til Mjøsa vil også bli sterkt redusert på deler av
strekningen. For noen år siden var det planer om hotell på Koigen. Hamars
politikere lyttet da til folket, og skrinla denne planen. I stedet ble det etablert et
fantastisk friluftsområde med bynær strand. Det ble en stor suksess. Denne gode

planstrategien for strandsona må videreføres. Foruten å ødelegge sikten mot
Mjøsa, vil kulvertløsningen også ødelegge den historisk viktige perlen
Skibladnerbrygga med tilliggende opprinnelig strand. Derfor er det utilbørlig
av Jernbaneverket å presse en slik uønsket utbygging på byens befolkning. En
tilrettelegging for allmennheten på utsiden av kulverten, uansett utforming, kan
ikke bøte på den skade byen påføres ved denne løsningen.
Forslaget med bru vil gi et belte i synsfeltet utover som vil være sterkt
hemmende for utsikten til Mjøsa med omland. Broen vil dessuten gi redusert
tilgang for båttrafikk inn til sentrum, ikke minst på grunn av stor variasjon i
vannstanden gjennom året. Skibladners jevnlige anløp i Hamar, vil måtte legges
utenfor brua, og slik miste den nærheten til byen som Skibladnerbrygga har i
dag. En bruløsning vil også generere mye støy mot byen og utover Mjøsa.
Støyskjerming på brua vil muligens redusere dette, men da vil den visuell
barrieren bli enda større. Det er nå på høy tid å gi den frie tilgangen til Mjøsa
tilbake til byen. Gamle spor, installasjoner og fyllinger må fjernes så snart nytt
dobbeltspor er etablert i en annen korridor gjennom Hamar.
Enhver løsning innenfor korridor «Vest» vil altså være dramatisk for byen og
være et overgrep mot mjøsbyen Hamar. Byen er kjent både som Jernbaneby og
Mjøsby. Det er fullt mulig å forbli begge deler. Det østre alternativet, med
stasjon ved Vikingskipet, er iht. utførte utredninger mest økonomisk og det gir
minst støyplager. I tillegg er denne stasjonsplasseringen gunstig mht. tilkomst
bl.a. fra E6, rv. 25 og rv. 222 og det er rom for å etablere en meget
velfungerende skysstasjon. Med et slik perspektiv, er det ikke til å begripe at det
er nødvendig å ødelegge byens viktigste strandområde ved framføring av
dobbeltsporet jernbane.
Vår oppfordring, til både Jernbaneverket og Hamars politikere, er å velge det
østre alternativet dersom tunnel gjennom byen blir for dyrt.
Hilsen
Marit og Ola Gillund
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Emne: Høringsuttalelse - jernbanesaken
Jeg ønsker med dette å støtte hovedkonklusjonen i
den høringsuttalelsen som er sendt inn av MagnarBørresen, Gunnar Holm,
Olav Skipnes og Bjarne Øygarden der de tilrår alternativ K1-3b
med senketkulvert og sentrumsnær stasjon.

Hamar, 15. september 2016
Mvh hilsen
Liv Frilseth

PS. PDF filen kan kopieres og limes inn som Word fil, dersom det er problemer
med å åpne den.

Høringsuttalelse	
  til	
  kommunedelplan	
  for	
  dobbeltspor	
  Sørli	
  –	
  
Brumunddal,	
  knyttet	
  til	
  Saksnr.	
  201607050	
  
	
  

Sammendrag	
  
	
  
Vi	
  har	
  vurdert	
  alternativene	
  K1-‐2b,	
  K1-‐3b	
  med	
  senket	
  kulvert,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst.	
  
	
  
Vi	
  anbefaler	
  alternativ	
  K1-‐3b,	
  senket	
  kulvert,	
  denne	
  har	
  mange	
  positive	
  trekk	
  og	
  ved	
  å	
  
modifisere	
  den	
  litt,	
  kan	
  den	
  gi	
  en	
  god	
  løsning	
  for	
  byen	
  og	
  jernbanen.	
  
	
  
Alternativene	
  K1-‐2b,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst	
  må	
  etter	
  vår	
  vurdering	
  frarådes,	
  spesielt	
  K2	
  Midt	
  og	
  
K1-‐2b,	
  bru.	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru	
  i	
  vest,	
  ser	
  vi	
  på	
  som	
  så	
  uaktuell,	
  at	
  vi	
  ikke	
  har	
  vurdert	
  den	
  
grundigere.	
  
	
  
Alternativ	
  K2	
  Midt	
  med	
  lokk	
  frarådes	
  også	
  på	
  grunn	
  av	
  at	
  denne	
  blir	
  mer	
  komplisert	
  og	
  
dyrere	
  enn	
  Senket	
  H1.	
  Da	
  er	
  det	
  bedre	
  å	
  få	
  Senket	
  H1	
  vurdert.	
  Dette	
  alternativet	
  krever	
  ikke	
  
at	
  hundrevis	
  av	
  mennesker	
  blir	
  husløse	
  og	
  mange	
  næringseiendommer	
  blir	
  revet.	
  Løsningen	
  
med	
  Senket	
  H1	
  vil	
  både	
  kunne	
  verne	
  strandsonen	
  og	
  gi	
  en	
  sentral	
  plassering	
  av	
  stasjonen.	
  
	
  
Alternativ	
  K3	
  Øst	
  vurderer	
  vi	
  som	
  nest	
  best.	
  Dette	
  alternativet	
  har	
  etter	
  vår	
  oppfatning	
  tre	
  
fordeler.	
  Det	
  verner	
  en	
  del	
  av	
  strandsonen	
  ved	
  byens	
  gamle	
  sentrum,	
  det	
  gir	
  lettere	
  tilgang	
  
med	
  tog	
  for	
  dem	
  som	
  skal	
  til	
  Vikingskipet,	
  og	
  det	
  gir	
  lettere	
  adkomst	
  til	
  stasjonen	
  for	
  dem	
  
som	
  bor	
  i	
  distriktene	
  nord,	
  sør	
  og	
  øst	
  for	
  byen.	
  
	
  
Ulempene	
  er	
  likevel	
  så	
  mange	
  og	
  så	
  tungtveiende	
  at	
  vi	
  må	
  fraråde	
  alternativet.	
  Det	
  dreier	
  
seg	
  blant	
  annet	
  om	
  at:	
  
-‐ utbygginga	
  krever	
  mye	
  dyrket	
  mark	
  både	
  til	
  selve	
  traseen	
  og	
  som	
  erstatningsarealer	
  
til	
  stor	
  næringsbygg	
  og	
  forretningseiendommer	
  som	
  må	
  rives	
  	
  
-‐ det	
  er	
  en	
  fare	
  for	
  todelt	
  by	
  
-‐ stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  blir	
  liggende	
  fjernt	
  fra	
  kommunale	
  og	
  fylkeskommunale	
  
kontorer,	
  hovedkontorene	
  for	
  mange	
  store	
  bedrifter,	
  hoteller,	
  høgskolen,	
  kulturhus	
  
og	
  hele	
  handelssentrumet	
  	
  
-‐

det	
  blir	
  kraftige	
  inngrep	
  i	
  Åkersvika	
  naturreservat	
  

-‐

tilsvingene	
  til	
  Rørosbanen	
  er	
  uklare,	
  kan	
  gi	
  betydelige	
  kostnader	
  og	
  er	
  uheldige	
  med	
  
tanke	
  på	
  en	
  framtidig	
  forbindelse	
  mellom	
  Elverum	
  og	
  mjøsbyene	
  

-‐

mer	
  støy	
  ved	
  Vikingskipet,	
  i	
  de	
  østlige	
  delene	
  av	
  byen	
  og	
  for	
  de	
  som	
  ellers	
  bor	
  rundt	
  
Åkersvika	
  

-‐

stor	
  fare	
  for	
  innsigelser	
  

	
  
Vi	
  fraråder	
  Alternativ	
  K2	
  Midt	
  og	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru,	
  og	
  Alternativ	
  K3	
  Øst	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hovedkonklusjon	
  
Vi	
  anbefaler	
  forhandlinger	
  mellom	
  kommunen	
  og	
  Jernbaneverket	
  om	
  alternativ	
  K1-‐3b	
  med	
  
en	
  modifisert	
  kulvert	
  som	
  utgangspunkt.	
  	
  
	
  
Vi	
  gjentar	
  her	
  kort	
  de	
  viktigste	
  fordelene	
  ved	
  dette	
  alternativet:	
  
-‐ Det	
  gir	
  vern	
  av	
  strandsonen	
  fra	
  Jessnes	
  til	
  Åkersvika	
  og	
  skaper	
  levende	
  kontakt	
  
mellom	
  Mjøsa	
  og	
  strandsiden	
  av	
  byen	
  
-‐ Byen	
  får	
  fortsatt	
  sentralt	
  plassert	
  jernbanestasjon,	
  og	
  vi	
  slipper	
  å	
  få	
  en	
  by	
  med	
  to	
  
sentra	
  
-‐ Bryter	
  ikke	
  internasjonale	
  konvensjoner	
  (Ramsar)	
  
-‐ Ingen	
  bolighus	
  og	
  store	
  næringseiendommer	
  må	
  rives,	
  og	
  den	
  gir	
  rom	
  for	
  byutvikling	
  
og	
  fører	
  ikke	
  til	
  inngrep	
  i	
  sentrale	
  bydeler	
  
-‐ Verner	
  dyrket	
  mark	
  
-‐ Området	
  mellom	
  Stangevegen	
  og	
  sporområdet	
  reserveres	
  for	
  trafikkstasjon,	
  med	
  
bussterminal,	
  drosjer,	
  sykkelparkering,	
  noe	
  bilparkering	
  og	
  av-‐	
  og	
  påstigning	
  
-‐ Det	
  nedlagte	
  sporområdet	
  innenfor	
  Tjuvholmen	
  kan	
  gi	
  plass	
  til	
  parkeringshus	
  
	
  
Innspill	
  til	
  forhandlingene	
  
Vi	
  har	
  i	
  vårt	
  arbeid	
  med	
  dette	
  sett	
  på	
  en	
  del	
  muligheter	
  som	
  vi	
  håper	
  kan	
  være	
  innspill	
  til	
  
forhandlingene.	
  
-‐ Bebyggelsen	
  på	
  Høyensalodden	
  og	
  foran	
  Basarene,	
  Domkirka	
  og	
  Stortorget	
  må	
  
avvises.	
  I	
  stedet	
  må	
  kommunen	
  tilby	
  andre	
  sentrumsnære	
  tomter	
  for	
  tett	
  og	
  rask	
  
utbygging.	
  Eventuell	
  utbygging	
  i	
  Strandgateparken	
  i	
  nærheten	
  av	
  jernbanestasjonen	
  
må	
  tilpasses	
  den	
  opprinnelige	
  kvartalsstrukturen	
  for	
  Hamar	
  by.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  senket	
  kulverten	
  ytterligere	
  foreslår	
  vi	
  at	
  kommunen	
  må	
  sikre	
  at	
  JBV	
  
vurderer	
  alle	
  muligheter	
  for	
  å	
  få	
  en	
  kurve	
  ved	
  Espern	
  med	
  minst	
  600	
  m	
  svingradius,	
  
og	
  at	
  sporene	
  bli	
  senket	
  så	
  mye	
  som	
  er	
  praktisk	
  mulig	
  innenfor	
  flomvernet	
  på	
  127,4	
  
moh.	
  
-‐ Kulverten	
  må	
  senkes	
  i	
  forhold	
  til	
  JBVs	
  plan.	
  JBV	
  må	
  derfor	
  komme	
  med	
  løsninger	
  som	
  
kan	
  føre	
  til	
  at	
  kulverten	
  senkes	
  3	
  m	
  for	
  å	
  gi	
  levende	
  samspill	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  vannet	
  
innenfor	
  kulverten,	
  og	
  for	
  å	
  forbedre	
  utsikten	
  fra	
  byen	
  mot	
  Mjøsa.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  til	
  en	
  bedre	
  kurvatur	
  ved	
  Espern	
  må	
  en	
  prøve	
  å	
  legge	
  dobbeltsporet	
  øst	
  for	
  
den	
  gamle	
  linja	
  over	
  Åkersvika.	
  Denne	
  traseen	
  er	
  planlagt	
  for	
  østalternativet	
  et	
  
stykke,	
  og	
  kan	
  sikkert	
  være	
  vanskeligere	
  å	
  få	
  Ramsar	
  med	
  på.	
  Men	
  oppnår	
  en	
  på	
  
denne	
  måten	
  en	
  svingradius	
  på	
  minst	
  600	
  m,	
  bør	
  hensynet	
  til	
  Ramsar	
  veies	
  opp	
  av	
  de	
  
fordelene	
  en	
  oppnår	
  for	
  bymiljøet.	
  Med	
  svingradius	
  større	
  enn	
  600	
  m	
  kan	
  
sporvekslere	
  legges	
  inn	
  i	
  svingen,	
  noe	
  som	
  muliggjør	
  flytting	
  av	
  perrongene	
  sørover.	
  
-‐ JBV	
  har	
  sikret	
  kulvertløsningen	
  sin	
  med	
  en	
  mur/fylling	
  på	
  utsiden	
  av	
  sporområdet	
  i	
  
flomsikker	
  høyde	
  (127,4	
  moh.).	
  Hvis	
  vi	
  oppnår	
  en	
  åpning	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  bukta	
  
innafor	
  kulverten,	
  må	
  også	
  innsiden	
  sikres	
  med	
  en	
  tilsvarende	
  ordning,	
  bare	
  0,5m	
  
lavere.	
  Med	
  en	
  slik	
  ytre	
  sikring	
  av	
  hele	
  sporområdet,	
  trenger	
  ikke	
  lenger	
  sporene	
  å	
  
ligge	
  på	
  flomsikkert	
  nivå,	
  og	
  kan	
  egentlig	
  legges	
  så	
  lavt	
  som	
  praktisk	
  mulig	
  for	
  å	
  få	
  
kulverten	
  under	
  vann.	
  
	
  
Hamar,	
  15.	
  september	
  2016	
  

	
  

Magnar	
  Børresen,	
  Gunnar	
  Holm,	
  Olav	
  Skipnes	
  og	
  Bjarne	
  Øygarden	
  

From:
Sent:
To:
Subject:

Håkon Eide <haakeid@gmail.com>
15. september 2016 21:11
Postmottak Jernbaneverket; postmottak@hamar.kommune.no
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig
av kulvert- eller broløsning.
Håkon Eide 23 år , bosatt på Hamar

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Geir Oddvar Eide <geiroeide@msn.com>
15. september 2016 21:33
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Saksnummer 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli-Brummunddal

Som født og oppvokst i Hamar, og hjemvendt etter mange år, ser jeg hvordan et av byens største
fortrinn er i ferd med å ødelegges ved forlengelse av dobbeltsporene ved valg av vestre traseer.
Den unike kontakten mot Mjøsa helt inn i byens sentrum skiller oss fra de andre mjøsbyene, og
bidrar sterkt til innbyggernes trivsel.
Jeg ønsker valgt østre trasé ved Vikingeskipet!
Ved valg av østre trasé vil frigjøres arealer fra de gamle stasjonsområdene, hvor byen kan vokse.
Østre trasé er også det billigste alternativet, og har i tillegg støtte fra nesten 80% av byens
befolkning ifølge siste poll i Hamar Arbeiderblad.
Dette er en svært viktig sak for byens innbyggere og berører oss sterkt!!!!
Mvh
Geir Oddvar Eide, 61 år.
Get Outlook for iOS

From:
Sent:
To:

Torstein Eide <torstein.eide@gmail.com>
15. september 2016 21:44
Postmottak Jernbaneverket; postmottak@hamar.kommune.no

Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig
av kulvert- eller broløsning.
I tillegg mener jeg dette vil ødelegge Hamar som by og gjøre Hamar til et mindre attraktivt og
hyggelig sted å bo. Vi er så priviligerte som har så fine fritidsområder langs Mjøsa. Jeg kan ikke
fatte at det i det hele tatt er et tema å få dobbeltspor gjennom Hamar vest. Det er lenge siden
Hamars befolkning har vært så engasjert i en sak som nå, og basert på avstemningen som er gjort
på H-A sin nettside er det et klart flertall som vil ha trasé langs øst. Hør på folket, det er vi og de
neste generasjonene som vil leve med valgene som blir gjort nå. Vi må tenke på hva som er det
beste for Hamar, ikke alle de andre.
Hamar, 15. September 2016

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Håvard Røste <havard@roste.no>
15. september 2016 22:27
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli-Brumunddal

Hei,
som innbygger og skattebetaler i Hamar kommune i forhåpentligvis 30-40 år til, og tidvis hyppig
togpassasjer, ser jeg meg nødt til å komme med min mening rundt fremtidig plassering av
jernbanesporet i Hamar.
Jeg bor i gangavstand til togstasjonen i dag – ca 1,3 km unna (er rask til bens må vite), og synes
naturligvis det er praktisk å kunne gå til og fra stasjonen på rundt 15 minutter. Tar jeg sykkelen gjør
avstanden unna på 4-5 minutter.
Vikingskipet ligger en snau kilometer lenger unna. Men fortsatt bare 10 minutter unna med sykkel, eller
25 minutter til fots. For min en egen del – rent personlig – skulle jeg gjerne fortsatt å kunne gå til
stasjonen på 15 minutter.
Men dette handler naturligvis om mye mer enn meg. Det handler om å plassere en toglinje og en
togstasjon for fremtiden. For 25, 50, 100, 150 år frem tid. For min barn, deres barn og barnebarn igjen.
Og innen den tid ser Hamar naturligvis helt annerledes ut.
Byen vil ha vokst i alle retninger og med et helt annet trafikkbilde enn i dag. Hamar vil være slått sammen
med Ottestad/Stange. Det sier seg selv at byen må vokse østover – mot vest utgjør Mjøsa en naturlig
barriere.
Plasseringen av dagens togstasjon er enormt utdatert og klønete hva angår trafikkavvikling. Det kommer
bare til å bli verre. Fremtidens bysentrum er bilfrie. Rundt Vikingskipet er det helt andre muligheter for å
avvikle trafikken. Kort veg til E6, riksveger, og omkringliggende bydeler og områder. Togstasjonen er et
knutepunkt for hele omlandet rundt Hamar, ikke bare for dem som bor i Hamar sentrum.
Min klare innstilling er at alternativ øst må velges. Øst er billigst. Øst bevarer strandsonen og gir enorme
muligheter for byutvikling i Espern-området og hele området hvor dagens stasjonsområde ligger.
Ikke raser byen. Ikke gå imot folkets klare mening. Bygg jernbane og stasjon for fremtiden. Øst er å bygge
for fremtiden, ikke fortiden!

Mvh
Håvard Røste
Hakabekkvegen 63
2315 Hamar
Tlf. 99 60 36 11
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Sivilingeniør
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1050
2o7(00

AS

/S 5-

MOTTATT
i'AP'

- KVARTÆRGEOLOGI

'VL RKET
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Jembaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref: Sverre Setvik

Var ref

15-03 NR

Dato 15.09.2016

I loringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sorli-Brumunddal:
Alternative forslag til ny Hamar stasjon i korridor 2 Midt,
i fjelltunnel fra Stangebrua til ny stasjon i fjell ost eller vest for Stadion (CC).

Jeg viser til Jembaneverkets invitasjon til folket datert 01.07.2016. der det klart etterlyses
uttalelser til de framlagte planene.
Som helt uvanlig interessert i det pågående planarbeidet har jeg det siste året fulgt nøye
med i det vesle som har tilllytt oss utenforstående gjennom Hamars rode partiorgan HA.
om det som kan ha foregån av planarbeid på sma og store lukkede rom.
Som uvanlig erthren ingeniorgeolog har jeg vært til dels måpende tilskuer både til det
som er framlagt. og spesielt det som ikke har vært framlagt av hoyst realistiske og etter
min mening meger alauelle allernativer fir en ni Hamar Slasjon iljell sentrall i hven.
At Jembaneverket sammen med sine utvalgte rådgivere ikke har vært i stand til å fremme
noe bedre enn ei apen groft diagonalt gjennom en av I lamars sentrale bydeler som det
endelige forsoket på «Alternativ 2 Midt», vil jeg faglig sett karakterisere som en stor
skam både for Jernbaneverket og de rådgiverne dere har valgt å samarbeide med!
Vedlagt finner dere mine ahernative,Inrslag til det nye dobbeltsporet under sentrum av
byen. med ny stasjon i valgfritt nivå på begge sider av gamle Hamar Stadion.
Utfra åpent tilgjengelige kart og egne observasjoner ved befaringer i terrenget mener jeg
at det fra sor er fullt mulig å gå inn i fjelltunnel under den eksisterende Rorosbanen der
denne nå krysser under Stangevegen, og derfra gå videre i tunnel under Briskebyen og
Hamar Park fram til ny stasjon ved siden av Hamar Stadion/ CC. Derfra er det på samme
måte som for samtlige aktuelle alternativ fritt fram gjennom tunnel til en kommer ut igjen
på nordsida av Furuberget. Fra disse stasjonsplasseringene mener jeg også at det er enkelt
å etablere «tilsving» i tunnel til/ fra Rorosbanen i begge retninger under Disen og/eller
Briskebyen.

Mobtl:

90 86 35 50

E-post: nils.romoen

c, online.no

Adr.. Granlivn. 9. 2608 LILLEIIAMMER
991 868 615
Oreanisasjontinurnmer:
1503.01.12900
Bankkontonurnrner:

Sivilingeniør

Nils Rømoen AS

INGENIØRGEOLOGI - ANLEGGSTEKNIKK - KVARTÆRGEOLOGI

Mine skisser og beskrivelser av disse altemativene er i sommer presentert for sentrale
personer i Ilamar kommune. uten at jeg har sett en aldri så liten flik av det i den lokale,
åpne og demokratiske pressa. Om dere i Jbv har blitt tilgodesett med mer eller mindre
bevisste lekkasjer fra dette materialet har jeg ingen anelsc om.
Jeg oversender derfor kopier av disse dokumentene. både tekst og skisser, som
forhåpentlig gir deg en forståelig framstilling av mine ideer. og ber om at alternativene
blir gjenstand 1br en seriøs vurdering i forbindelse med det pågående planarbeidet.
Jeg ønsker dere lykke til i det videre arbeidet med et framtidsreuet jernbaneprosjekt
I lamar og Hedmarken, og videre fram hit til Lillehammer.

pa

Med hilsen

Nils Romoen
Siviling./Ingeniorgeolog
Radgivende ingeniør MRIF

Vec_liggg:- Kartskisser nr 1. 2 og 3 med alternative forslag til korridor 2 Midt,
datert 10.06.2016.
-Kompletterende skisser av stasjonsalternativ vest for Stadion. datert 15.06.16,
med nærmere beskrivelse i c-post datert 24.06.2016.

Kopi:

Mobil:

- Hamar kommune, Postboks 4063. 2306 Hamar
- Geir Bjømar Smebye. Aslak Bolts gate 2. 2316 Hamar
Einar Busterud. Dælidvegen 110. 2324 Vang på Iledmarken
Stig Vaagan. Steenbergs gate 12. 2318 Hamar
- Peter Butensehon. Villaveien 37. 0371 Oslo
- Gunnar A. Gundersen. Kjolamovegen 13. 2270 Flisa
- Tor Andre Johnsen, Borkevegen 3711. 2385 Brumunddal
- RIF. faggruppe ingeniorgeologi/geotekn.. Postb. 5491 Majorstua. 0305 Oslo

90 86 35 50

E post: ni 6 .ronmen
-

a! on lille. n

Mr.: Granlivn. 9, 2608 LILLEHAMMER
991 868 615
Oreanisasjonsnummer:
1503.01.12900
Bankkontonummer:

Telenor E-post

Gratulerer
Midt !

med vedtak

Nils Roemoen

<nroemo@online.no>

<busterud@bbnett.no
24.06.2016

for mulighetsstudie

også for alt. 2

>

14:43

Godt gjennomført
Jeg gleder meg med dere !
Jeg har prøvd å ringe deg, men har stor forståelse
De skissene
trinn videre

Side 1 av 1

Gratulerer med vedtak for mulighetsstudie også for alt. 2 Midt !

jeg leverte deg 15.06. har jeg et behov
fra det jeg beskrev med tekst 10.06.:

for at du har annet
for å kommentere,

å gjøre.
da de inneholder

et betydelig

- Det trangeste
kartet over sentrum
(i 1:5000)
viser for første gang to ganske likeverdige
er synlig nesten over alt i terrenget.
Når
stasjonsplasseri9er
som kan bygges I tunnel, da fjellgrunnen
vi først er nede pa det nivået jeg viste 10.06. har vi egentlig alle muligheter
til å gå akkurat
hvor vi vil.
- Lengdeprofilet
gjennom
tunnelen
under Fuglsettomta
viser stasjonen
under sikker fjelloverdekning
på
begge sider fra Vangsvegen
og Håkons gate, også med mulig forlengelse
noen brneter både mot øst og
vest.
Vertikalsnittet
gjennom
Håkons gt. helt fra Strandgata
viser adkomstmuligheten
inn gjennom
eksisterende
parkering
på Østre torg, og i tillegg står det nå et helt kvartal ledig mot sør, med et
gunstig lavt angrepspunkt
fra krysset Grønnegata/
Enggata(?).
- Kartet i målestokk
1:8000 viser en linjeforing
som gir mulighet
for å fore inn adkomst
til/fra Rorosbanen
i begge retninger
under Briskebyen.
Da kan en droppe tilsvarende
adkomst/åpning
under Disen.

Jeg tror jeg i hovedsak må tilgodese
min familie med litt ferie nå, og har fått med meg fra HA det
viktigste
av det som har skjedd så langt.
Hvis det skulle tenkes at du har noe du ønsker å meddele meg, er mine linjer på telefon og e-post
på dagtid.
Lykke

til videre,

åpne

og God Sommer!

Mvh
Nils Rømoen

https://epost.telenor.nor.)_task—mailez_action=print&_uid=9458c
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AS

Nils Rømoen

sivØinjqeniør
INGEN

- KVARTÆRGEOLOGI

OLOGI —ANLEGGSTEKNIKK

Hamar kommune
Postboks 4063
2306 HAMAR

Einar Bustcrud

Deres ref:

stasjon i fjell i korridor

forslag til ny Hamar

Alternative

med betydelige

Jeg viser til vår telefonkontakt
jeg bl.a. tar utgangspunkt
betongkulverten

i de tekniske

og ved kryssing

Hamarvika

i

sporet mot

mellom

og Stangebrua.

Vikingskipet

Jeg har vært usikker

på hva som kunne aksepteres

som maksimal

fall mellom

stigning/

på kote +126, men det viser JBV nå med en overgangspå ca 200 m fra horisontalt til 20 %o (2 %) fall inn i tunnelen mot vest.

og spor/ fyllinger

tunnelen
strekning

Tilsvarende
alternativet

i bru over sporet mot nord i

ser jeg at de har ført Stangevegen/-brua

Disse løsningene

med stasjon ved Vikingskipet.

nye skisse som viser jernbanen

vertikal

til nordre landfestet

for Stangebrua,

fall mot tunnelmunningen
Med denne løsningen

overgang

—130i+131.

Fjellskjæringa

det kan derfor

være mulig

fra eksisterende

eksisterende

i Rørosbanen

ifølge mine kart ligger

spor og huset er opptil
Samtidig

er det 4-5 m høyde-

noe som sikrer plæss nok i hoyden til grove konstruksjoner
etter bare noen få døgns avbrudd

velger jeg å beskrive

med rødt på vedlagte

Telefon: 6 I 25 55 60
Telefax: 61 27 05 10
86 35 50
Mobil:90
E-post. nils.roinoeftdionline.no

under bygging

kartskisse

på

ca 2 m høy, og

ned til toppen av det skisserte

Rørosbanen

er nummerert

under dette

på samme sted ligge på nivå

tverrsninet.

For å gjøre dette litt tydeligere,

«trau» i 20 %o

oppdriftsforankret

ligge på nivå +118 ved passering

at huset kan bli stående(!).
skinner

over grunna på nivå

nr I.

huset. Med ca 8 meters høyde på tunnelen vil tunneltaket
ca +126. mens eksisterende Rørosbane i krysningspunktet
mellom

i min

til 20 %o fall på de siste 200 m fram

og ned i et vanntett.

under Nedre Briskebyveg

vil skinneganeen

kopiert

har jeg derfor

på bru i nivå +128 fra Sandvika,

+123,1 (på ca 5 m høy fyllinglbru).

forskjell

for nedgangen

JBV sjøl har presentert

løsningene

skisser der

vedlagt justerte

og oversender

tirsdag 7. juni.

ved Skibladnerbryggal

2 Midt,

1.juni.

etter JBVs planframlegg

justeringer

10.06.2016

Daio

15-03 / NR

Var ref

kryssende

som kan bære

av kryssingen.

hver enkelt linjedel

fra sor. slik de

nr 1. pa venstre side av linja :

Adr.: Granlivn. 9. 2608 L1LLEHAMMER
991 868 615
Organisasjonsnummer:
1503.01 12900
Bankkontonummer:

Nils Rømoen

Sivilingeniør
INGENIØRGEOLOGI

- ANLEGGSTEKNIKK

I- Fyllinga/hrua

AS

KVARTÆRGEOLOGI

på nivå +128 fram

til den vertikale

overgangskurva

I-ler kommer sporet med ca 12 %o fall ned fra Stangelandet og vil sannsynligvis flate ut
100-200 meter ut fra strandlinja, dvs, omtrent halvveis ut til den markerte grunna
ca 100 m nord for dagens jernbanefylling og ca 250 m fra strandlinja. Fler fores sporet
på fylling (eller bru) horisontalt på nivå +128 fram til den vertikale overgangskurva
starter ca 200 m fra nordre landfeste for Stangebrua (128 i bla sirkel på skissa).
Vertikal

overgangskurve

med okende fall fra

0 til 20 %o

Denne delen ligger på de siste 200 m fram til nordre enden av Stangebrua. markert
med stiplede kanter (mellom 128 og 126 i blå sirkler). Her øker fallet på sporet jevnt
fra horisontalt (0 %o)til 20 9/60på en strekning pa ca 200 m.
Hensikten med å legge det horisontale sporet 2 m over øvre flomniva på +126 m er å
benytte strekningen over Akersvika til vertikal overgangskurve, og gå på maksimalt
fall i trauet så snart sporet er inne på mer eller mindre lhst grunn. På den måten får
sporet et lavest mulig nivå nar en lenger fram går inn under eksisterende bebyggelse.
Denne forskjellen er ganske noyaktig 2.0 m. og kan spare flere hus på den forste delen
av tunnelen.
Omtrent i overgangen mellom denne overgangskurva og del 3. del vanntette og
forankrede betongtrauet. må kjørebanen i Stangebrua loftes over jernbanen slik JBV
har vistlforutsatt i alternativet med stasjon vest for Vikingskipet.
Vanntett,

oppdriftsforankret

betongtrau

med spor i 20 %ofall

Dette trauet må støpes i armert betong. og det må være mest mulig tett mot
innlekkasjer av grunnvann bade i veggene og i bunnen. Trauet vil få oppdrift som en
båt i den ytre delen der det er fritt grunnvann under og på sidene, og ma derfor
forankres ned i fjellet for å hindres i å flyte opp. I den indre delen vil bunnivået gå ned
i tjellet, og her må bade veggene og bunnen tettes og delvis forankres mot
innstrommende grunnvann. Dybden til fielloverflaten må kartlegges med proveboring
for nærmere planlegging av arbeidene.
En tilsvarende konstruksjon med samme fall er forutsatt som kulvert i vest-alternativet
i Hamarvika/ ved Skibladnerbrygga, så kostnader og tekniske beskrivelser/detaljer
regner jeg med finnes i omtalen av denne.
Fjelltunnel

med spor i 20 %ofall,

deretter

horisontalt

fram

til ny stasjon på Stadion

Her fortsetter sporet med uendret fall inn under Briskebyen, etter mine observasjoner
høyst sannsynlie i fie1I helt fra eksisterende skjæringsvegg på nordsida av
Rorosbanen. Sporet ligger her på niva 118, med ytterligere fall på 2,0 m pr. 100 m
tunnel videre innover, til en er nede på onsket nivå. Under den krappe svingen i
Brugata vil sporet ligge på niva + 1I3. mens tunneltaket ligger pa +121, som er ca 14
m under terrenget.
Vedlagte lengdeprofil (skisse nr 2) viser vertikalsnittet langs tunnelen, som er skissert
med uttlating til horisontalt spor omtrent fra tennisbanene og videre fram til nordøstre
ende av det nye kjøpesenteret på Hamar Stadion. Ved befaring sent i fjor host

Telefon: 61 25 55 60
Telefax: 61 27 05 10
Mobil:90
86 35 50
E-post: nils.romoemir.online.no

Adr.: Granlivn. 9. 2608 L1LLEHAMMER
991 868 615
Organisasjonsnummer:
Bankkomonummer. 1503.01.12900

Sivilingeniør

Nils Rømoen

INGENIØRGEOLOGI

ANLEGGSTEKNIKK

observerte

AS

- KVARTÆRGEOLOGI

jeg her fiellblotninger

ved knekket

mellom

tennisbanene

i terrenget

St. Olavs eate og Andreas

og i hoeste toppen ved Parkaata.

det var tjell i dagen omkrina

gamle Bioerafen,

ikke i tvil om at det i all hovedsak
ved Rorosbanen
Skissert

midt mellom

Briskebyvegen

og Brugata,

Pedersens gate. på begge sider av
I tillegg

minnes vi som er eamle nok at

omtrent

der Fylkeshuset

star. så jeg er

er mer enn stor nok fielloverdekning

fra pahoeget

og helt fram til Vangsveuen.

plassering

av en ca 200 m lang stasjon ved Stadion

på ca 17 m under parkeringsplassen

ved kjøpesenteret,

innebærer

en overdekning

med hoyst usikker

fordeling

i

fjell og losmasser, som må undersokes nærmere ved proveboring.
Alt etter hva en ønsker av stasjonsbygg ou parkeringsarealer etc. kan tunnelen
plasseres både hoyere oa lavere.
høyden mellom

Alternativ

plassering

Med utgangspunkt

av tunnel

i den framforinuen

og stasjon som er beskrevet
disse. På vedlagte
nærliaaende

og stasjon

3 er den allerede

står ganske fritt med linjevalget.
plassert omtrent

dybden

med tunnelen,

er overdeknineen

så stor at vi

å tblge gatelopet

blå, slik at avstanden

der det nordre stasjonsalternativ

for 2 Midt

Det kan kanskje

i planet. da flelloverdeknineen

har ligget

ouså med fordel

sannsynligvis

i hele

foran,

4-112.

flyttes

er tilstrekkelig

er oesa tegnet med rødt, men litt til hoyre/nordost

til kjøpesenteret

løsmassene over fjellet

er veldig

for det

er storre, noe det kan vise seg å være behov for hvis

dype.

mot Rorosbanen
for tilsving

mot Rorosbanen

stasjon har vært etterlyst
Etter at jeg ovenfor
overdekning

har beskrevet

etter kryssing
Elverum

Telefon: 61 25 55 60
Telefax: 61 27 05 10
Mobil:90
86 35 50
E-post nils.ronnoen,Tionline

i beege kjoreretninaer

etter passerine

av ny

ved et par anledninger.
hvordan

av Åkersvika

på samme måten, både nordover
Sporet fratil

i

for åpen grop.

Det ostre stasjonsalternativet

Mulighetene

av

oss på et langt lavere nivå. Det vestre stasjonsalternativet

dreid litt mer mot nordvest.

litt leneer unna kjøpesenteret

Tilsving

plasseringer

bestar i at sporet nå kan liege pa samme nivå som beskrevet

men med en retning
til å unngå risiko

for alternative

linja tegnet med blått. mens de to

Det er da f.eks. ikke lenger nødvendig

Anne Diesens veg, da vi befinner
vinter. Endringen

beskrevne

er tegnet med rødt.

Hvis vi først går ned til den aktuelle

har jeg derfor

ganske dypiliggende tunnel

en

foran, blir det oeså store friheter

kartskisse

alternativene

av spor til/gjennom

en raskt kan komme
fra sør, kan tilsving

og sorover.

over Midtstranda

ned til sikker

tunnel-

til og fra Rorosbanen

Dette er vist med blatt pa kartskisse

gjøres
3.

loftes som fra sor til n vå J-128. med vertikal

Adr.: Granlivn. 9. 2608 LILLEI IAMMER
Organisasjonsnuminer:
991 868 615
Bankkontonurnrner:
1503.01.12900
no

Sivilingeniør
INGENIØRGEOLOGI

Nils Rømoen
ANLEGGSTEKNIKK

AS

- KVARTÆRGEOLOGI

overgangskurve på de siste 200 m fram til vestre side av Flagstadelva ved Disen.
Herfra legges begge sporene i 20 %ofall i forankrede trau slik som beskrevet fra sør.
På begge steder ser det ut til at det er noen meters margin for å komme inn med et
tunnelpåhogg før en må rive mange hus, henholdsvis under Dr. Waalers gate på Disen og
under Arenavegenl Nygata i Briskebyen.

I mangel av normale tekniske tegninger i stort format håper jeg at de vedlaRte kopiene av
mine kartskisser og enkle utskrifter gjør det hele forståelig sammen med beskrivelsene i
dette notatet. Hvis noe viser seg å være vanskelig tilgjengelig kommer jeg gjerne for å
bidra med nærmere kommentarer.

Med rnnlig

hilsen

[1.1
Nils Rømoen
Siviling./Ingeniorgeolog
Rådgivende ingeniør MRIF

Vedlegg: -Kartskisser nr I. 2 og 3 med alternative forslag til korridor 2 Midt.

Telefon: 61 25 55 60
Telefax: 61 27 05 10
Mobil:90
86 35 50
E-post, nils.romoen(inonline.no

Adr.: Granli‘n. 9, 2608 L1LLEHAMMER
Organisasjonsnummer:
991 868 615
Bankkontonurnmer:
1503.01.12900

Side 1 av 2
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Kartskisse nr 1 med alternative forslau til alt. 2 Midt
Målestokk = ea 1: 8.000
10.06.2016
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Skisse nr 2 med vertikalprofil langs tunnel, alt. 2 Midt.
Målestoldc= ca 1: 8.000(hor.) / 1: 1.400(vert.)
10.06.2016
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Hamar, 15. September 2016

Høringsuttalelse
Kommunedelplan med konsekvensutredning Sørli – Brumunddal
Det vises til Jernbaneverkets (JBV) framlegg og anbefalinger i saken.
1. Jeg reagerer meget sterk på at JBV kun anbefaler de to Vest-alternativene
og fraråder Øst med ny stasjon ved Vikingskipet. Det kan se ut som om
JBV hadde bestemt seg på forhånd når de tar med begge Vestalternativene og utelukker Øst. Da er det reelt sett ingen valgmulighet for
Hamar kommune og JBV legger premissene for Hamar byutvikling i
uoverskuelig framtid. JBVs oppgave er vel strengt tatt å bygge jernbane
og ikke drive med byutvikling på vegne av berørte byer i Intercitytriangelet. Mulighetsstudiene for Vest-alternativene som nylig er lagt fram
viser bare hvor ødeleggende en kulvertløsning er for Hamars identitet og
største aktivum; kontakten med Mjøsa.
2. JBV ser ikke ut til å ha forstått at Hamar stasjon ikke bare er for det
mindretallet som bor i en avstand på 600 m fra dagens stasjon. Stasjonen
er også for alle som bor i Bekkelaget og Sandvika, Løten, Åker og
Ridabu, Hamar vest og Stafsberg. Da blir argumentet om at målet er at
flest mulig skal kunne gå til stasjonen heller syltynt,. Saken blir ikke
bedre av at JBV mener at reisende fra Bekkelaget og Sandvika kan dra til
Stange stasjon og ta toget derfra.
3. JBV har i hele denne prosessen benevnt Hamar som jernbanebyen. Den
eneste forskjellen på Hamar og andre byer med jernbane, er at
jernbanemuseet ligger i Hamar. Men Hamar har en mye lengre historie
som sjøfartsby, og noe av de største vikingskipene seilte på Mjøsa. Det er
også sånn at dampbåtene kom lenge før damplokomotivene til Hamar.
Poenget er at Hamar først og fremst er en Mjøsby, og det ønsker Hamars
befolkning at den fremdeles skal være.
4. Det er meget tankevekkende at Sverre Setvik (JBV) gjennom Hamar
Arbeiderblad har gitt uttrykk for at han er bekymret for lokaldemokratiet i
Hamar, og stadig kommet med antydninger om hva som skjer dersom
kommunestyret ikke gjør som JBV vil til tross for at de planer som
foreligger pr dags dato i beste fall kan karakteriseres som halvferdige.
JBV forutsetter at Hamar kommune skal ta en beslutning på sviktende
grunnlag for at finansieringen av dobbelsporet på strekningen Sørli –
Brumunddal skal komme med i neste Nasjonal Transportplan. Det er et
stort tankekors.

5. Sånn jeg vurderer denne saken, så er JBV egentlig plan å bygge en
jernbanebro over Hamarbukta. Jeg tror at JBV også forstår at deres
oppgave er å bygge mest mulig jernbane for de midlene de har til
disposisjon. Da forundrer det meg veldig at JBV går inn for den nest
dyreste av de 4 prosjekterte løsningene, og at de ikke anbefaler Øst som
etter mitt skjønn er både best og billigst, og gir minst ulemper i
byggeperioden både for fastboende i Hamar, og reisende med tog. Etter
mitt skjønn er det eneste fornuftige og realistiske i denne saken og velge
Øst-alternativet med ny stasjon ved Vikingskipet.

Med hilsen
Anders Øystein Gimse
Holsetgata 16, 2317 Hamar.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Eva Monssen <monssen@online.no>
16. september 2016 00:38
Postmottak Jernbaneverket; postmottak@hamar.kommune.no
Knut Monssen
Høring Jernbanetrasé i Hamar

Til Jernbaneverket og Hamar kommune.
Høring trasévalg gjennom Hamar.
Østre trasé bør velges fordi;
- det er en unik sjanse til å frigjøre strandsonen for togtransport.
- Byens sentrum kan få utvikle seg på egne premisser.
- vestre alternativ vil gi minst 10 år med byggearbeider i Hamar sentrum. Det vil ødelegge byen
helt Ødelegge alt som bygd opp i de siste 6-7 årene. Det vil ikke østre trasé
- vikingskipet stasjon vil ligge sentralt i Hamar i et 200 års perspektiv noe bygging av jernbane
er.
- vikingskipet stasjon vil bidra til å utvide og utvikle byen opp mot Ridabu og Ottestad.
- østre trasé vil ikke ødelegge så mye mer for Åkersvika enn det ny 4 felts E6 og annen
bebyggelse allerede har bidrar med.
- det er viktigere for Hamar at det blir valgt et annet alternativ enn en av de vestre fremfor at det
blir tatt en rask avgjørelse. Byen kan vente med ny jernbane i mange år for å unngå vestre
alternativer
Mvh
Eva Jemblie Monssen og
Knut Monssen
Strandvegen 169,
2316 Hamar

From:
Sent:
To:
Subject:

Jørgen Hagen <jorgen.amrud.hagen@gmail.com>
16. september 2016 08:54
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jernbaneverket.no

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

Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig
av kulvert- eller broløsning.
I tillegg mener jeg at det må være opplagt at man får den beste trafikkflyten ved å legge en
fremtidig jernbanestasjon ved Vikingeskipet. Majoriteten av de som sogner til Hamar Stasjon i
dag, benytter buss, taxi, eller bil for å komme seg fra og til stasjonsområdet.
En stasjon som fortsatt ligger i sentrum og med økt antall avganger, vil skape mere biltrafikk i
Hamar Sentrum, noe man ikke ønsker i 2016.
En stasjon ved Vikingeskipet vil også ligge nærmere øvrige ferdelsårer som RV25 og E6. En
mulig fremtidig lyntog/hurtigtog, vil ha færre stopp, med Hamar som det naturlige stoppet på
Hedmarken. Reisende vil da komme fra Hamar og omegn(Stange, Ringsaker, Løten) for å kunne
ta tog, Her vil en stasjon ved Vikingeskipet være sentral.

Hamar, 16. September 2016
Jørgen Amrud Hagen

Ole Jonny Trangsrud
Seierstedsvei 14 D
2322 Ridabu
E-post: otrangsr@online.no
Mobil: 913 24 224
Hamar 16.09.16
Til:
Jernbaneverket, postboks 4350, 2308 Hamar / postmottak@jernbaneverket.no
Kopi sendt til:
• Stange kommune, Pb 214, 2336 Stange / post@stange.kommune.no
• Hamar kommune, Pb 4063, 2306 Hamar / postmottak@hamar.kommune.no
• Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal / postmottak@ringsaker.kommune.no

Høringsuttalelse fra Ole Jonny Trangsrud:
InterCity Dovrebanen – Jernbanetrasé og stasjonsplassering i Hamar
1. Bakgrunnen / målet for prosessen – og noen sentrale spørsmål
2. Hvorfor er plassering av stasjonen ved Vikingskipet best?
3. Avslutning / oppsummering
+ tre vedlegg (se dokument med lenker til disse leserinnleggene i HA).

1. Bakgrunnen / målet for prosessen – og noen sentrale spørsmål
Det er naturlig å se på tre mål / vurderinger i denne prosessen med å finne ut hvor
jernbanetraséen bør gå og jernbanestasjonen bør ligge etter utbyggingen:
a) Fagutrederens og utredergruppens vurderinger:
Hvor er det teknisk (utbygging og fremtidig drift), i forhold til verneinteresser m.v. og
økonomisk best å legge dette?
b) Jernbaneverkets vurdering:
Hvor er den beste plasseringen ut fra passasjergrunnlaget for fremtidig drift og hva er
den beste plasseringen i forhold til de andre transportformene (slik at
kollektivtransporten – spesielt busser - får et godt samspill med jernbanen og tilgangen
for gående, syklende og privatbiler også blir god)?
c) Jernbaneverkets vurdering:
Hvor bør plasseringen være sett i et samfunnsmessig helhets perspektiv – og hvilken rolle
kan og må transportsystemene (og spesielt kollektivtransporten) spille i byutviklingen i
Hamar?
Mine kommentarer og spørsmål til de tre punktene:
Fagutrederens og utredergruppens vurderinger:
På bakgrunn av rapportene som er utarbeidet, er det ikke tvil om at den teknisk enkleste
og rimeligste løsningen er øst-alternativet (Vikingskipet). Samtidig kommer
øst/Vikingskipet også rimelig godt ut av det i forhold til verneinteresser m.v. (noe

konflikt, men samfunnsnytten og verdien av å få flere til å reise kollektivt, bør ”trumfe”
her). Alle rapportene som oppsummeres i ”Samlet vurdering av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser”, konkluderer også med at K3 Øst (Vikingskipet) rangeres som
nummer 1.
Jernbaneverkets vurdering:
Men når man så kommer over på Jernbaneverkets vurderinger frem mot anbefalinger
(og hva som ikke kan anbefales og som frarådes), er det etter mitt syn mange ting å stille
spørsmålstegn ved og etterlyse nærmere vurdering av.
Gangavstand inntil 600 meter:
Dette har blitt et sentralt punkt som grunnlag for JBVs vurdering av alternativene. Det er
slått en ring med 600 m og 1.200 m rundt alternativene. Samtidig sies det at 600 m er
maksimal akseptabel gangavstand. Og så finner man at det er flest som bor og flest som
arbeider innenfor 600 m fra en stasjon omtrent der den er i dag (vest-alternativet). Og
ved en større utbygging og fortetting vil antall personer som bor innenfor gangavstand
fra alt. vest, være klart størst! (jfr. Samlet vurdering på side 142-143 i KU Hovedrapport,
Juni 2016).
Hvor mange som reiser ofte med tog, bor/arbeider mindre enn 600 m fra dagens
stasjon?
Det er ganske oppsiktsvekkende at man ikke gjør noen undersøkelser (så vidt jeg har
kunnet se) av hvor mange som bor og arbeider innenfor 600 m fra dagens stasjon, som
virkelig reiser ofte med tog (daglig eller flere ganger i uken). Det kan enkelt gjøres
stikkprøve-undersøkelser for eksempel ved å intervjue de ansatte og stille 2-3 enkle
spørsmål om deres reisevaner med tog på kontorene/arbeidesplassene i Hamar sentrum
hos Hamar kommune, Hedmark Fylkeskommune, Statens vegvesen og CC Stadion. Og så kan det enkelt gjøres spørreundersøkelser på noen utvalgte togavganger og
togankomster i Hamar. Der kan det spørres om de kom til stasjonen eller skal fra
stasjonen når de kommer frem til fots, med sykkel, med egen bil, kjøres/hentes eller
bruker kollektiv transport (buss – eller evt. taxi).
Det er her jeg synes man gjør en av de groveste feilene i utrednings- og
vurderingsavbeidet: man ser praktisk talt bare på at ”de reisende skal gå eller sykle til
og fra toget”! De fleste togreiende bor og/eller arbeider ikke innenfor 600 m fra
jernbanestasjonen og de kan ikke og skal ikke gjøre det i fremtiden heller!
Samlet kollektivsatsing – hvor jernbanestasjonen/skysstasjonen er navet:
Det satses mye – og mest mulig koordinert – her i landet for å få privatbilister til å bruke
mer kollektive transportmidler. Og når disse er godt tilrettelagt, koordinert og har en
frekvens og pris som er attraktiv, ligger forholdene godt til rette for dette.
Da er det også ganske oppsiktsvekkende at man:
unnlater å gjøre en skikkelig kollektivutredning hvor man ser på bruk av kollektive
transportmidler i samspill! Dette gjør JBV en rekke andre steder når det lages
utredninger og planlegges – jfr. som eksempel ” Mulighetsstudie for Jærbanen”
(Rapport 42/13) og ”Jærbanen – matesystem – rapport” (utarbeidet for
Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune, februar 2015). I den siste rapporten er
det spesielt kapittel 3 som er interessant for oss: Faglig fundament og teori. – En
jernbanestasjon vil sammen med øvrig kollektivtrafikk (hos oss spesielt busser)

lokalisert til en skysstasjon, utgjøre et viktig nav i kollektivtransporten. Se mer om
dette i mitt vedlegg (HA 1. september: Gått oss vill i kulverthøyder og
gangavstander).
Fortetting – et krav for utbyggingen i vest
Det er bra og viktig å utnytte arealene i en by best mulig. Men her forutsetter man at det skal
bygges ”blokker” i gangavstand fra en stasjon vest. Det er mye mulig at det kan og bør
bygges ut leiligheter av ulike slag i området. Men dette bør gjøres etter en helhetlig
arealplanlegging. I ha dette som et krav og en del av planen for jernbaneutbygging, virker
veldig søkt og forhastet. Spesielt merkelig virker dette når man ikke har gjort noen
kvalifiserte anslag for hvor mange av de som skal bo i disse nye boområdene, som virkelig
kommer til å bruke tog mye! Det synes i dag i stor grad å være eldre folk som ønsker seg
leiligheter i sentrum, mens barnefamilier og yrkesaktive par gjerne ønsker å ha enebolig,
rekkehus eller leilighet utenfor sentrum – også av økonomiske grunner. Selv med en
fortetting og utbygging i sentrum, vil den største delen av kundegrunnlaget for jernbanen,
være personer som bor utenfor en sone på 600-meter!
Sentrum – to-delt by og ”nye bydeler”?
JBV har understreket flere ganger at alternativene midt og vest tilfredsstiller beste kravene
om en sentral beliggenhet i forhold til dagens sentrum. Samtidig advares det om at det ved å
velge øst (Vikingskipet) vil kunne bli et ”todelt sentrum”, fordi det vil bli en ny bydel ved den
nye stasjonen. – Jeg har reist mye rundt om i verden og ofte med tog/buss. Svært ofte ligger
terminalene/stasjonene/skysstasjonene i utkanten av byene, men med gode
transportmuligheter til og fra sentrum. Og jeg har aldri latt være å reise til en by fordi
stasjonen/terminalen ligger for langt fra sentrum (ikke i gangavstand)! Og sjelden synes det
som om det er stor aktivitet med å bygge ”en ny bydel” der hvor stasjonen/terminalen er!
Jeg kan gjerne gi eksempler på slike steder. Nå håper jeg at JBV kan komme med noen gode,
ferske eksempler på at det skjer en slik utvikling med oppbygging av nye bydeler rundt
jernbanestasjonene, hvis de plasseres på nye steder! Jeg har klart på følelsen at dette
punktet med ”to sentra” og faren for ”utarming av dagens sentrum” er betydelig overdrevet!
Noen – av mange eksempler fra Norge – tyder på det motsatte; i Tønsberg har det vært en
rivende utvikling nede ved kanalen/brygga og ikke rundt jernbanestasjonen. Og i Trondheim
synes det heller ikke å være spesielt press akkurat der stasjonen ligger. Det er viktigere å
ligge på Bakklandet, Solsiden eller i Nordre Gate! Hvor er eksemplene på at ”nye bydeler”
utvikles nærmest mulig stasjonen – og ”utarmer” det gamle bysentrum? Kom gjerne med
noen norske / internasjonale eksempler!
Fremtidig begrensning i biltransport i bysentra – og utvikling av enda bedre kollektivtilbud.
Det er all grunn til å forvente at det blir stadig sterkere restriksjoner på biltransport i
bysentra i årene som kommer. Å skulle ”tvinge” all transport til stasjonen inn i et bysentrum
når det kan unngås, virker helt merkelig og lite fremtidsrettet. Jeg savner helt klart en
overordnet vurdering av trafikken i Hamar i årene som kommer, og hvordan man skal få mest
mulig trafikk over på kollektivt – når det er mulig. I fremtiden kan det også bli krav om
innfartsparkering og overgang til kollektive tilbud videre (hvis man ikke går/sykler). Store
deler av trafikkgrunnlaget for jernbanen både i dag og i fremtiden, befinner seg utenfor
bykjernen. Det må da finnes bedre analyser og utredninger av hvordan man skal håndtere
trafikken til stasjonen fra Furnes, Ingeberg, Ridabu, Hjellum eller
Bekkelaget/Åkershagan/Ottestad, ennå henvise dem til stasjonen i Stange! (Det måtte da

være en vits?!). Se nærmere om dette i mine leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad 21.06.16:
”Togreise er ingen impulshandling” og 06.09.16: ”Øst er viktig også for nabokommunene”.

2. Hvorfor er plassering av stasjonen ved Vikingskipet best?
Jeg har allerede vært noe inne på dette i det som er sagt ovenfor. Men her skal jeg ta de
viktigste punktene – også noen nye – samlet:
- En stasjon ved Vikingskipet vil gjøre at ikke alle som skal reise med tog, må helt inn i
bykjernen av Hamar (hvor sentrum vil være også med stasjonen ved Vikingskipet).
- En skysstasjon ved Vikingskipet vil lett kunne være et nav for jernbane, bybusser,
matebusser og ekspressbusser på E6 (som i dag ikke kjører til Skysstasjonen i Hamar fordi
det tar for lang tid). En skysstasjon/stasjon ved Vikingskipet vil gi lett adkomst via E6, Rv
25 og andre hovedveger for hele regionen (spesielt viktig for Furnes, gamle Vang og
nordre del av Stange).
- Bybussene som vi har i dag, vil lett kunne legge om rutene sine noen få kvartaler, slik at
de kjører forbi en skysstasjon/stasjon ved Vikingsskipet. Og i fremtiden kommer det
transportformer vi knapt kan tenke oss i dag – førerløse busser er allerede under
utprøving her i landet og det er bare en forsmak.
- De fleste passasjerene vil uansett komme til og fra stasjonen på annen måte enn å
gå/sykle! Og når de først reiser for eksempel med en bybuss/matebuss, er det tilnærmet
likegyldig hvor stasjonen ligger (av de alternativene som diskuteres).
- En skysstasjon ved Vikingskipet (inkl. jernbanestasjonen for Hamar) vil gjøre at vi kan
kombinerer parkering ved stasjonen for togreisende, innfartsparkering (for de som skal
inn i en fremtidig by med restriksjoner på privatbiltrafikken) og parkering for Vikingskipet
(som i stor grad vil ha utfyllende bruksmønster i forhold til pendlere).
- Tverrforbindelsen med buss Elverum – Hamar – Gjøvik vil spare tid på å kjøre innom en
skysstasjon ved Vikingskipet i stedet for å kjøre helt inn til dagens stasjon/skysstasjon i
sentrum. Effektiv kollektivtransport i hele regionen inkl. byen vil der få et effektivt nav
for av- og påstigning i Hamar.
- Mulighet for direkte tog mellom Oslo – Hamar – Løten - Elverum med stasjon også i
Hamar (når den ligger ved Vikingskipet). Kan også være alternativ (reserveløsning) for
direkte tog Oslo – Hamar – Elverum – Røros – Trondheim (særlig når den blir elektrisk).
Slipper alltid å måtte bytte tog på Hamar.

3. Avslutning / oppsummering
Min høringsuttalelse her består også av de tre nevne leserinnleggene i HA som har direkte
lenker i vedlegget her. Disse utdyper mine synspunkter på en del områder.
Min høringsuttalelse kan kort oppsummeres slik:
- Manglende vurdering av trafikkgrunnlaget i dag; hvor mange av de togreisende
går/sykler til og fra toget - og hvor mange som bor/arbeider innenfor 600 meter fra
dagens stasjon reiser ofte med toget i dag.
- Kan ikke se at det er gjort vurdering av trafikkgrunnlaget i fremtiden innenfor 600 m –
etter en fortetting/utbygging slik det er foreslått fra JBV; hvor mange vil da gå/sykle og ta
toget ofte? Det holder ikke å si at det bor/jobber et visst antall personer der – hvor
mange vil ta toget ofte? Og hva vil de som kan gå eller sykle utgjøre (i prosent) av det
totale trafikkgrunnlaget for den kommende jernbanestasjonen?

-

-

-

-

-

-

-

Finner ikke at det er gjort utredning av et samlet kollektivt transportsystem i Hamar hvor
jernbanestasjonen vil utgjøre et naturlig nav for dette. Slike utredninger gjøres for andre
utbyggingsplaner hos JBV (for eksempel for Jærbanen). Bybusser og matebusser samt
gode parkeringsmuligheter for privatbiler ved stasjonen (kun ett bytte av
transportmiddel – jfr. kravet fra JBV), vil da være svært avgjørende for at det skal være
attraktivt for brukerne.
Kan ikke se at det er nevnt og vurdert som en del av helheten at tverrforbindelsen med
buss Elverum – Hamar – Gjøvik vil spare tid på å kjøre innom en skysstasjon ved
Vikingskipet i stedet for å kjøre helt inn til dagens stasjon/skysstasjon i sentrum. Effektiv
kollektivtransport i hele regionen inkl. byen vil der få et effektivt nav for av- og påstigning
i Hamar.
Jeg synes det mangler visjoner og fremskrivninger av en tenkt utvikling med mindre
privatbilkjøring i Hamar sentrum, nye og effektive kollektiv-systemer (som førerløse
busser) og hvordan dette kan og bør innpasses i forhold til den fremtidige stasjonens
beliggenhet.
Det kunne også vært nevnt – selv om det er felles for all jernbaneutbygging – at en
stasjons plassering (og samspill i et kollektivsystem), bare er en av faktorene som styrer
om man vil reise med toget fra/til stasjonen. Frekvens, pålitelighet, standard/service og
ikke minst pris er andre viktige faktorer. Stasjonens beliggenhet har ikke den
dominerende (og nærmest avgjørende) stillingen i dette bildet, slik det kan synes i
utredningene og debatten. (Selv har jeg dagpendlet fra Hamar til Oslo i 15 år. Jeg har
kjørt eller tatt bussen fra Ridabu og inn i sentrum til stasjonen der den er i dag. Og jeg
har aldri blitt ”fristet” til å kjøre ned på E6 for å ta bilen til Oslo i stedet for toget.
Dessuten hadde jeg helt sikkert kjørt fra Ridabu til Jernbanemuseet også – dersom
dagens stasjon hadde ligget der)!
Det er etter min mening kritikkverdig at det ikke er lagt nok vekt på og vurdert den
fremtidige reisesituasjonen for de som bor i Hamar by (men mer enn 600 m fra
stasjonen) og de som bor i Furnes, gamle Vang og nordre del av Stange. Meget store
brukergrupper av jernbanene (også mange pendlere) bor her. Det er også i disse
områdene mye av boligbyggingen vil komme i fremtiden – nærmest uavhengig om man
har fortetting og utbygging i Hamar sentrum.
Jeg synes også at det er manglende vurdering av jernbanen og stasjonen i Hamar som et
nav i kollektivtilbudet for hele regionen. Da vil stasjon ved Vikingskipet være en meget
god lokalisering.
Og det synes å mangle et overordnet helhetssyn på flere områder – bl.a. av muligheten
for direkte togforbindelse Oslo – Hamar – Elverum og dessuten videre oppover
Østerdalen til Røros og Trondheim (når elektrisk). Bare med en stasjon ved Vikingskipet
vil Hamar få en stasjon på en slik direktelinje! En vil dessuten være en avlastning /
reservebane dersom Dovrebanen skulle bli stengt en kortere eller lengre periode.

Jeg ønsker at kommende generasjoner i Hamar og i hele regionen skal få et best mulig
transportsystem hvor tog er en naturlig og viktig del av det hele. Samtidig skal Hamar være en best
mulig by både å leve og bo i – og en by som de selv kan utvikle seg videre slik de ønsker her ved
bredden av Mjøsa!
Dersom Hamar IKKE hadde hatt jernbane i dag, hvor er det da trolig at man ville ha valgt å legge
stasjonen? Jeg er ganske sikker på at de i hvert fall ikke ville ha valgt å legge den der den ligger i dag.

Da må vi – nå når vi har muligheten til å tenke nytt - ikke «begrense kommende generasjoners
muligheter» ved bare å si at ”det er greit som det er”! Det er vårt ansvar å tenke fremover nå!
I mine punkter ovenfor har jeg forsøkt å ha det overordnede synet som jeg i stor grad synes mangler i
det utredningsarbeidet som er gjort (eller i hvert fall i det som jeg har sett og fått satt meg inn i). JBV
har i stor grad hatt dette ”helhetssynet” i andre deler av landet, men hvorfor ikke på Hamar?
Totalt sett er det svært mange sterke argumenter for at man må velge den traséen og
stasjonsplasseringen som både er rimeligst, enklest å bygge ut, best for både Hamar og hele regionen
og ikke minst mest fremtidsrettet og fleksibel for kommende generasjoner både når det gjelder
transportsystemer og byutvikling for Hamar. Alt dette oppnår vi ved å legge jernbanestasjonen ved
Vikingskipet.
Med vennlig hilsen

Ole Jonny Trangsrud
Vedlegg til høringsuttalelsen (og en del av denne):
Tre leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad av undertegnede:
21.06.16: ”Togreise er ingen impulshandling”
http://www.h-a.no/debatt/togreise-er-ingen-impulshandling
01.09.16: ”Gått oss vill i kulverthøyder og gangavstander”
http://www.h-a.no/debatt/gaatt-oss-vill-i-kulverthoyder-og-gangavstander

06.09.16: ”Øst er viktig også for nabokommunene”
http://www.h-a.no/debatt/ost-er-viktig-ogsaa-for-nabokommunene

Alle tre lenkene til leserinnleggene ligger også i vedlegget som følger her!

Hvem er jeg som sender inn denne høringsuttalelsen som privatperson?

Kort om min faglige bakgrunn og grunnen for innsendelsen
Jeg er 66 år og er markeds- og mediesjef i HANEN (www.hanen.no) – se nedenfor.
Jeg har arbeidet hele livet (45 år) innen reiseliv, markedsføring, bedriftsrådgivning, undervisning, har
skrevet flere lærebøker i reiseliv/markedsføring m.v. Noen aktuelle punkter fra min CV som bakgrunn
for mitt engasjement her:
- Reiselivssjef i Hedmark Reiselivsråd (1983-1986)
- Bedriftsrådgiver i Hedmark Bedriftsutvikling / HeB Consulting (1992-2001) – med hovedvekt på
reiseliv, markedsføring, etablererskole, etablererbistand m.v. – FRAM-rådgiver og
Miljøfyrtårnkonsulent.
- Daglig leder i Norsk Bygdeturisme – landsdekkende næringsorganisasjon for bygdeturisme i Norge
(2001-2004)
- Daglig leder i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat – landsdekkende næringsorganisasjon for
bygdeturisme og gardsmat i Norge (2004-2009)
- Markeds- og mediesjef i HANEN – landsdekkende næringsorganisasjon for bygdeturisme, gardsmat
og innlandsfiske (2009 – dags dato); se: www.hanen.no
Dessuten bl.a.:
- Utgitt lærebøker på Universitetsforlaget; «Reiselivslære» og «Markedsføring for reiselivet» og
utviklet studietilbudene (sammen med Marianne Sempler) og skrevet læremidlene i reiseliv for EDBSkolen / Næringsakademiet; studiene «EDB og reiseliv» og «Reiselivskoordinator»
- Ledet flere større reiselivsprosjektet/utredninger i Hedmark; bl.a. «Reiselivsplan for Nord-Østerdal»
og «Kultur og reiseliv i Trysil og Engerdal»
- Eget konsulentselskap i reiselivet «Trangsrud Reiselivsutvikling» i seks år (1986-1992)

Jeg pendler med tog Hamar – Oslo – Hamar daglig og har gjort dette siden 2001
(15 år)! Dette gjør at jeg må kunne sies å være en fast / god kunde for NSB (jeg
har kjøpt månedsbilletter for ca. 0,5 million kroner på disse årene).
Ole Jonny Trangsrud
Seierstedsvei 14 D
2322 Ridabu
Mobil: 913 24 224
E-post (privat): otrangsr@online.no

Vedlegg til høringsuttalelse

Leserinnleggene fra Ole Jonny Trangsrud i
HA juni – september 2016:
Togreise er ingen impulshandling – Leserinnlegg i HA 21.06.16:
http://www.h-a.no/debatt/togreise-er-ingen-impulshandling

Gått oss vill i kulverthøyder og gangavstander – Leserinnlegg i HA 01.09.16:
http://www.h-a.no/debatt/gaatt-oss-vill-i-kulverthoyder-og-gangavstander

Øst er viktig også for nabokommunene – Leserinnlegg i HA 06.09.16:
http://www.h-a.no/debatt/ost-er-viktig-ogsaa-for-nabokommunene

Togreise er ingen impulshandling
Stasjon: Det er kun noen få hundre meter fra dagens Hamar sentrum
til en stasjon ved Vikingskipet, påpeker Ole Johnny Trangsrud.
Ole Johnny Trangsrud
Publisert: 21.06.2016 04:00:07
Oppdatert: 21.06.2016 07:41:58

Hvorfor må jernbanen og jernbanestasjonen ligger på samme sted som i dag?
Det kunne vært at det er det rimeligste alternativet. Det er det ikke. Det kunne ha
vært den eneste teknisk akseptable løsningen. Det er det heller ikke. Det kunne ha
vært den eneste løsningen som gir det nødvendige trafikkgrunnlaget. Det er det
selvsagt heller ikke.
Flere hevder det i debatten. Det er mer enn 50 år siden det var en attraksjon å «dra
på stasjonen for å se på togene og på folkene som reiste». Så lenge vi har god,
effektiv trafikkavvikling – og i dette tilfellet lett kan reise med tog til og fra Hamar –
kan det da ikke være nødvendig at selve stasjonen ligger midt i Hamar bysentrum.
Dessuten vokser og endrer sentrumsstrukturen seg.
For store deler av det vi i dag kan kalle Hamar sentrum, vil det kun være noen få
hundre meter å gå til en stasjon ved Vikingskipet. Å si at det er langt fra sentrum til
en stasjon ved Vikingskipet, er vanskelig å forstå. Etter å ha reist mye rundt i Norge
og resten av verden, er det mange byer som har stasjoner og andre trafikkterminaler
som ligger utenom selve sentrumskjernen. Men lar man være å bruke dem av den
grunn? Selvsagt ikke, men det krever en rimelig nærhet og ikke minst effektiv
adkomst/transport til og fra.
De aller fleste reiser, med tog, buss, fly eller båt, skjer som regel etter en viss
planlegging – selv om den kan være kort. Og da er man avhengig av å komme raskt
og effektivt til avreisestedet. Jeg har nå dagpendlet med tog til Oslo i 15 år. Da må
jeg kjøre fra Ridabu, over E6 og gjennom sentrum til parkeringen ved stasjonen for
oss med månedskort og P-oblat.
Området legger beslag på et stort område og fylles raskt opp. Alle som skal fra
boområdene rundt Hamar sentrum, må helt inn i sentrumskjernen med bil, buss,
sykkel - eller til fots om du bor nær nok. Og samme vei tilbake om ettermiddagen.

Men også i fremtiden vil man søke til stasjonen (eller busstasjonen) nærmest
uavhengig av hvor stasjonen/terminalen ligger, så lenge man er innstilt på å reise og
har gode, effektive adkomstmuligheter. For meg er det ikke noe alternativ å kjøre bil
til og fra Oslo daglig, selv om jeg passerer over E6 på vei til stasjonen.
Jernbaneverket understreker (HA 10. juni) «nettopp knutepunktutvikling som et
verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt at de reisende velger tog framfor
bil». Helt enig. Og med en stasjon ved Vikingskipet, åpnes mange gode løsninger.
Jeg vil påstå flere enn man har mulighet til med dagens lokalisering.
1) Dagens bybusser vil lett kunne legges innom den nye stasjonen. Flere av linjene
går nesten like forbi i dag.
2) Ekspressbussene på E6 forbi Hamar, kvier seg i dag for å legge turen innom
Hamar skysstasjon. Det tar mye ekstra tid. Med en ny skysstasjon hvor jernbane,
bybusser og bilparkering samlokaliseres ved Vikingskipet, vil det også være enkelt og
effektivt for ekspressbussene på E6 å svinge innom.
3) Bilparkering ved Vikingskipet vil effektivt kunne etableres/videreutvikles og brukes
både av de reisende og av besøkende i Vikingskipet.
4) Mange boligområder i Hamar kommer nærmere stasjonen i avstand/reisetid. Noen
taper selvsagt på en ny lokalisering, mens mange andre kommer nærmere. Og det vil
også kunne gjøre det noe mer attraktivt å bo utenfor bykjernen og lette presset noe
på boliger i sentrum.
5) Østerdalen og Elverum vil få mulighet for direktetog til og fra Oslo. Med økt
miljøbevissthet, kan dette bli meget aktuelt i fremtiden. Så får heller tømmerstokker
og annet gods fra Gudbrandsdalen bruke litt tid på å endre retning på vognene når
de skal mot Elverum. Det bør bety mer at Elverum og Østerdalen i fremtiden kan få
direkte togforbindelse til Oslo.
Jeg er innflytter på Hamar, men har blitt utrolig glad i denne byen etter 25 år her.
Riktignok var den også «byen vår» da jeg vokste opp på Flisa, men det har skjedd
mye positivt i Hamar som har gjort at jeg har fått stadig større forkjærlighet for Hamar
og glede og stolthet over å kunne si at jeg bor her. Om et år slutter jeg å pendle med
toget til Oslo etter 16 år. Men også som pensjonist vil jeg brenne for en god utvikling i
Hamar. Hele livet har jeg jobbet med reiseliv – og da er opplevelser, attraksjoner og
transport sentrale elementer.
Hamar har nå en unik mulighet til å utvikle en god, fremtidsrettet by med gode
kommunikasjoner og unik mulighet til byutvikling mot Mjøsa som ingen av de andre
mjøsbyene har. Lillehammer har ikke naturgitte forutsetninger for dette og Gjøvik er,

gjennom både jernbanene og veien langs Mjøsa, også avskåret seg fra en slik
utvikling. Den feilen håper jeg ikke blir gjort i Hamar nå.
Valget av jernbanetrasé gjennom Hamar og plassering av stasjonen, blir gjeldende
for all overskuelig fremtid. Ved å fjerne jernbanen fra strandsonen og åpne hele byen
mot Mjøsa, kan byen få en ny, spennende byutvikling med masse muligheter
fremover. Dette vil kunne gjøre at Hamar blir en enda mer attraktiv by å bo i og å
komme til som turist. Og jeg har ingen tro på at en østre linje vil gjøre at færre reiser
med tog til og fra Hamar.
Mange togreisende får kortere og enklere adkomst til en stasjon ved Viktigskipet i
forhold til i dag. Og jeg tror altså heller ikke at sentrum blir «utarmet», fattigere og
mindre attraktivt av en stasjon/skysstasjon ved Vikingskipet – tvert imot. Det er viktig
at vi nå tar beslutninger som gjør at vi og ikke minst kommende generasjoner får
både en god og effektiv stasjon/skysstasjon ved Vikingskipet og alle muligheter til å
utvikle byen slik vi ønsker mot Mjøsa – uten å måtte innrette oss etter en jernbane i
strandsonen.
- See more at: http://www.h-a.no/debatt/togreise-er-ingen-impulshandling#sthash.mjbJ5ZNx.dpuf

Gått oss vill i kulverthøyder og
gangavstander
Et koordinert, effektivt og attraktivt kollektivtilbud for Hamar og
hele regionen, må være det overordnede målet.
Ole Jonny Trangsrud
Publisert: 01.09.2016 04:00:21
Oppdatert: 01.09.2016 11:36:13

Jeg har nå satt meg ganske godt inn i høringsdokumentene i jernbanesaken i Hamar,
og jeg må si at det er mye som forundrer og som i mine øyne er dårlig belyst og
utredet! Jeg kan ikke fri meg for tanken at vi kan ha gått oss vill – både
Jernbaneverket og andre – i gangavstander og kulverthøyder.
LES OGSÅ: Knutepunkt for stort omland
Det synes som om andre regioner og prosjekter har gått mye bredere og grundigere
inn i hele kollektivutfordringen i forbindelse med jernbaneutbygging, enn vi har gjort
her. På Jernbaneverkets nettsider er det interessant å se hvordan man ser
sammenhenger i kollektivtransporten for hele regioner – for eksempel for Jærbanen.
Det er et mål å øke kollektivbruken der hvor det er mulig. I forbindelse med
Jærbanen har de noen meget gode modeller og vurderinger av hvordan jernbanen
kan spille den sentrale rollen den bør og må ha for en større region. Man tenker og
ser jernbanens markedsgrunnlag i sammenhenger med å gå, sykle,
lokalbusser/matebusser og innfartsparkering.
Det sies for Jærbanen at «Dobbeltspor vil føre til regionforstørring og flere attraktive
utbyggingsområder». Man ser på soneinndeling, konkurranseflater, optimal
rollefordeling, markedspotensialet, generaliserte reisekostnader (GK), segmenterer
målgruppen, ser på etterspørselselastisitet og matestrategi - alt for å få et
«Samordnet og helhetlig kollektivtilbud for hele regionen». Her stopper man ikke med
vurdering av hva som ligger innenfor 600 eller 1.200 meters gangavstand fra
stasjonene.
Interesserte kan på Jernbaneverket.no se nærmere på spesielt to dokumenter:
«Mulighetsstudie for Jærbanen» (Rapport 42/2013) og «Jærbanen – matesystem –
rapport», utarbeidet for Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune, februar 2015. I

denne siste rapporten er det spesielt kapittel 3 som er interessant for oss: Faglig
fundament og teori.
Tenk om vi kunne fått noen tilsvarende helhetlige studier og vurderinger for Hamar,
hele Hedemarken og også inkludert Elverum-området. De fleste togreisende bor ikke,
kan ikke bo og skal ikke bo innenfor 600 meter fra stasjonen – uansett hvor den blir
liggende! Det meste av boligveksten i regionen de nærmeste årene vil komme
utenfor en snever bykjerne i Hamar.
Og sitter man på en lokalbuss/matebuss er det ikke noe problem at stasjonen ligger
ved Vikingskipet. Det kreves bare noen kvartalers forskyvning av dagens bussruter
for å få bussene innom der. Og fremtidens kollektivtransport i byene vil bare bli enda
bedre og mer smidig med løsninger vi i dag knapt kan ane. Nå skal førerløse busser
testes i Stavanger, HA 06.08.16.

Øst er viktig også for
nabokommunene
Hvorfor er det viktig for nabokommunene Stange, Ringsaker, Løten
og Elverum at den nye stasjonen i Hamar kommer ved
Vikingskipet?
Ole Jonny Trangsrud
Publisert: 06.09.2016 04:00:59
Oppdatert: 06.09.2016 08:32:41

De fleste som reiser med tog til og fra Hamar i dag, bor eller jobber ikke innenfor 600
m fra jernbanestasjonen. Og en enda mindre andel i fremtiden – uavhengig av hvor
stasjonen blir lagt. Dette krever et samordnet, effektivt og attraktivt kollektivsystem for
hele regionen hvor jernbanen er en viktig del av det hele.
Minst mulig biltrafikk i sentrum vil bli et mål i byene fremover – også i Hamar.
Privatbiler ønsker å parkere mindre enn 200 meter fra stasjonen (jf. Jærbanen). Dette
legges det i liten grad opp til med vest-alternativet. Derfor må reisende som kommer
med bil fra områder rundt Hamar uten tilfredsstillende matetilbud, benytte
innfartsparkering, for eksempel ved Vikingskipet, og buss videre. For det er jo for
langt å gå (jf. Jernbaneverket). Men to skiftesteder er i følge Jernbaneverket for mye
– maks ett bytte per reise (jf. Jærbanen).
Vikingskipet stasjon vil bli en sentral del av en moderne skysstasjon - et effektivt nav i
kollektivtransporten både for Hamar og naboene. Furnes (Ringsaker),
Bekkelaget/Åkershagan/Ottestad (Stange) og hele gamle Vang (Hamar) vil få lett og
god tilgang til skysstasjon ved Vikingskipet. Dessuten vil både Løten og Elverum
(pluss Østerdalen) få mange muligheter.
Noen fordeler lite nevnt til nå:
- Felles parkeringshus for stasjonen/skysstasjonen og Vikingskipet (som i stor grad
utfyller hverandre i behov).
- Effektiv tverrforbindelse med buss Elverum – Hamar – Gjøvik (sparer tid med
skysstasjon ved Vikingskipet).

- Naturlig og effektivt stoppested for ekspressbusser, privatbiler og andre med lett
adkomst fra E6 (ekspressbussene kjører ikke innom stasjonen i dag) og fra hele
Hedmarken.
- Mulighet for direktetog mellom Oslo – Hamar – Løten - Elverum med stasjon også i
Hamar (når den ligger ved Vikingskipet). Kan også være alternativ (reserveløsning)
med direkte tog Oslo – Hamar – Elverum – Røros – Trondheim (særlig når den blir
elektrisk). Slipper alltid å måtte bytte tog på Hamar.
- Lett og effektiv adkomst til stasjon ved Vikingskipet for alle i regionen som naturlig
sogner til en stasjon på Hamar.
- Slipper å ha mye biltrafikk inn i sentrumskjernen med stasjon/skysstasjon ved
Vikingskipet. Gir også mulighet for innfartsparkering.
Ved å gi Hamar og hele regionen den beste og mest konkurransedyktige
kollektivløsningen for fremtiden – med stasjon/skysstasjon ved Vikingskipet - kan vi
åpne hele byen mot Mjøsa. Da gir vi kommende generasjoner alle muligheter til å
videreutvikle og forme den byen som de vil ha, uten å være bundet av jernbane og
kulvert i strandsonen. Det fortjener de som kommer etter oss.
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Jeg ønsker med dette å støtte hovedkonklusjonen i
den høringsuttalelsen som er sendt inn av MagnarBørresen, Gunnar Holm,
Olav Skipnes og Bjarne Øygarden der de tilrår alternativ K1-3b
med senketkulvert og sentrumsnær stasjon.

Hamar, 15. september 2016
Mvh hilsen
Mette Larsen

Høringsuttalelse	
  til	
  kommunedelplan	
  for	
  dobbeltspor	
  Sørli	
  –	
  
Brumunddal,	
  knyttet	
  til	
  Saksnr.	
  201607050	
  
	
  

Sammendrag	
  
	
  
Vi	
  har	
  vurdert	
  alternativene	
  K1-‐2b,	
  K1-‐3b	
  med	
  senket	
  kulvert,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst.	
  
	
  
Vi	
  anbefaler	
  alternativ	
  K1-‐3b,	
  senket	
  kulvert,	
  denne	
  har	
  mange	
  positive	
  trekk	
  og	
  ved	
  å	
  
modifisere	
  den	
  litt,	
  kan	
  den	
  gi	
  en	
  god	
  løsning	
  for	
  byen	
  og	
  jernbanen.	
  
	
  
Alternativene	
  K1-‐2b,	
  K2	
  Midt	
  og	
  K3	
  Øst	
  må	
  etter	
  vår	
  vurdering	
  frarådes,	
  spesielt	
  K2	
  Midt	
  og	
  
K1-‐2b,	
  bru.	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru	
  i	
  vest,	
  ser	
  vi	
  på	
  som	
  så	
  uaktuell,	
  at	
  vi	
  ikke	
  har	
  vurdert	
  den	
  
grundigere.	
  
	
  
Alternativ	
  K2	
  Midt	
  med	
  lokk	
  frarådes	
  også	
  på	
  grunn	
  av	
  at	
  denne	
  blir	
  mer	
  komplisert	
  og	
  
dyrere	
  enn	
  Senket	
  H1.	
  Da	
  er	
  det	
  bedre	
  å	
  få	
  Senket	
  H1	
  vurdert.	
  Dette	
  alternativet	
  krever	
  ikke	
  
at	
  hundrevis	
  av	
  mennesker	
  blir	
  husløse	
  og	
  mange	
  næringseiendommer	
  blir	
  revet.	
  Løsningen	
  
med	
  Senket	
  H1	
  vil	
  både	
  kunne	
  verne	
  strandsonen	
  og	
  gi	
  en	
  sentral	
  plassering	
  av	
  stasjonen.	
  
	
  
Alternativ	
  K3	
  Øst	
  vurderer	
  vi	
  som	
  nest	
  best.	
  Dette	
  alternativet	
  har	
  etter	
  vår	
  oppfatning	
  tre	
  
fordeler.	
  Det	
  verner	
  en	
  del	
  av	
  strandsonen	
  ved	
  byens	
  gamle	
  sentrum,	
  det	
  gir	
  lettere	
  tilgang	
  
med	
  tog	
  for	
  dem	
  som	
  skal	
  til	
  Vikingskipet,	
  og	
  det	
  gir	
  lettere	
  adkomst	
  til	
  stasjonen	
  for	
  dem	
  
som	
  bor	
  i	
  distriktene	
  nord,	
  sør	
  og	
  øst	
  for	
  byen.	
  
	
  
Ulempene	
  er	
  likevel	
  så	
  mange	
  og	
  så	
  tungtveiende	
  at	
  vi	
  må	
  fraråde	
  alternativet.	
  Det	
  dreier	
  
seg	
  blant	
  annet	
  om	
  at:	
  
-‐ utbygginga	
  krever	
  mye	
  dyrket	
  mark	
  både	
  til	
  selve	
  traseen	
  og	
  som	
  erstatningsarealer	
  
til	
  stor	
  næringsbygg	
  og	
  forretningseiendommer	
  som	
  må	
  rives	
  	
  
-‐ det	
  er	
  en	
  fare	
  for	
  todelt	
  by	
  
-‐ stasjon	
  ved	
  Vikingskipet	
  blir	
  liggende	
  fjernt	
  fra	
  kommunale	
  og	
  fylkeskommunale	
  
kontorer,	
  hovedkontorene	
  for	
  mange	
  store	
  bedrifter,	
  hoteller,	
  høgskolen,	
  kulturhus	
  
og	
  hele	
  handelssentrumet	
  	
  
-‐

det	
  blir	
  kraftige	
  inngrep	
  i	
  Åkersvika	
  naturreservat	
  

-‐

tilsvingene	
  til	
  Rørosbanen	
  er	
  uklare,	
  kan	
  gi	
  betydelige	
  kostnader	
  og	
  er	
  uheldige	
  med	
  
tanke	
  på	
  en	
  framtidig	
  forbindelse	
  mellom	
  Elverum	
  og	
  mjøsbyene	
  

-‐

mer	
  støy	
  ved	
  Vikingskipet,	
  i	
  de	
  østlige	
  delene	
  av	
  byen	
  og	
  for	
  de	
  som	
  ellers	
  bor	
  rundt	
  
Åkersvika	
  

-‐

stor	
  fare	
  for	
  innsigelser	
  

	
  
Vi	
  fraråder	
  Alternativ	
  K2	
  Midt	
  og	
  Alternativ	
  K1-‐2b,	
  bru,	
  og	
  Alternativ	
  K3	
  Øst	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hovedkonklusjon	
  
Vi	
  anbefaler	
  forhandlinger	
  mellom	
  kommunen	
  og	
  Jernbaneverket	
  om	
  alternativ	
  K1-‐3b	
  med	
  
en	
  modifisert	
  kulvert	
  som	
  utgangspunkt.	
  	
  
	
  
Vi	
  gjentar	
  her	
  kort	
  de	
  viktigste	
  fordelene	
  ved	
  dette	
  alternativet:	
  
-‐ Det	
  gir	
  vern	
  av	
  strandsonen	
  fra	
  Jessnes	
  til	
  Åkersvika	
  og	
  skaper	
  levende	
  kontakt	
  
mellom	
  Mjøsa	
  og	
  strandsiden	
  av	
  byen	
  
-‐ Byen	
  får	
  fortsatt	
  sentralt	
  plassert	
  jernbanestasjon,	
  og	
  vi	
  slipper	
  å	
  få	
  en	
  by	
  med	
  to	
  
sentra	
  
-‐ Bryter	
  ikke	
  internasjonale	
  konvensjoner	
  (Ramsar)	
  
-‐ Ingen	
  bolighus	
  og	
  store	
  næringseiendommer	
  må	
  rives,	
  og	
  den	
  gir	
  rom	
  for	
  byutvikling	
  
og	
  fører	
  ikke	
  til	
  inngrep	
  i	
  sentrale	
  bydeler	
  
-‐ Verner	
  dyrket	
  mark	
  
-‐ Området	
  mellom	
  Stangevegen	
  og	
  sporområdet	
  reserveres	
  for	
  trafikkstasjon,	
  med	
  
bussterminal,	
  drosjer,	
  sykkelparkering,	
  noe	
  bilparkering	
  og	
  av-‐	
  og	
  påstigning	
  
-‐ Det	
  nedlagte	
  sporområdet	
  innenfor	
  Tjuvholmen	
  kan	
  gi	
  plass	
  til	
  parkeringshus	
  
	
  
Innspill	
  til	
  forhandlingene	
  
Vi	
  har	
  i	
  vårt	
  arbeid	
  med	
  dette	
  sett	
  på	
  en	
  del	
  muligheter	
  som	
  vi	
  håper	
  kan	
  være	
  innspill	
  til	
  
forhandlingene.	
  
-‐ Bebyggelsen	
  på	
  Høyensalodden	
  og	
  foran	
  Basarene,	
  Domkirka	
  og	
  Stortorget	
  må	
  
avvises.	
  I	
  stedet	
  må	
  kommunen	
  tilby	
  andre	
  sentrumsnære	
  tomter	
  for	
  tett	
  og	
  rask	
  
utbygging.	
  Eventuell	
  utbygging	
  i	
  Strandgateparken	
  i	
  nærheten	
  av	
  jernbanestasjonen	
  
må	
  tilpasses	
  den	
  opprinnelige	
  kvartalsstrukturen	
  for	
  Hamar	
  by.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  senket	
  kulverten	
  ytterligere	
  foreslår	
  vi	
  at	
  kommunen	
  må	
  sikre	
  at	
  JBV	
  
vurderer	
  alle	
  muligheter	
  for	
  å	
  få	
  en	
  kurve	
  ved	
  Espern	
  med	
  minst	
  600	
  m	
  svingradius,	
  
og	
  at	
  sporene	
  bli	
  senket	
  så	
  mye	
  som	
  er	
  praktisk	
  mulig	
  innenfor	
  flomvernet	
  på	
  127,4	
  
moh.	
  
-‐ Kulverten	
  må	
  senkes	
  i	
  forhold	
  til	
  JBVs	
  plan.	
  JBV	
  må	
  derfor	
  komme	
  med	
  løsninger	
  som	
  
kan	
  føre	
  til	
  at	
  kulverten	
  senkes	
  3	
  m	
  for	
  å	
  gi	
  levende	
  samspill	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  vannet	
  
innenfor	
  kulverten,	
  og	
  for	
  å	
  forbedre	
  utsikten	
  fra	
  byen	
  mot	
  Mjøsa.	
  
-‐ For	
  å	
  få	
  til	
  en	
  bedre	
  kurvatur	
  ved	
  Espern	
  må	
  en	
  prøve	
  å	
  legge	
  dobbeltsporet	
  øst	
  for	
  
den	
  gamle	
  linja	
  over	
  Åkersvika.	
  Denne	
  traseen	
  er	
  planlagt	
  for	
  østalternativet	
  et	
  
stykke,	
  og	
  kan	
  sikkert	
  være	
  vanskeligere	
  å	
  få	
  Ramsar	
  med	
  på.	
  Men	
  oppnår	
  en	
  på	
  
denne	
  måten	
  en	
  svingradius	
  på	
  minst	
  600	
  m,	
  bør	
  hensynet	
  til	
  Ramsar	
  veies	
  opp	
  av	
  de	
  
fordelene	
  en	
  oppnår	
  for	
  bymiljøet.	
  Med	
  svingradius	
  større	
  enn	
  600	
  m	
  kan	
  
sporvekslere	
  legges	
  inn	
  i	
  svingen,	
  noe	
  som	
  muliggjør	
  flytting	
  av	
  perrongene	
  sørover.	
  
-‐ JBV	
  har	
  sikret	
  kulvertløsningen	
  sin	
  med	
  en	
  mur/fylling	
  på	
  utsiden	
  av	
  sporområdet	
  i	
  
flomsikker	
  høyde	
  (127,4	
  moh.).	
  Hvis	
  vi	
  oppnår	
  en	
  åpning	
  mellom	
  Mjøsa	
  og	
  bukta	
  
innafor	
  kulverten,	
  må	
  også	
  innsiden	
  sikres	
  med	
  en	
  tilsvarende	
  ordning,	
  bare	
  0,5m	
  
lavere.	
  Med	
  en	
  slik	
  ytre	
  sikring	
  av	
  hele	
  sporområdet,	
  trenger	
  ikke	
  lenger	
  sporene	
  å	
  
ligge	
  på	
  flomsikkert	
  nivå,	
  og	
  kan	
  egentlig	
  legges	
  så	
  lavt	
  som	
  praktisk	
  mulig	
  for	
  å	
  få	
  
kulverten	
  under	
  vann.	
  
	
  
Hamar,	
  15.	
  september	
  2016	
  

	
  

Magnar	
  Børresen,	
  Gunnar	
  Holm,	
  Olav	
  Skipnes	
  og	
  Bjarne	
  Øygarden	
  

Høringsuttalelse til «Dobbeltspor Hamar».
Velg alternativ øst, med ny stasjon ved Vikingskipet!
Hamar har fått en historisk anledning til å få tilbake sin opprinnelige kontakt med Mjøsa i
Hamarbukta. Dette er alt for viktig for byen og bymiljøet til at denne muligheten ikke gripes begjærlig
med begge hender.
Den planlagte nedbyggingen av den sentrale strandsonen, som følge av vest alternativene, kan ikke
tillates. Etter vår mening bør dette være ulovlig i forhold til «Plan- og bygningsloven».
Vi synes det er skremmende at Jernbaneverket etterlater seg et inntrykk av at vest alternativene var
forutbestemt. Det er lett å tro at hele utredningen med alternative mulige traseer igjennom Hamar
bare var et spill for galleriet. Når øst alternativet viser seg å være best samfunnsøkonomisk, så er det
tilsynelatende Jernbaneverkets manglende kompetanse innenfor byutvikling som gjør at de
konkluderer vest alternativene. På oss virker dette som helt klart vikarierende motiver.
Vi har heller ingen forståelse for Jernbaneverkets trusler om ikke å holde tidsplanen for
dobbeltsporet om lokaldemokratiet ikke velger deres anbefalinger. Det er tvilsomt om denne type
trusler hører inn under det mandatet Jernbaneverket er gitt av Stortinget.
Vennlig hilsen
Inga-Lill Lygre og Ketil Rafael Hope
Aslak Bolts gate. 26A
2316 Hamar

Rune Svello
Gubbestuvegen 24
2315 HAMAR
Hamar, 15.9.2016
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Høring: Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal.
Kulvert med betingelser og Vikingskipet brukes som betegnelse på K1 vest-3b og K3 øst-3. Min
uttalelse anbefaler Vikingskipet og fraråder kulvert med betingelser.
LOKALPOLITIKERE SKAL BESTEMME HAMARS UTVIKLING
Lokalpolitikerne skal ikke framskynde eller føle seg presset av tid i denne saken. Det er store
uavklarte konsekvenser for kulvert med betingelser. Fylling av Hamarbukta med en «by utenpå
byen» kan ikke utredes dårligere enn om det ikke hadde vært jernbane involvert. Tiltaket hadde
sannsynligvis vært stoppet av vernemyndigheter. Press mot utbygging av strandsone er i fokus. Det
krever behandling og forankring langt ut over det som er forespeilet. Kulvert med betingelser er i
særklasse mest irreversibelt, uten at dette kommer fram i rapportene. Det er finurlig at
merkostnaden framstilles som en «gave» fra staten med mere penger til infrastruktur og opprydding
enn andre alternativer. Det er i tilfelle en sak for riksrevisjonen. Jeg har ankepunkter i måten fagetat
JBV fremmer anbefalingen: «Dersom premissene ikke gis tilslutning ved 1.gangs behandling i
kommunen og det i høringsperioden ikke kan inngås en avtale som sikrer premissene, vil
jernbaneverket fraråde alternativ K1 vest-3b og anbefale K1 vest-2b». Anbefaler og frarådes brukes
vilkårlig for et og samme alternativ for å presse fram vedtak om rekkefølgebestemmelser og
byplanlegging utenfor fagetatens ansvarsområde. Agendaplanlegging og utpressing overfor Hamar
kommune er ikke greit. Det bør vurderes gransket videre.
BEVAR HAMARBUKTA
Det viktigste ankepunktet mot kulvert med betingelser er utfylling og utbygging av Hamarbukta.
Det er unikt for småbyen Hamar at den ikke har snudd ryggen til vannet. De fleste norske småbyer
har latt seg friste til å legge fyllplasser, sagbruk, tungindustri, ullvarefabrikk, velmente
samferdselprosjekter o.s.v. på et eller annet plan utenfor den opprinnelige sjøfronten. Hamar har
fortsatt muligheten til å verne og reetablere opprinnelig sjøfront. Ulikt våre nabobyer går fortsatt
Skibladner inn til Hamar, og blir ikke liggende utenpå byen. Det er stor forskjell på en bukt versus
et plan eller en utbuktning. Byen ble ikke lagt i en bukt ved tilfeldigheter. Strandgata og gamle
Hamar byplan definerer sjøfronten, ikke den nye «byen utenpå byen». Om det blir etablert et lite
vannspeil og en bekk, er det bare minnene tilbake. Kulvert med betingelser er så dårlig alternativ, at
JBVs utfordring i forhold til premissføring og evt. senere politisk argumentering opp mot
bevilgende myndigheter må tas på alvor. Dette handler om å ville eller ikke ville ta Hamarbukta.
Feil valg er irreversibelt. Vi skal leve med beslutningen for alltid. Bevar Hamarbukta.
BOSETNING OG REISEMØNSTER
Hovedrapporten vekter konklusjoner mot et referansepunkt. Den gir et differensiert og godt bilde.
Feilmarginer er ivaretatt siden den favner bredt. Fagrapportene er tolkning. Første krav må være at
underlaget er riktig. En viktig del av underlaget er hvordan folk tar seg til/fra stasjonen. I fagrapport
knutepunkt og utvikling s. 177: «Vi har ikke fordeling på reisemiddel til fra stasjon, men
kalkulasjoner indikerer opp mot 70% går til fots». Alle som bor eller arbeider i gangavstand tar
ikke tog annenhver dag (hverdagsdøgntrafikk 3766 reiser og boende/arbeidende i gangavstand 6735
personer, tall pr.2015). Gangavstandtrafikken er beregnet for høyt, og omlandstrafikken for lavt.
Sammenligningsvis anslår rapporten gående til ca 35-55 % på Stange hhv Brumunddal stasjon,
som nok er ganske likt den trafikken som sogner til Hamar stasjon. Det er tvilsomt, i verste fall feil,

at Vest alternativene vil redusere biltrafikken mest. Store bosetninger og arbeidsplasser i Hamar
Nord, Hamar Vest, Vang, Ridabu, Furnes og Ottestad får lengre kjøredistanse hvis kun Brumunddal
og Stange tilrettelegges for regionstrafikk. Vikingskipet har et større potensial i å overføre transport
fra vei til bane, frigjøring av biltrafikk i bykjernen og andre definerte målsetninger, enn det som
kommer fram i rapportene. Det påvirker måloppnåelse for ulykkeskostnader, støy, luftforurensning,
klimagass-utslipp og flere andre forhold. Vikingskipet er samfunnsøkonomisk best i hovedrapporten
og vil med riktige tall komme enda bedre ut. JBVs hovedbegrunnelse støtter seg til fagrapportens
«subjektive» (ikke vektede) konklusjon, basert på en urban tolkning av funksjonen knutepunkt, med
en universell 600 meters regel. Hamars urbanitet er sterkt overdrevet. Et kombinert urbant og
regionalt utgangspunkt er det faktiske forhold og Vikingskipet kombinerer dette. IC utbyggingen
skal innenfor gode intensjoner forholde seg til faktiske forhold.
TEKNOLOGISK UTVIKLING
Den teknologiske utviklingen fram til 2025 med delingsøkonomi, autonome kjøretøyer, el drift på
alt fra sykler til busser og lastebiler, er fraværende i fagrapportene. Vikingskipet gir unik mulighet
til å planlegge dette. Det kan planlegges «cirkel line» med små elbusser og hyppig avgang. Veinettet
ut inn fra bykjernen med frigjorte arealer kan gjøres enveiskjørt i parallelle akser og tilhørende
gang-/sykkel-/grøntarealer. Teknologiutviklingen går likt for by og land. Derfor er det så viktig at
knutepunktfunksjonen skal ha både regional og urban måloppnåelse. Å tenke utelukkende
betongbasert urbanisering og sentralisering som løsning på miljø, bosetning og transport er utdatert.
«Betongperspektivet» er som å sitte igjen som klimatviler i klimadebatten.
MILJØMESSIG «NEDBETALINGSTID» FOR ANLEGGSPROSJEKTER OG
KONSEKVENSENE I BYGGEPERIODEN
Negativ miljøpåvirkning og «nedbetalingstiden» for å oppnå ønskede resultater er spesielt stor for
kulvert med betingelser. 600 000 pam eller 60 000 lastebillass skal fylle ut Hamarbukta. I neste fase
kommer betong og byggematerialer for å bygge «byen utenpå byen», og alt skal foregå i bykjernen
og dagens strandsone. Konsekvensene av dette tiltaket blir for store for menneskene, for byen, for
landet.
«BYEN UTENPÅ BYEN»
«Byen utenpå byen» har havnet brått på. Hamar hadde forventet denne utviklingen på Espern og i
frigjorte arealer i dagens stasjonområde. Her er det barrierevirkning fra før og konsekvensen vektet
mot dagens situasjon er nøytral eller positive. Ved en gigantutbygging i Hamarbukta blir vektingen
på mange samfunnsområder sterkt negativ, og konsekvensene for dagens Hamar er ikke tilstrekkelig
belyst. Et viktig poeng er at en slik løsning påtvunget dagens valgte kommunestyre er sterkt i strid
med forutsetningene gitt før valget. Riksmedier omtalte kommunevalget som et jernbanevalg og
analyserte resultatene som støtte til jernbanefri strandsone. I siste instans handler dette om å ikke
sitte igjen med inntrykket av at «noen har snakka sammen», eller som det er beskrevet i Finn Sjue
og Ronald Byes bok post festum Gardermoen: «Fra det øyeblikk Arbeiderpartiets ledende kjerne
hadde bestemt seg, var også hovedflyplassens skjebne avgjort.» Klokere folk enn meg har uttalt at
en av Norges viktigste ressurser er tillit til politikerne våre.
VIKINGSKIPET ER KNUTEPUNKT GODT NOK
Ferskvannsakvarium lanseres sammen med «byen utenpå byen» for å rettferdiggjøre ekstramilliardene. Vikingskipet med tilhørende våtmarks og verneområder passer suverent for dette.
Videre kan en tenke seg tennis/squash hall tilrettelagt for omgjøring til messeformål, reetablering av
klatre-/treningssenter, hva med f.eks. landets første urbane utendørs klatrepark. Vikingskipet som
messe-/opplevelsesområde svarer godt på parametere i en knutepunktdiskusjon. 600 universelle
meter må ta høyde for at det kan være kupert, Hamar er flatt. Gangavstand kan godt utvides til 900
meter, kanskje mer. Det må tas en reell måling av gangavstand(prøvegåing) fra nåværende og
planlagte etableringer. Det er like naturlig å sykle/gå til Vikingskipet som det idag er til trening på

Espern hvis gang/sykkelforbindelsen er tilrettelagt. Andelen reisende innenfor praktisk
gangavstand Vikingskipet er sannsynligvis høyere enn det teoretiske tallmateriale i fagutredningen.
Jeg har prøvegått fra foreslått stasjon midt til omtrentlig reisetorg Vikingskipet. Det var en naturlig
gangavstand på 10 minutter. Alle stasjonsalternativene ligger innenfor 10 minutters gangavstand fra
hverandre. Gangtid fra østre ende dagens fjernparkering til sydevestre ende fjenparkering
Vikingskipet er i underkant av 5 minutter. Det som gjør utslaget for antall gående/syklende er
kvaliteten og tilretteleggingen på gang/sykkelveier, i snøføyka kan 100 meter med trillekoffert være
langt på dagens fjernparkering. Arbeidsplasser tilknyttet jernbanen og tilhørende servicefunksjoner
flytter til ny stasjon umiddelbart. I beregningene kommer dette kun til inntekt for Vestalternativene.
Andre lokaliseringer flytter seg mot etablert stasjon ganske raskt. Dermed sagt får vi ikke to
bydeler. Gode krefter i Hamar har gjort byen attraktiv idag. Videreføring i samme retning tilsier en
fantastisk strandby og Vikingskipet stasjon med god nok knutepunktfunksjon for de reelle forhold.
RAMSAR OG JORDVERN OG TILSVING RØROSBANEN.
Vestalternativene binder opp gammel trase, mens Vikingskipet frigjør gammel trase. På dette og
flere andre områder gir rapportene inntrykk av at utredning Vikingskipet ikke har blitt fullført Hva
med gang/sykkelbru fra Stangesida til Vikingskipet og la biltrafikken gå i land i dagens
jernbanetrase, utenfor jernbanekryssingen. Det gir god adkomst til Espern og kultur/museums
områder. Enveiskjørte akser med tverrforbindelser ut og inn fra bykjernen frigjør areal til både
utbygging og attraktive gang/sykkel/park-museum løsninger. Kan noe av linjeføringen være på
pilarer isteden for fyllinger. Forutsatt mengden beslaglagt jord er på et minimum, er
argumentasjonen fra fagmyndighet vikarierende ettersom linjeføringen er ønsket eller ikke. Noen
steder får en inntrykk av at å ta matjord styrker jordvernet fordi presset fra andre interesser minsker,
andre steder er det samme problemstilling og motsatt argumentasjon. De gode løsningene
forutsetter at tilsvingbehovet nordfra dekkes av ekstra spor. Ankepunktet er at dette krever 20
minutters snuoperasjon. Dette må sees i sammenheng med behovet. Argumentet om ikke å kunne
kjøre faste avganger holder sannsynligvis ikke for de neste 100 år. Tømmertrafikken er ikke
tidssensitiv. Det er naturlige begrensinger på hvor mye den kan øke utfra dagens 6 tog i uken.
Reisemønster for personreiser til/fra Hamar har høy morgen og ettermiddagstrafikk. Frekvensen på
avgangene kan være faste, men vil uansett ikke gå like hyppig hele døgnet. Person- eller godstrafikk
skal ikke kjøres utover mulig forventet reise-/overføringsbehov.
GENERELT
KU Hovedrapport skulle normalt vært fulgt og Vikingskipet anbefalt. Fagetat gjør ikke det og har et
forklaringsbehov. De henviser til fagrapporter. Fagetatens konklusjon og anbefalinger preger
fagrapportene, ikke omvendt, og det er betenkelig. Knutepunkt er et virkemiddel. Det er ikke
overordnet nasjonale målsetninger slik det virker som i JBVs sammenstilling og anbefaling. Behov
og reelle forhold tatt i betraktning er Vikingskipet knutepunkt godt nok. Det er feil i tallene for
bosetning og reisemønster. Vern av strandsone, miljø, samfunnsøkonomi og demokrati er andre
overordnede nasjonale målsetninger. 60 000 lastebillass fylling av Hamarbukta med tilhørende «by
utenpå byen» hadde i andre sammenhenger blitt betegnet som miljøkriminalitet.. Investering for å
tilrettelegge for overføring av godstransport til jernbane må sees i sammenheng med reelle
transport- og logistikkbehov. Jordvern og Ramsar utredningen for Vikingskipet er ikke fullført fordi
frigjøring av areal i gammel jernbanetrase gir muligheter på begge sider av Åkersvika som ikke er
godt nok utredet. JBVs bruk av anbefaler, anbefaler ikke og fraråder med senere presentasjoner er
minst sagt vilkårlig, «rosa» og diskuterbar.
Vennlig hilsen

Jernbaneverket,
Postboks 4350, 2308 Hamar (postmottak@jernbaneverket.no)
Kopi: Hamar kommune, Pb. 4063, 2306 Hamar (postmottak@hamar.kommune.no)

InterCity Dovrebanen

Hamar, 15. september 2016

Kommunedelplan med konsekvensutredning Sørli – Brumunddal
I over 100 år har jernbanen vært en barriere mellom Hamar by og Mjøsa. Vi er enige med de som
mener at nå vil vi ha Mjøsa tilbake, slik at vi får fri tilgang til strandområdene fra byens gater og
strandparken – fra Espern og nordover.
Vi ber om at alternativ K3, Øst må velges!
Derved støtter vi også folkeaksjonen som sier – "Jernbanefri strandsone er vårt krav".
Våre synspunkter utdypes kortfattet nedenfor:
1. Ingen andre byer i innlandet har så gunstig beliggenhet i forhold til sjøsiden. Derfor må JBV
og Hamar kommune bidra til at byen gis mulighet til å utnytte sin flotte gave fra naturen!
2. I følge JBV’s egne analyser scorer alternativ øst best både på prissatte og ikke prissatte
konsekvenser.
Det går tydelig frem av JBV's konsekvensutredning at Øst-alternativet ødelegger minst!
Til tross for dette, kan ikke alternativet aksepteres av JBV, som begrunner det med 3 forhold.
3. Et av forholdende - "Manglende direkte godsspor fra nord til øst" - hvorfor er det ikke lagt
inn i alternativet-? Da ville det blitt realitetsvurdert, bl.a. med tanke på Ramsar-området og
landbruk (i konsekvensanalysen og av høringsinstansene).
Alle trasealternativer berører Ramsar-området. Ekstra berøring som alternativ øst medfører
er liten i fht. det inngrepet nye E6 medfører. Det samme forholdet gjelder jordvernet etter
vår oppfatning (Sørli – Brumunddal gir dessverre et betydelig inngrep). JBV viser i tillegg
manglende vilje til beskyttelse av dyrket mark gjennom Stanges vestbygd. Man kan undres
over hvorfor matjorden på Børstad er høyere vektlagt.
4. "Stor avstand til eksisterende sentrumsfunksjoner i Hamar"-? Folk som bygde hus for 30-50
år siden, på Domkirkeodden eller i området Hamar Vest – Ajer, ble da spurt om hvordan de
kunne finne på å bygge så langt ut på landet. I dag er disse områdene en del av byen.
Vedr sentrum - Vikingskipet er sentrumsnært og en del av den indre byen i dag.
Stasjonsområdet flyttes østover til et "nabo-område", men nærhet vil endres jo mer byen
utvikler seg østover, slik vi tror den må. JBV fremfører her et status quo argument.
5. Fra JBVs innstilling: «Arealene mellom Hamarbukta og Strandgata, samt utfylte arealer i
Hamarbukta øst for Kirkegata benyttes til byutvikling / sentrumsformål og gis en høy

utnyttelsesgrad. Dette for å understøtte knutepunktet og for å oppnå et økt markeds- og
passasjerunnlag for jernbanen, dvs. økt samfunnsnytte.
Med høy utnyttelse menes ca. %-BRA = 250% og byggehøyder ikke under 7 – 8 etasjer.
 Det forutsettes at videre planlegging av jernbanetiltaket og byutviklingsarealene (nevnt i
første kulepunkt) skjer parallelt. Dersom premissene ikke gis tilslutning ved 1. gangs
behandling i kommunen og det i høringsperioden ikke kan inngås en avtale som sikrer
oppfølging av premissene, vil Jernbaneverket fraråde alternativ K1 vest-3b og anbefale K1
vest-2b.»
Her påtar JBV seg et byutviklingsansvar og ønsker å tvinge Hamar til å godkjenne bygging av
blokker som er dobbelt så høye som eksisterende bebyggelse i nærområdet.
Dette vil medføre sterk befolkningsvekst i området. Det er ingen skoler eller barnehager i
nær omkrets, ei heller er området hensiktsmessig utbygget for å tåle sterk trafikkøkning.
Å sette slike krav uten ytterligere begrunnelse finner vi underlig.
6. "Lengre reisetid til Hamar stasjon og dermed totalt sett lengre reisetid for kundene"-?
Er det her gjennomført en grundig analyse eller baserer denne påstanden seg på synsing.
Å flytte stasjonen fører til lengre vei for noen, men også kortere vei for andre.
Fremtidig stasjon vil bli et knutepunkt for et stort omland (nedslagsfeltet grenser mot
nedslagsfeltene til hhv. Brumunddal og Stange stasjoner).
Kundegrunnlaget er spredt over et større område enn Hamar by/sentrum, og folk fra disse
områdene vil uansett trenge transport til stasjonen!
7. Byutviklingspotensialet ved å få frigjort strandsonen foran sentrum er ikke tillagt tilstrekkelig
vekt av JBV i Øst-alternativet.
Vi mener at Hamar må utvikle seg østover, relatert til befolknings- og næringsmessig vekst,
og at en stasjon ved Vikingskipet er en glimrende ide som vil tjene formålet på beste måte i
fremtiden, også for Vikingskipet som nasjonalarena og varemerke.
Her ved Vikingskipet kan det utvikles en moderne skysstasjon som ivaretar fremtidens behov
på en langt bedre måte enn ved dagens stasjon.
Boligutbyggingen i Hamar kan da skje på frigitte, sentrumsnære arealer langs Mjøsa, fra
dagens jernbanestasjon til Espern. Og viktigst etter manges og vår mening, er at fremtidige
generasjoner da står fritt til å utforme strandsonen foran sentrum etter egne behov uten de
begrensninger en irreversibel kulvertløsning påfører byen.
8. Minst mulig biltrafikk til/i sentrum vil bli et mål i byene fremover, også i Hamar.
Tidligere trafikkprognoser (Statens vegvesen og NSB) har vist seg over tid ikke å være
holdbare, trafikken har økt langt mer. Folk ønsker å parkere mindre enn 200 m fra stasjonen
og en betydelig andel/de fleste bor utenfor sykkelavstand fra stasjonen.
Dagens stasjon i sentrum har ikke areal til å løse fremtidige utfordringer. De løser ikke en
gang dagens.
9. I alternativ vest reduseres Brygga som gjennomgående veg. Trafikk som i dag benytter denne
vegen, vil velge andre ruter som Strandgata, Grønnegata og Ringgata. Dermed oppnås en
trafikkøkning i disse gatene. Det er ikke ønskelig. Alternativ øst vil bidra til å redusere trafikk
gjennom sentrum noe, da en del av trafikken har jernbanestasjonen som sitt reisemål.

10. Alternativ Vest (K1-3b, kulvert) hevder noen kan bli en akseptabel løsning. Men hva skal vi
med en ny bydel foran sentrum på en fylling som JBV stiller til disposisjon?
Ref. skisser presentert av JBV 7. september. I avisinnlegg argumenterer siv.ark. Kjell H.
Bjørklund imot på en fortreffelig måte: "Disse planleggerne ser ikke at Hamars konkave møte
med Mjøsa er byplanens (fra 1848) viktigste trekk". Barrierevirkningen fra kulvert/oppfylling
samt en bygningsmasse med høyhus her vil bryte med byplanens intensjon.
Igjen stiller vi oss undrende JBV intensjon om byutvikling.
11. Kontinuerlig bygging av nytt spor langs dagens spor under trafikk er meget kostnadskrevende. Likeså trafikkavvikling i byggefasen. I så måte er det overraskende liten
kostnadsforskjell mellom Øst (9,3 mrd. kr) og Vest (9,8/10,7 mrd. kr).
Likeså er det lite informasjon om støy og støvplager som byens borgere vil bli påført i
byggefasen. Hvordan byen blir påvirket trafikkmessig er vel heller ikke belyst av JBV.
Mangler det utredning av utbyggingsfasen relatert til miljø- og kostnadskonsekvenser?
12. En liten kuriositet til slutt, når dagens E6 trase skulle utredes så ble mange av de samme
argumentene om Hamar som by benyttet. De som ønsket E6 lagt igjennom sentrum mente at
avstanden fra E6 og inn til sentrum ville bli for stor og byen ville ikke være attraktiv i
fremtiden. Tiden har gått og «heldigvis» ble det tatt en riktig beslutning den gang – hvordan
hadde Hamar sett ut i dag med E6 gjennom byen? Hva vil de neste generasjonene tenke når
de leser historien rundt beslutningen som nå skal tas? Vi, for vår del, håper de kan se tilbake
å si; «heldigvis tok de den riktige beslutningen for byen vår»
Avslutningsvis viser vi til Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar når det gjelder
viktigheten av å bevare strandsonen, gi byen tilbake den frie tilgangen til Mjøsa, og at Hamar skal
få muligheten til å utvikle den fremtidige Mjøsbyen.

Med vennlig hilsen
Anette og Pål Morken
Hamar.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Nils-Petter Westbye <nils.petter.westb@gmail.com>
16. september 2016 13:30
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse jernbane Sørli - Brumunddal

Vil med denne mail gi min fulle støtte til Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamars
uttalelser.
Som innflytter til Hamar for ca. 20 år siden, har jeg kunnet følge med på den utviklingen som har
skjedd her. Har vel ikke vært like fornøyd med alt som har blitt gjort, men utviklingen av området
rundt Koigen har blitt helt strålende.
Nå er det siste jeg ønsker at området fra Espern til Koigen/Ridehusstranda skal bygges ut med
jernbane/kulvert eller i verste fall bru.
Min mening er heller å forsøke å tilbakestille sjøfronten slik den en gang var.
Fjernet jernbanespor og åttemetersplanet. Laget strandpromenade inntil Strandgateparken.
Ser kun fordeler ved å gå for øst/midt både med hensyn til bygging og videre byutvikling.
Mvh
Nils-Petter Westbye
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Åse Midtveit <aase.midtveit@gmail.com>
16. september 2016 14:05
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Fwd: Høringsuttalelse ti kommunedelsplan for dobbeltspor SørliBrumunddal.

Subject: Høringsuttalelse til kommunedelsplan for dobbeltspor SørliBrumunddal.
Vi har mulighet her å forme byen Hamar på en helt unik måte med å koble
sentrum med Mjøsa. Vi kan IKKE DELE byen i to, ødelegge sentrum ved å skille
den fra Mjøsa slik Brumunddal, Lillehammer og Moelv har gjort med både E6 og
jernbanen. I tillegg til at i dette tilfellet vil støy potensielt bli et kjempeproblem i
sentrum av Hamar. Dette er beslutninger for de neste 100 år som er irreversible.
Bruk fornuft, estetisk sans og ikke minst miljøhensyn.
Å. Midtveit
Sent from my iPhone

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

HansChristianHustad<hans.christian.hustad@sgfinans.no>
16. september201614:30
PostmottakJernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
HøringsuttalelseDobbeltsporHamar

Hei,
Dennetekstenhar jeg lånt av en god venn, men den representerermeg og et ikke rent lite antall
innbyggerei Hamarog omegn.
Alternativvest haddeikke engangvært på agendaeni en by ved sjøen(saltvann).Der er det fullstendig
uaktuelt for en hver politiker å ødeleggestrandsoner.Deforstår at det er der potensialetfor tilflytting og
verdiskapningligger.Det er tilgangentil vannetsomer selvekonkurransefortrinnet!Sepå Moss,Larvik,
Kristiansandog Tønsberg,bare for å nevnenoen.Selvi hovedstadenfjernesinfrastrukturfra vannkantenfor
å skapegoderom for mennesker.
Hedmarksfylkespol...itikerestemmerlikevel(med få unntak)for å ødeleggeHamarsstørsteverdi,ødelegge
fylketssenterog drivkraft sitt viktigstefortrinn, og sååpenbartignorerebyensborgeresmening.Det beviser
med all tydeligheten øredøvendemangelpå forståelsefor modernesamfunnsutvikling,og hva folk flest
oppfatter somviktigesamfunnsgoderi deresliv og hverdag.Det er trist, frustrerendeog en skamfor
innlandetog fylket.

Det er ingenskamå snu JBV,og til Hamar Kommunevil jeg si; Det er nå eller aldri vi har mulighetentil
virkelig å åpneopp og trekke Mjøsaendatettere. Lesogsådagensinnleggi HA
http://m.h -a.no/debatt/valget-ble-hamar-men-#.V9vlPnnr270Dette forteller om hva mennesker
utenfra ønskerå møte når de kommer til Hamar.Småsentrumsnæreleiligheter finnesoveralt i Norge.
Mjøsaog Hamarsunike tilgangog beliggenhettil den finne bare en plass.Ikke ødeleggden!!
Mvh
HansChristian
Med vennlighilsen
HansChristianHustad
Markedssjef– Equipment/Hed-Opp
SGFinansAS
Tlf: +47 97 55 09 61
E-post:hahu@sgfinans.no
Web: www.sgfinans.no

Norgesledendeleasingselskap

Kundeportalen– Full oversiktover ditt kundeforhold
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Valget ble Hamar, men ...
Jernbanedebatten i Hamar
Kenneth Dybdahl, dagpendler og innflytter
Publisert: 16.09.2016 04:01:06
Oppdatert: 16.09.2016 10:57:25

Jeg og min familie valgte å flytte til Hamar i fjor. Ut av Oslo og til et sted med korte
avstander, høy kvalitet på det meste og nærhet til Norges vakrest innsjø, Mjøsa.
Dog var vi noe betenkt på grunn av jernbanelinjen, men heldigvis leste vi at denne
skulle fjernes i de kommende årene. Ja, jeg sier fjernes fordi vi antok at ideen om å
bygge jernbanen på nytt gjennom Hamars strandlinje var en slik absurd tanke at vi
likevel tok sjansen og flyttet.
LES OGSÅ: Flere muligheter for strandsonen uten kulvert
Oslo har etter 40 år endelig fått vekk trafikkmaskinen i Bjørvika og åpnet byen mot
sjøen, med den trivselsfaktoren dette har skapt. Hvorfor skulle ikke Hamar gjøre det
samme? 1. juni i år kom JBV til Hamar med sine rapporter i kofferten. Under
pressekonferansen ble det klart ganske tidlig at øst var best på de fleste målbare
parametrene, midt på byutvikling. Likevel ble begge stemplet som frarådet.
LES OGSÅ: Positiv mottakelse av kulvertskisser
Vest ble det eneste alternativet og åpnet ufint lite rom for lokaldemokratiet til å gjøre
sine vurderinger. JBV har snakket mye om byutvikling, en rolle som strengt tatt er
tiltenkt kommunen, og hvor viktig det er for bruken av toget at man kan gå til
stasjonen. De fleste som tar toget fra Hamar, pendler eller reiser til Oslo. At vi som
skal bruke toget heller vil kjøre bil til Oslo fordi man må sitte tre minutter ekstra på
bussen til Vikingskipet om man kommer fra Hamar Vest eller tilsvarende tre minutter
mindre om man kommer fra andre siden, grenser til umåtelig useriøs argumentasjon.
Selvfølgelig velger man ikke å sitte i rushtrafikken inn til Oslo fordi bussen tar tre
minutter ekstra. Selvfølgelig flytter man ikke til Hamar fordi man kan bo i en
sentrumsnær blokk for å gå til toget, da velger man Lillestrøm. Man flytter til Hamar
for å komme ut av stresset, støvet og bråket en stor by som Oslo kan tilby. Man
flytter til Hamar fordi man ønsker livskvalitet i form av fantastiske områder for
rekreasjon og den unike nærheten til vannet som Hamar kan tilby.

Jeg vil tro at vår familie, to små barn og to voksne, er omtrent akkurat i den
målgruppen som Hamar kommune ønsker skal flytte hit. Du frister ikke den
målgruppen med små sentrumsnære leiligheter og en bastion av et toganlegg over
de områdene som gjør at Hamar by skiller seg ut fra mengden. JBV, ta til vettet, les
deres egne rapporter en gang til, hør på folket og det opprøret dere er i ferd med å
fyre oppunder og ikke gjenta fordums idioti. Takk.

From:
Sent:
To:
Subject:

Erik Stensrud <erstensr@gmail.com>
16. september 2016 14:49
Postmottak Jernbaneverket
Dobbeltspor forbi Hamar

Det kan ikke herske tvil om at trasé øst er den eneste riktige for Hamar.
Den vil
-bevare strandsonen og Hamar bukten som er Hamar sin identitet
-vi vil unngå anleggsdrift i sentrum over en 10 års periode
-ferdigstille uten store sentrumsinngrep
-økonomisk gunstigst
JBV må lytte til hva flertallet av Hamars innbyggere ønsker
Det er mange andre argumenter også men disse er allerede nevnt av et hav av andre.
Mvh Erik Stensrud

From:
Sent:
To:
Subject:

Catrine Karlof <catrine.karlof@gmail.com>
16. september 2016 14:38
Postmottak Jernbaneverket
Høringsuttalelse, dobbeltspor Sørli-Brumunddal

Hei,
Jeg viser til aktuell høringssak og tillater meg å komme med et innspill til saken.
Jeg mener at nytt dobbeltspor må legges i henhold til det østlige alternativet, med stasjon på
Vikingskip-området. Dette området er lett tilgjengelig for mange og ligger også nært Hamar
sentrum.
Dobbeltsporet må for all del ikke legges i Hamars strandsone. Det vil være et stort - og ikke minst
uopprettelig - feilgrep. Mjøsa og strandsonen er unik og vakker, det fineste Hamar har å by
på. Ødelegg for all del ikke anledningen til å kunne utvikle denne perlen av et område, til beste
for Hamars befolkning, til glede for alle oss tilreisende.
Jeg mener det er utdatert å tenke at en togstasjon må ligge "midt inni sentrum", og
at dette argumentet liksom skal ha "vetorett" i saken. I stedet bør det gjøres en helhetlig vurdering
av alle hensyn som gjør seg gjeldende. For dette handler ikke bare om de som reiser med
toget, det handler også om hvordan det skal være å bo på Hamar i fremtiden. Å verne strandsonen
er rett og slett veldig mye viktigere enn å ha en stasjon "midt inni sentrum".
En by er ikke noe statisk, et samfunn er alltid under utvikling. Hvem vet hvordan Hamar ser ut
om 50 år eller 100 år? Kanskje det er naturlig at Hamar i fremtiden utvikler seg i
retning Vikingskip-området?
Alpebyen St. Anton am Arlberg, i Østerrike, flyttet for noen år tilbake sin jernbanestasjon. Den lå
tidligere midt i sentrum av byen. Stasjonen delte stedet i to, litt by på den ene siden og resten av
byen og naturopplevelsene (fjellene med gondolene) på den andre siden. Etter at stasjonen ble
flyttet ut av sentrum og litt lenger bort i dalen, ble byen og naturen knyttet naturlig
sammen. Flyttingen av jernbanen ble et løft for stedet og er utvilsomt en løsning som både
innbyggerne og turistene er svært godt fornøyd med.
Med vennlig hilsen
Catrine Hodnesdal Karlöf
Bekkelia 43
1481 Hagan

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Frode Løvbak <frodelovbak@gmail.com>
16. september 2016 16:30
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Nei til alternativ vest, Hamar.

Håper inderlig at Hamars tilknytning til Mjøsa ikke forringes ytterligere.
Stasjonen bør flyttes østover, slik at flere får kortere vei og det vil bli enklere å nå stas når man
kommer utenfra bykjernen.
Hamar kommune og Jernbaneverket har nå en gylden mulighet til å gi Mjøsa tilbake til byen.
Dette er et valg for 100 år fremover i tid.
Med ønsker om ett godt og klokt valg!
Frode Løvbak

From:
Sent:
To:
Subject:

Hilde Veronika Høie <hildeveronika@gmail.com>
16. september 2016 16:31
Postmottak Jernbaneverket
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for
dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Hei Jernbaneverket,
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av kulvert- eller
broløsning.
En utbygging i Hamars strandsone, slik planene foreligger med kulvert eller bro og utfylling av deler av strandsonen,
er det alternativet som vil ha størst negativ konsekvens for Hamar, både på kort og lang sikt:
*Det er et dyre alternativ enn øst
* Byggeperioden vil frarøve befolkningen i Hamar det som i dag er byens rekreasjonsområde (koigen og øvrig
strandsone) i svært mange år.
* Byggeperioden vil ha en svært negativ effekt på den delen av sentrum (strandgata, strandgateparken) som fungerer
svært godt (folk bruker stedene, butikkene går godt etc) og potensielt være med å legge delen død, i flere år fremover.
* Byggeperioden vil føre til store ulemper for NSBs kunder som blir nødt til å ta alternativ transport.
* Organisering av alternativ transport i byggeperioden vil igjen føre til økt biltrafikk i Hamar-sentrum.
* Hamar forblir adskilt fra Mjøsa, selv med kulvertalternativet.
* Kulvertalternativet gir ikke fri adgang ned mot mjøsa. Det vil f.eks. ikke være mulig å trekke nye/eksisterende veier
ned til mjøsa etc
* Med økt befolkning i Hamar og omegn vil en stasjon på dagens beliggenhet være med å øke biltrafikk og parkering i
innfartsveien til Hamar sentrum.
Jernbaneverkets påstår at dagens stasjonsbeliggenhet er viktig, gitt en 600 meters sone som favner en høyere tetthet
i befolkningen, enn om stasjonen flyttes fra dagens plassering. Dette rimer svært dårlig all den tid svært mange
mennesker i omkringliggende kommuner (Stange, Ringsaker, Løten) sogner til stasjonen. Det er disse som utgjør
kundegrunnlaget til NSB, ikke de få menneskene som bor i en radius på 600 meter fra dagens beliggenhet.
Gjennom å fraråde alternativ øst og midt mener jeg Jernbaneverket på utidig vis blander seg inn i lokaldemokratiet og
forsøker å presse gjennom eget ønske.
Alternativ øst er billigere, mer fremtidsrettet og mer praktisk for befolkningen som sogner til hamar togstasjon.
Stasjon ved Vikingeskipet vil:
* Holde biltrafikk vekk fra sentrum
*Skape en bedre tilgjengelighet for majoriteten av kundegrunnlaget
* kunne la togtrafikken fortsette som normalt i anleggsperioden
*Åpner for bedre mulighet til å koble sammen Elverum-Hamar med tog i fremtiden
* Åpner Hamar by mot Mjøsa
* Tilgjengeliggjør store arealer av Hamars "indrefilèt" til fremtidig byutvikling
På et personlig plan vil jeg legge til dette: Jeg er født og oppvokst i Hamar. Jeg har fulgt saken på avstand. Det er
mange, veldig mange, som bor i Hamar og som pendler med tåget, som er helt imot denne løsningen. At disse ikke
blir hørt på er for meg uforståelig. Løsningen dere går for kommer jo til å bli helt hull i hodet. Det er rett og slett
upraktisk og dårlig for Hamars innbyggere både på kort og på lang sikt. Så nå tar dere helt feil beslutning her. Og sett
utefra virker det hele ganske så korrupt. Å bygge ut i strandsona fordi det finnes eiendommer og en masse penger å

tjene tar ikke særlig stort hensyn til innbyggerne i Hamar. Men det virker som om dere vet det allerede. Bryr dere dere
om det?
Linköping, 16. September 2016
Hilde Veronika Høie

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Kamilla Gamme Svello <kamilgam@online.no>
16. september 2016 17:33
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg ønsker med dette uttrykke sterk motstand mot anbefalingen fra Jernbaneverket
(JBV) om bygging av dobbeltsporet jernbane i Hamars strandsone - enten det er
snakk om å bro- eller kulvertløsning. Jeg støtter enhver annen trase som sparer
jernbane i strandsonen.
Innlandsbyen Hamar fremstår stadig mer attraktiv for både nåværende og nye innbyggere.
Ferske tall bekrefter at Hamar har den største befolkningsveksten og det høyeste
innbyggertallet av mjøsbyene. Denne veksten har nok flere årsaker, men en viktig faktor
som mange trekker frem er nærheten til Mjøsa, og da særlig Koigen og Domkirkeodden.
Denne strandsonen er Hamars «kystlinje» og er blitt et uhyre populært rekreasjonsområde
og en møteplass for alle generasjoner i byen - både barn / barnefamilier, ungdom og eldre.
Koigen med sitt aktivitetsområde, strendene, trærne, stiene, den friske luften og roen har
en uvurdelig betydning for innbyggernes trivsel og fysiske, psykiske og sosiale helse.
Området byr på folkehelse på alle nivåer og for alle generasjoner. Hamars strandsone er
allerede en skatt, som kan videreutvikles gradvis og i henhold til innbyggerne behov og
ønsker. Vi er mange som mener at strandsonen er det mest verdifulle av alt i Hamar
by. Derfor er jeg sterkt i mot ethvert forslag om å legge dobbeltsporet jernbane i byens
attraktive strandsone.
Enhver form for vest-trase vil medføre en fysisk og visuell barriere mellom byen og Mjøsa,
og mange hus og eiendommer vil bli berørt / gå tapt. Jernbaneverket krever videre at det
bygges en ny bydel i forbindelse med kulverten. Hamars innbyggere og politikere har aldri
ytret ønske om å bygge ut dette verdifulle rekreasjonsområdet med høye hus og økt trafikk,
slik JBV krever. En slik utbygging vil neglisjere Hamar historie, ruinere dagens
rekreasjonsområde og medføre en to-deling av byen, hvor de pengesterke etablerer seg i
den nye bydelen, mens dagens sentrum vil miste kontakten med Mjøsa og sannsynlig
medføre sentrumsdød. Jeg aksepterer ikke at JBV skal styre Hamars byutvikling! Det er det
byens innbyggere og deres folkevalgte politikere som skal gjøre.
Hamar er en historisk jernbaneby, og en dobbeltsporet jernbane er ønsket - men ikke tvers
igjennom byens aller mest verdifulle område! Jeg støtter ethvert trasevalg som frigjør
strandsonen. Etter min mening er øst-traseen beste løsningen, fordi den:
- frigjør strandsonen
- er rimeligst
- griper minst inn i Hamars eksisterende bebyggelse
- den vil ha en svært sentral togstasjon kun 600 m fra dagens sentrum. Det vil si at vi slipper
forverring av allerede rushtrafikk gjennom sentrum før / etter arbeidstid. Likevel vil stasjonen

være så sentrumsnært at man kan gå / sykle / ta taxi for en akseptabel pris. Jeg ser videre
muligheter med en (førerløs?) el-buss som går i shuttle den korte strekningen mellom
togstasjonen og sentrum. Togstasjon ved Vikingskipet vil innbære bedre plass for
utbygging av parkeringsplasser for de reisende, og den vil bli liggende rett ved siden av
buss-stasjonen.
Øst-traseen vil kreve noe dyrket mark og muligens påvirke naturreservatet. Dette er viktige
faktorer å ta hensyn til i forbindelse med byplanlegging, men man kan ikke verne for enhver
pris. Dyrket mark har nylig måtte vike for utbygging av Hamar nord, og jeg mener at det å
få en dobbeltsporet jernbane bort fra strandlinje i høyeste grad forsvarer å ofre noe dyrket
mark. Hvor er vernet for de de mange berørte huseierne langs trase vest?
Det er Hamars innbyggere med deres folkevalgte politikere som skal bestemme byens
videre utvikling - ikke Jernbaneverket. Hvorfor ikke gjennomføre en folkeavstemming?
Vennlig hilsen
Kamilla Gamme Svello
Innbygger og lege i Hamar

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Inger Lise Libakken <libakken@yahoo.no>
16. september 2016 18:41
Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli –
Brumunddal, knyttet tilSaksnr. 201607050

Emne: Høringsuttalelse - jernbanesaken
Jeg ønsker med dette å støtte hovedkonklusjonen i
den høringsuttalelsen som er sendt inn av MagnarBørresen, Gunnar
Holm, Olav Skipnes og Bjarne Øygarden der
de tilrår alternativ K1-3b
med senketkulvert og sentrumsnær stasjon.

Hamar, 15. september 2016
Hilsen
Inger Lise Libakken
Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:

Marte Ovenberg <marte.ovenberg@gmail.com>
16. september 2016 20:19
Postmottak Jernbaneverket; postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal

Jeg studerer og har bodd i Oslo hele livet, men har allikevel fått et forhold til Hamar da jeg har en
kjæreste som er oppvokst her. Å bo på Hamar i fremtiden er noe jeg definitivt har vurdert og sett for
meg.
I Oslo har jeg, og flertallige andre hatt stor glede av "fjordbyen" som har vokst frem de seneste årene.
Bjørvika, Tjuvholmen og Filipstad har blitt til kjempefine samlingsplasser der det myldrer av Oslofolk
både vår, sommer, høst og vinter. Vi mennesker trekker naturlig mot vannet, og på Hamar har dere
fantastiske muligheter for et sentrum nær sjøen.
For meg er det helt uforståelig å ikke utnytte byens nærhet til Mjøsa. Jeg synes det er veldig trist at
koigen og Hamar sentrum står i fare for å bli ødelagt av et dobbeltspor midt i bybildet.
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
Marte Ovenberg, 22 år, Oslo
Sendt fra min iPad

InterCity Dovrebanen.
Høringsuttalelse til kommunedelplan
Hamars viktigste attraksjonsfaktor for ny bosetning er det gode sentrums- og strandmiljøet som er
utviklet i nyere tid, i stor grad basert på nærhet og tilgang til Mjøsa. Dette er mye viktigere både for å
tiltrekke nye innbyggere og tilreisende enn at jernbanestasjonen ligger helt sentralt.

Korridor 1
Alternativ K1 vest -2b forsterker barrierevirkningen mot Mjøsa dramatisk og medfører uakseptable
konsekvenser for byen. Alternativet bør skrinlegges jo før jo heller.
Alternativ K1 vest-3b maks kulvert innebærer at barrierevirkningen fra Hamarbukta til Furuberget blir
borte (forutsatt at nåværende spor fjernes og forbindelse til Jernbanemuseet løses på annen måte
eller ved at museet flyttes til nåværende stasjonsområde). Fra Hamarbukta til Espern blir
barrierevirkningen forsterket i forhold til dagens situasjon. Mulighetsstudien er interessant, men
gjennomføring av skissene om massiv bebyggelse her vil forandre sentrum totalt. I forhold til
nåværende sentrum blir ny bebyggelse en ny barriere, og strandlinja fra Koigen til Tjuvholmen
reduseres til en ny forbindelsesveg som danner adkomst til Tjuvholmen og Espern. Attraktive
elementer på denne strekningen forsvinner (dvs. klokketårnet, Skibladnerbrygga og Hamarbukta med
småbåthavn). Hvor man skal få plass til å doble ”Koigen” som antydet av JBV 15.6.2016 er vanskelig å
se i mulighetsstudien.
Løsningen kan føre til at Hamar blir ”sovebyen ved Mjøsa”.

Korridor 2
Hvis sentral plassering tillegges avgjørende vekt er det korridor 2 som må velges. Korridor 2 er den
beste for framtidig byutvikling, hvis den lar seg finansiere. Ut fra JBVs kostnadsberegninger og
holdning til denne antar jeg dessverre at den er vanskelig å få gjennomført.

Korridor 3
JBV har tatt utgangspunkt i gangavstand definert som 5 minutters gange for å beskrive
befolkningsgrunnlaget for stasjonen. Det er kanskje basert på amerikanske forhold? De fleste friske
nordmenn klarer fint 20 minutters gange, og det er utrolig bra for helsa . Innenfor 600 m fra
nåværende stasjon bor 6.700 personer, anslagsvis 15 % av antall personer som sogner til stasjonen.
Innenfor 10 minutters gange er tallet 13.300 eller 30 %. Mange av de øvrige brukerne (Ridabu,
Bekkelaget m.fl.) har kortere eller like kort veg til stasjon ved Vikingskipet. De fleste av disse er
avhengige av bil, buss eller sykkel og den transporten blir for mange kortere og enklere og belaster
sentrum mindre hvis stasjonen legges til Vikingskipet. Her ligger det godt til rette for å etablere en
moderne skysstasjon med gode parkeringsmuligheter, noe som synes vanskelig ved dagens stasjon.
Det ligger også bedre til rette for å koble Hamar til nettet av ekspressbusser, dvs. kollektivtransport
til reisemål som ikke dekkes av NSB.
Jeg savner en helhetlig trafikkanalyse for alternative lokaliseringer.

Så langt jeg kan se har ikke Jernbaneverket vist sammenkobling fra nord mot Rørosbanen for korridor
3 og heller ikke belyst konsekvensene for dette. En forbindelse mellom Dovrebanen og Rørosbanen
bør kunne baseres på lav hastighet og dermed forholdsvis liten kurveradius. I så fall kan den kanskje
etableres uten så store konsekvenser for indre del av Åkersvika som JBV har antydet. En bru med
slanke søyler over sundet mellom Midtstranda og Disen vil trolig kunne gjennomføres uten at det
fysisk berører Åkersvika i vesentlig grad. Dette burde vært utredet og illustrert. Tilsvinget er neppe
av betydning før Rørosbanen blir elektrifisert. Nå må det skiftes lokomotiv på Hamar stasjon likevel,
forutsatt at det ikke benyttes diesellokomotiver for disse transportene på Dovrebanen.
JBVs utredninger bygger på nåværende kommunikasjonsmidler. Et tiltak som vil ha så langsiktige
konsekvenser bør ta høyde for ny teknologi. Nye transportløsninger, som selvkjørende elektriske
biler, er under utvikling og vil sannsynligvis være en realitet innen banen står ferdig. Om ikke allerede
da, så vil et organisert system med slike transportenheter i løpet av få år etterpå kunne utføre
passasjertransport mellom stasjonen og mål innen byen. Det vil redusere betydningen av sentral
stasjonsplassering.
Jernbaneverket har ikke vist mulighetene for å redusere bruk av landbruksareal ved å gå brattere ned
i tunell mot Børstad. Bruken av dyrket mark i dette området er uansett lite sammenlignet med det
dobbeltsporet ellers legger beslag på i Stange og Ringsaker.
Korridorene 2 og 3 muliggjør at strekningen fra Espern til Koigen helt eller delvis kan åpnes for
passasje og tilgang til Mjøsa.

Kulturminner
Verkstedene og nåværende stasjon har stor verdi som kulturminner. En flytting av jernbanemuseet
dit med utnyttelse av de gamle bygningene vil kunne styrke museet vesentlig i forhold til dagens
bortgjemte plassering, der det også beslaglegger attraktive strandområder.

Konklusjon





”Korridor 3” er klart billigst, selv med tilsving, og bør velges. Derved kan også strandsonen
bevares og få økt tilgang, og åttemetersplanet kan få en bedre utnyttelse relatert til Mjøsa.
Ved Vikingskipet ligger det godt til rette for å etablere en moderne skysstasjon med gode
parkeringsmuligheter, noe som synes vanskelig ved dagens stasjon.
”K1 vest -2b” er uakseptabel.
”K1 vest-3b maks kulvert” vil endre sentrum fullstendig og danne nye barrierer mot Mjøsa,
men også kunne fjerne dagens barriere fra Hamarbukta mot Furuberget. Dersom K3 ikke er
mulig å gjennomføre er denne løsningen klart å foretrekke framfor ”K1 vest -2b”.

Hamar 16.9.2016
Ivar Helleberg
Nic. Hellands gate 13
2319 Hamar

From:
Sent:
To:
Subject:

Eivind Vegard <vegard_e98@hotmail.com>
16. september 2016 21:54
Postmottak Jernbaneverket; postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Bru.

Nei til alternativ vest! Få jernbanen vekk fra Mjøsa. Ikke ødelegg strandsona!
Hilsen
Eivind Vegard

Høringsuttalelse InterCity Sørli-Brummunddal
Ny jernbanetrase vekk fra strandsonen, vår tids mulighet til å realisere Hamars indrefilet som del
av byens videre utvikling.
Som hamarsing gjennom drøye 50 år dog med bopel utenfor Hamar i over 20 av disse årene har jeg
ofte tenkt på hvor ødeleggende jernbanetraseen er for alle de flotte vestvendte og solrike områdene
gjennom Hamar. Nærheten til Mjøsa og utsikten mot noe av Norges unike kulturlandskap er jo en
bonus for oss og som man setter stor pris på som hjemvendt hamarsing. At vi nå skal takke nei til
århundrenes «Jackpot» i form av en jernbane fri strandsone er for meg helt ubegripelig. Korridor vest
skulle i utgangspunktet aldri ha vært et tema i diskusjonen, Jernbaneverket sier jo selv at de aldri ville
ha utredet korridor vest hvis det ikke var for at jernbanen allerede ligger der i dag.
Jeg har fulgt med i diskusjonen fra de første spalteinnlegg i HA initiert av framsynte innbyggere og
helt frem til dagens fastsatte høringsfrist og har merket meg tre elementer i diskusjonen som etter
min mening har blitt underkommunisert;
Det er dessverre den eldre del av Hamars befolkning som av ukjent årsak lar seg mest engasjere i
debatten. Jeg vil påstå at dette har medført til mere nostalgiske og tradisjonelle meningsytringer som
«slik har det alltid vært i Hamar, hvorfor skal vi endre dette?». Jernbanen har alltid stått sterkt i
arbeiderpartibastionen Hamar som tidligere arbeidsgiver og leverandør av infrastruktur for industriell
aktivitet i nærområdet (jfr. diverse nedlagte sidespor til tidligere fabrikker, verksteder og tankanlegg
etc.) Denne eldre gruppen reflekterer på mange måter fortiden i denne diskusjonen og representerer
vel heller ikke de som bruker tog på regelmessig basis.
Et annet vesentlig punkt i debatten er det sterke fokus rundt Jernbanestasjonens plassering med dets
betydning for et livskraftig sentrum og som noen videre påstår vil faller bort ved å anlegge jernbanen
på østsiden av Hamar. Her mener jeg nye muligheter og løsninger kan gi oss «ja takk begge deler»
ved å benytte fremtidens førerløse «shuttle» mellom eksisterende stasjonsbygning og nye
Vikingskipet stasjon basert på punktlighet, forutsigbarhet og pålitelighet spesielt tilrettelagt ved
InterCity togenes ankomst/avgang. Kanskje en slik løsning uansett vil være sammenfallende med
Hamars plan om fremtidig bilbruk i sentrum? Samfunnet går mot mere bilfrie soner i sentrum som
erstattes med gode kollektive løsninger/ bruk av sykkel. Som daglig pendler til Oslo ser jeg hvilket
kaos som oppstår rundt Hamar stasjon ved togenes ankomst på ettermiddagen, hvordan vil dette bli
håndtert om 10 til 20 år når vi etter all sannsynlighet har fått en signifikant trafikkvekst.
Som siste punkt må nevnes Jernbaneverkets analyse eller metode for analyse som danner grunnlag
for å anbefale eller fraråde de ulike utbyggingsløsninger basert på antall reisende, bopel, nærhet til
kontorplasser og jernbanestasjon etc. Et øyeblikksbilde basert på xx meter radius fra de ulike
stasjonsplasseringene med enkel telling av hoder til og fra holder ikke mål som i en så viktig debatt
som fremtidens jernbanetrase i Hamar, jeg vil si det grenser til det useriøse. Her må Jernbaneverket
være mer nyansert i sitt syn på fremtiden, hvor vil fremtidens unge pendlere og skatteytere bosette
seg? I en trang leilighet på Hamarbukta eller i mere landlige omgivelser med egen hageflekk øst,
nordøst og sørøst for Hamar. Jeg lar meg videre ikke overbevise av flotte arkitekttegnede illustrasjon
i farger på glanset papir hvor de harde fakta rundt høyder på kulvert, togmateriell og ikke minst
høyde på kjøreledninger og tilhørende master ikke tydeliggjøres tilstrekkelig.
Hamar må nå kjenne sin besøkelsestid, kommunens politiske ledelse må si nei til InterCity SørliBrumunddal gjennom strandsonen i Hamar. For ikke å snakke om de gigantiske ulempene for byens
innbyggere under anleggstiden inkludert stopp i all togtrafikk nord for byen. Undertegnede har
videre full tiltro til at landets sentrale politikere vil lytte til lokaldemokratiet og å gi den nødvendige

tid og spillerom for å lande på det beste alternativet basert på økonomi, miljø, estetikk,
funksjonalitet og ikke minst bærekraftig framsynthet.

Vennlig hilsen
Pål Bjørlo
Hamarsing og lokalpatriot

Jernbaneverket
postboks 4350
2308 Hamar

Magnus og Lillian Holm-Gjerde
Storhamargata 85
2315 Hamar
Hamar 16.09.16
Høringsuttalelse ang. kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal
Vi er svært bekymret for Jernbaneverkets innstilling for dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar i
vestre trasé. Dagens jernbanelinje er en hemsko for byen og dens utvikling slik den ligger som en
støyende barriere mellom byen og Mjøsa. Dobbeltspor i vestre trasé vil ytterligere forsterke denne
effekten og for alltid skade Hamars mulighet til å utvikle seg som en spennende miljøby. Som
innflyttere til Hamar ser vi på Mjøsa som byens klart viktigste kvalitet.
I vestre trasé finnes to alternativer. Broløsningen er etter vår mening helt uakseptabelt og så lenge
dette ikke er fullstendig utelukket så ser vi en stor risiko for at Jernbaneverket styrer mot denne
løsningen ved å legge hindringer i veien for en god kulvertløsning. Dermed sitter Jernbaneverket
igjen med broløsning som hele tiden har vært ønsket og de taper derfor ikke ansikt.
Det finnes en østre løsning som er billigere, som kan bygges ferdig uavhengig av dagens togtrafikk og
som vil frigjøre Mjøsområdet i Hamar sentrum og sterkt forsterke Hamar muligheter for byutvikling
og vekst. Jernbaneverkets egne delrapporter peker også på østlig alternativ som den beste løsningen,
det er derfor uforståelig at man anbefaler vest i den endelige vurderingen.
Dagens trasé og stasjonsområde er ikke egnet for dagens trafikkavvikling og som byens knutepunkt.
Allerede i dag er det tidvis kaos i stasjonsområdet i forbindelse med ankomst og avgang med togene.
Dette vil ytterligere forverres i framtiden med større trafikkgrunnlag og kan ikke forbedres på grunn
av stasjonens lite gunstige plassering i bystrukturen. En østlig stasjon vil kunne betjene et mye større
publikum.
Med tre små barn er vi også svært bekymret for byggeperioden med et vestre alternativ da barna må
krysse dagens toglinje, og dermed framtidens anleggsområde, i en lang byggeperiode for å komme
på skole. Sentrumsgatene er ikke tilpasset denne type anleggstrafikk og dette vil medføre en svært
stor risiko for ulykker og andre negative effekter. For barna er det også negativt med all støyen og
Koigen som vil bli avstengt i flere år.
Som dagpendler ser jeg også negativt på en vestre løsning siden dette vil medføre at dagens linje og
stasjonsområde må rives mens byggeperioden pågår og medføre lange perioder med buss for tog og
innstillinger og forsinkelser.
Magnus og Lillian Holm-Gjerde

Hanne og Sofus Linge Lystad
Aslak Bolts gate 34
2316 Hamar
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal.
Det framlagte høringsdokumentet, InterCity Dovrebanen.Kommunedelplan med konsekvensutredning, legger opp til valg av framtidig jernbanetrasé i Stange, Hamar og Ringsaker.
Høringsdokumentet er underbygget av en hovedrapport og 12 delrapporter. De berører et bredt
spekter av forhold av samfunnsmessig art for kommunene, ikke minst for berørte nærmiljøer.
Samtidig dreier det seg om et valg som skal stå seg svært langt inn i framtida.
Høringsdokumentet presenterer tre mulige jernbanetraseer med varianter gjennom Hamar, den
vestre, midtre og østre. Traséene legges i stor grad gjennom de mer urbane delene av kommunen.
Traséalternativene utgjør gigantiske størrelser og inngrep i bylandskap og omegn. I tillegg kommer
varige sikkerhets- og restriksjonssoner, men først mange anleggsår med ytterligere arealbehov og
tung anleggstrafikk.
Den offentlige debatten i Hamar har i overveiende grad dreid seg om situasjonen i det historiske
Hamar sentrum og om Hamarbukta. Dette er forståelig og verdt å merke seg. Sporene fra
havnebyen er tydelige, byens amfi møter mjøslandskapet. Dette møtet oppleves som en umistelig
kvalitet, som en identitetsmarkør som bekrefter tilhørighet og skiller Hamar fra andre mjøsbyer.
Dette er noe en bør holde fast ved og respektere som et sentralt premiss i videre byplanlegging.
Hamar ble anlagt som en havneby rundt Gammelhusbukta, idag Hamarbukta, med dette som
utgangspunkt fikk Hamar sin byplan.
Da Hamar kommunes arealplan for 2011-2022 var ute på høring i 2011, leverte vi en
høringsuttalelse hvor vi bl.a. påpekte det uheldige i at «Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer. Byens kulturlandskap» ikke forelå i vedtaksform på det tidspunkt arealplanen var ute
på høring. Vi bemerket at byens historiske landskap/det urbane kulturlandskap syntes å ha relativt
svakt gjennomslag i planens arealdisponering. Nå er kommunedelplanen om byens kulturlandskap
vedtatt, og i vår høringsuttalelse vedr. InterCity-prosjektets planprogram Sørli-Brumunddal
12.februar 2015 vektla vi nettopp Hamars byplanmessige kvaliteter.
Selve bystrukturen i Hamar, med forankring i ing.løytnant/kanaldirektør Røyems byplan av 1848, er
bevaringsverdig. Den historiske kvadraturen plasserer havnebyen i amfi rundt den naturgitte buede
strandlinjen, en bue som tas opp i de tre parallelle langgatene, Strandgata, Torggata og Grønnegata.
Byens tverrgater gir fritt utsyn, terrenget stiger, som utsynet over havn og mjøslandskap fra kirken.
Stikk i strid med tradisjonen ligger kirken nord/syd og ikke øst/vest, med fasaden vendt mot Mjøsa
og brygga. Denne byplanmessige helheten er av høy kvalitet, Riksantikvaren har tidligere
understreket at den bør behandles med stor varsomhet, «som om den var fredet». Dette sentrale
byplangrepet kommer da også fram i «Fagrapport landskapsbilde» hvor alternativet vestre trase K1
2b/3b karakteriseres som «svært stort negativt» og «middels stort negativt».
Vestre trase K1 som bro/betongtunell(kulvert) ute i Mjøsa vil bryte denne stedegne byprofilen
og forringe det kulturminnet som er byens historiske landskap.

Da jernbanen ble ført videre gjennom byen på 1880-tallet, ble den lagt i bue langs strandlinjen
parallelt med Strandgata. For annenhver tverrgate ble det åpnet mot havneområdet med en adkomst
under sporet. Dagens jernbanelandskap er delvis en varsomhetssone med bl.a.stasjonsbygningen,
jernbanerestauranten med fredet interiør og en rekke andre bygninger og installasjoner av
jernbaneteknisk art. Dette representerer en enestående mulighet for bl.a. Jernbanemuseet.
Det eksisterende sporet fra Martodden kan tilpasses museet på sikt og inngå i et parkifisert
belte.
Eksisterende jernbanefylling langs byens opprinnelige strandlinje har vist seg å fungere
flomdempende. Den historiske jernbanefyllingen på tvers av Åkersvika kan bli utgangspunkt for
terskelbygging, her berøres en problematikk vedrørende det internasjonalt fredete vårmarksområdet,
Ramsarområdet. Dette er en restaureringsproblematikk som er aktualisert i forbindelse med E6utvidelsen. Studier gjort av NVE i regi av Åkersvikfondet har vist realismen i en slik løsning.
De historiske jernbanefyllingene kan betraktes som en ressurs. Fyllingen gjennom Hamar
sentrum kan kanskje også i framtida fungere som et flomvern i et parkifisert
strandsoneområde hvor forbindelsen by/vann ivaretas.
Vi har så langt omtalt Hamarbukta og det eksisterende jernbanelandskapet. Høringsdokumentets
behandling av «Landskapsbildet» (8.5.2) langs de tre foreslåtte traseene gir tankevekkende
informasjon. Ser man på det urbane Hamar, utgjør dette et relativt lite areal. Virkningen av et
moderne jernbaneanlegg gjennom bebyggelsen vil derfor kunne bli brutalt stor. De ulike
tunell/kulvert-forslagene, som er nevnt i plandokumentet, kan av mange grunner framstå som mer
tiltalende enn jernbanens framføring i åpent, bebodd og bebygd byterreng. Noen av disse er relativt
lange, men hva med bredden av en sikkerhetssone på 50 meter på hver side av en tunellbredde på
74 meter? Likeledes trengs rømningstuneller hver 1000 meter samt løpende jernbaneteknisk
infrastruktur. Dette utgjør en omfattende båndlegging av arealer og eiendommer.
Det er betegnende at vestre trasé med bru (K1-2b) sprenger konsekvensskalaen i negativ retning
(skala fra stor negativ til stor positiv mht. tiltakets virkning på delområdets faglige verdi) med
karakteristikk «svært stor til stor negativ». Vestre trasé med betongtunell (kulvert), K1-3b, får også
karakteristikk «stor negativ». Midtre trasé (K2) vil også gi store negative konsekvenser for bybildet.
Avbøtende tiltak er her mulige, sies det, men endringene i det nåværende bybildet i Østbyen vil
fortsatt være store. Østre trasé (K3) vil i landskapsmessig sammenheng være best når det gjelder
inngrep i nåværende bystruktur. Dette gjenspeiles i høringsdokumentets tabell 8-3 hvor østre trasé
(K3-3) kommer best ut fulgt av midtre trasé (K2) med avbøtende tiltak mens vestre trasé (K1-2b,
K1-3b) vil ha en ødeleggende virkning for det eksisterende bybilde.
Å bygge en framtidsrettet jernbane med dobbeltspor i østlig trasé framstår således ifølge
JBV's egen rapport som mest skånsom for bylandskapet. En omfattende og tidkrevende
anleggsperiode for midt og vest styrker østalternativet ytterligere da den vil foregå i utkanten
av byen.
Med henvisning til JBV's høringsdokument og de ulike fagrapportene som ligger til grunn for dette
vil vi konkludere med at alternativ øst (K3-3) vil være det beste for byen. Momenter fra JBV's
høringsdokument som bør veie tungt er:
Samfunnsøkonomisk er samtlige framlagte traséalternativer negative. Her kommer alternativ
K3-3, østlig trasé, best ut, dvs. minst negativt (Tabell 8.2 i høringsdokumentet) noe som i en
begrenset økonomisk situasjon for samfunnet skulle tilsi dette alternativet.
Ser man på sammenstillingen av de «ikke prissatte fagtermene» (Landskapsbildet, Nærmiljøog friluftsliv, Naturmangfold, Kulturmiljø og Naturressurser) (Tabell 8.8 i høringsdokumentet) kommer igjen alternativ K3-3, østlig trasé, best ut i rangeringen.

Det eneste jernbanefaglige problem ved K3-3, østlig trasé, er tilsvinget til Rørosbanen, men
konflikten mellom persontog og godstog (tømmertog) synes noe overdrevet. Dette er et løsbart
problem ifølge Setvik (Hamar kulturhus 02-09-2016)
Dette nye jernbaneanlegget må og skal være framtidsrettet med en levetid på minst 100 år. Det er
derfor liten realisme i at JBV baserer seg på dagens demografiske struktur i Hamar for å definere
«sentrum» og derfor «fraråde» en ny stasjon ved Vikingskipet. Det er opptil Hamar kommune å
planlegge arealdisponering og byutvikling. Vi kan bare påpeke at i senere tid har etableringen av
rådhus, statenshus, fylkeshus, statens vegvesen, politihus, brannvakt, Vikingskipet og nye Briskeby
stadion med næringsarealer funnet sted øst i byen. Når JBV hevder at «En stasjon ved Vikingskipet
vil kunne fungere som en park & ride stasjon for de som skal reise fra Hamar, men vil neppe kunne
utvikles til et sentralt knutepunkt for de som reiser til byen.»(Jernbaneverkets anbefaling, Hamar
formannskap 15.juni Hanne Sophie Solhaug). Men den største tilstrømingen av togpasasjerer til
Hamar er nettopp i forbindelse med evenementer i Vikingskipet og da vil en stasjonsbeliggenhet her
være mer enn sentral. Vikingskipet er en arrangementsmagnet og området rundt bør utvikles videre
i et framtidsrettet perspektiv. I det heletatt bør området rundt Vikingskipet og Midtstranda
revurderes, slike sentrumsnære områder bør forvaltes anderledes i et 100 års perspektiv.
En ny stasjon på landsiden av buffersonen ved Vikingskipet framstår som mer framtidsrettet
enn den nåværende stasjonen. Her er også nærheten til nye utbyggingsområder i Stange og
tidligere Vang langs den blå linje i kommunens planer. Næringsområdene langs nye E6 og
tilknytning til bane østover og nordøstover/sydøstover forsterker denne lokaliseringen.
En kan undre seg over om dagens trasédebatt egentlig er framtidsrettet i et 100 års perspektiv.
Internasjonal togteknologisk utvikling viser allerede mindre plasskrevende og hutigere togløsninger.
Dette er et tankekors i dagens debatt som har vært lite synlig.
Noe som derimot har framstått som svært synlig og paradoksalt er at JBV i flere
sammenhenger går mot hovedkonklusjonene i eget høringsdokument når det gjelder østre
trasé.

Hamar 16-09-2016

Sofus Linge Lystad
sign

Kopi: Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar

Hanne Marie Lystad
sign
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Postmottak Jernbaneverket
postmottak@hamar.kommune.no
Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Jeg mener at det er en stor feil å gå for Alternativ Vest med Kulvert.
1) Byutvikling i Hamar og en jernbanefri strandsone.
På hjemmesiden til Jernbaneverket så står det at
Alternativet med kulvert kan kun anbefales gitt at alternativet har lokal oppslutning og at
premissene spesifisert under legges til grunn for vedtaket og innarbeides i videre planlegging:
·

Arealene mellom Hamarbukta og Strandgata, samt utfylte arealer i Hamarbukta øst for
Kirkegata benyttes til byutvikling / sentrumsformål og gis en høy utnyttelsesgrad (ca. %-BRA
= 250% og byggehøyder ikke under 7 – 8 etasjer).

·

Arealene rundt stasjonen gis utbyggingsprioritet foran nye utbyggingsarealer lenger unna
stasjonen. Det vil si en utbyggingsrekkefølge der utbyggingsområdene nevnt i kulepunktet
over bebygges før andre områder, deretter utvikles andre områder som er i gangavstand til
stasjonen.

·

Det forutsettes at videre planlegging av jernbanetiltaket og byutviklingsarealene (nevnt i
første kulepunkt) skjer parallelt

I forespørsel til Jernbaneverket, så bekrefter de at dette er noe de fortsatt står for «Planforslaget slik det
ble oversendt 1.juni til Hamar kommune står ved lag og vi er fortsatt opptatt av tett utnyttelse av
arealene rundt knutepunktet.»
Det vil si at de har betingelser for hvordan byutviklingen skal være i Hamar, og mener at det skal være
høyhus på minimum 7-8 etasjer.
Jeg mener at høyhus i strandsonen vil ødelegge Hamar sentrum. Høyhus og jernbanekulvert vil dele opp
sentrum i enda større grad enn i dag. Strandsonen vil ikke være en del av sentrum på tilsvarende måte
som det ikke er det i dag når vi må gå under jernbanen for å kunne gå langs Mjøsa. Hadde jernbanen blitt
flyttet så hadde det vært store muligheter for å integrerer standsonen i sentrum og utvikle strandsonen
på best mulig måte for store og små.
2) Usikkerheten med grunnforholdene på Stormyra og mot Hamar vest
Det er pr. i dag ikke mulig at si nøyaktig hvor tunnelnedslaget blir, pga grunnforholdene. Svar fra
Jernbaneverket på min henvendelse ang dette: «Tunnelpåslaget vil komme et sted mellom Nestle-bygget
og rett nord for rundkjøringen ved Bryggeri-undergangen. Vi må undersøke fjellet mer for å bestemme
plasseringen mer nøyaktig.» Det er for stor usikkerhet på dette området. Hvis det viser seg at

grunnforholdene er såpass dårlige at det blir store problemer med å bore en tunnel, så vil dette både
fordyre og forlenge anleggsperioden ev og berøre veldig mange familier.
Så bør en kanskje vurdere hva som er viktigs, byutvikling med bevaring av strandsonen og byens
innbyggere eller næringsbygg, fuglereservat og dyrka mark?
Mvh
Tone Martinsen

This message, and any associated files, is intended only for the use of the individual or entity to which it is
addressed and may contain information that is confidential, privileged, subject to copyright or constitute a
trade secret. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copying,
or distribution of this message or files associated with this message is strictly prohibited. If you have
received this message in error, please notify us immediately or forward this message immediately to
info@SimCorp.com.
Thank You
Company reg. nr. 975 345 467
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Hei,
Viser til informasjon gitt både i kommunedelplan med konsekvensutredning og informasjon gitt på
informasjonsmøte på Hamar.
Når det er gitt 4 alternativer på traseer for Hamar så skjønner man at en utbyggingen vil påvirke/endre
Hamar by uansett hva slags trasé som blir valgt! For meg da blir det hvordan og hva jeg tror som blir min
høringsuttalelse.
Hva blir best for meg som bor i Hamar eller hva blir best for Hamar by i ett langsiktig perspektiv er
vurderinger som slår meg når man leser høringsuttalelsen.
Som tilflytter til Hamar opplever jeg at Koigen og Domkirkeodden som noe av det fineste fritidsområder
som er i Norge. Da er det for meg vanskelig å fatte at alternativ K1-2b og K1-3b i det hele tatt er noen
alternativer når man ser hvilke innhogg disse vil gjøre både i natur, bebyggelse og samfunnsøkonomisk.
Når man allerede i dag opplever at stasjonsområdet er lite hensiktsmessig og for oss pendlere
utfordrende med parkering så ser iallfall jeg at stasjonen må flyttes.
Er også klar over at alternativ K2-1a er det dyreste alternativet samfunnsøkonomisk og vil også gjør store
innhogg i bebyggelse. Stasjonen har jeg allerede ment bør flyttes.
Alternativ K3-3 fremstår da for meg som det beste alternativ - både ift. stasjonens plassering, trafikkstøy,
parkeringsmuligheter, innhogg i bebyggelse, mulighet for ny bydel, bevaring av eksisterende
fritidsområder etc.
Mvh Remy Uteng.
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Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert- eller broløsning.
I tillegg mener jeg:
Etter utallige fremlegg og illustrasjoner, sitter store deler av Hamars befolkning igjen med
inntrykket av at enighet om trasevalg nå i høst, er avgjørende for om utbygging av distansen kan
tildeles midler gjennom NTP, og at uenighet om trasevalget, vil medføre at dobbeltspor langs
vår Intercity-strekning ikke vil ferdigstilles.
Jeg mener at Jernbaneverket med dette benytter en mulig tildeling av utbyggingsmidler som
"gulrot eller pisk" overfor Hamars befolkning. Enkelte sitter igjen med inntrykket av at det ikke
blir dobbeltspor gjennom Hamar, dersom vi ikke kan samles om et anbefalt trasevalg, som vil
ramme Hamar sentrums unike særtrekk, karakter, identitet og historie alvorlig. Jernbaneverket
anbefaler oss en trase, som vil medføre brede og høye utfyllinger i Mjøsas strandsone. Det
nevnes utfylling i en størrelse av 150-200 meters bredde og 6,5 meters høyde. Strandsonen, slik
den framstår i dag, er fra tidligere planlagt utviklet, er en svært viktig og uerstattelig del av
Hamar sentrum, som er høyt elsket og mye benyttet av både kommunens egne innbyggere, folk
fra omkringliggende kommuner og tilreisende langveis fra.
Ved utbygging av nordgående dobbeltspor langs midtre eller østre trase, oppstår muligheter til
å forbinde bysentrum og Mjøsa på en helt unik måte. Dette ønskes velkommen av svært mange
av kommunens innbyggere.
Jernbane i dag, kan bygges nær sagt hvor som helst. Blant høringsuttalelsene i denne saken,
finnes beskrivelser av ny, økonomisk og miljøvennlig teknologi, som gjør alle trasealternativene
aktuelle og gjennomførbare, uten vesentlige, økonomiske ulemper. Vi bygger nå jernbane for
mange tiår framover, og det er viktig å skynde seg sakte. Den teknologien og de løsningene som
skisseres brukt i denne utbyggingen, er den samme som har vært benyttet i tiår, og jeg er redd

den om få år kan være utdatert, og ikke lenger dekke de transportmessige og miljømessige
hensyn vi trenger å ta.
Strandsoner i dag, er sjelden gjenstand for utbygging. Man tenker at disse områdene er for
verdifulle til nedbygging, og skal tjene til rekreasjon, helse og fritid for befolkningen, og være
tilgjengelig for alle.
De utbyggingsplaner som er skissert for trase vest, vil medføre at de sjønære områdene i
sentrum, blir rasert og gjort utilgjengelig for mange, mange år framover, all den tid de kun vil
tjene som anleggsområde. Usikkerheten rundt når de ferdigutfylt områdene tenkes ferdigstilt
med blokkbebyggelse, er stor. Hamar kommune har de siste årene gjort svært store
investeringer i sentrum, hvilket har medført en stor gjeldsbyrde. Kommunen vil ikke være istand
til å stå for utvikling og utbygging av en ny, og for mange uønsket bydel i strandsonen, på svært
mange år. Det betyr at befolkningen og kommunen blir prisgitt private utbyggeres ønsker for
området. Trenden de siste årene, er at attraktive, utbygde områder, fylles med kontorbygg eller
"eksklusive" leiligheter for bemidlede, godt voksne som ønsker seg en lettvinn alderdom i
sentrum. Ja, det er sågar en betydelig tilflytting av eldre fra omkringliggende kommuner, som
bosetter seg i sentrum, mens yrkesaktive og barnefamilier, søker de boliger som er å finne i
Hamars villaområder, eller i omkringliggende villaområder i nabokommunene. Slik går Hamar
kommune glipp av viktige skatteinntekter fra de yrkesaktive, da man skatter til bokommunen.
Dette er viktige elementer å huske angående byutvikling, også i denne debatten, og
Jernbaneverket påberoper seg jo nå i tillegg å være opptatt av nettopp dette.
Hamars befolkning, og svært mange innbyggere fra omkringliggende områder benytter seg av
kulturtilbudet og rekreasjonstilbudet i Hamar sentrum. Strandsonen og fritidsmulighetene som
ligger i Hamarbukta er uerstattelige for mange av oss. Vi har, i likhet med mange hjemvendte
Hamarsinger, lagt storbylivet i Oslo bak oss, og flyttet tilbake til Hamar, nettopp med tanke på
de unike særtrekk Hamar sentrum har, og vi ønsker å bevare disse. Mange leserinnlegg i denne
jernbanedebatten forteller også om økende tilflytting fra hovedstaden, nettopp fordi
yngre,voksne ønsker et slikt oppvekstmiljø for egne barn, og tiltrekkes av sentrums umiddelbare
nærhet til Mjøsa.
Verken Hamars eller Innlandets innbyggere, togpendlere eller alle de tusen reisende som ellers
benytter Dovrebanen til Trondheim, eller Intercity-togene til Innlandets rike fjell- og
fritidsområder, er avhengige av at dobbeltsporet legges i en trase langs Hamars strandsone.
Jernbaneverket ei heller! Deres oppgave er å bygge dobbeltsporet jernbane nordover til
destinasjonene også nord for Hamar.
Midtre og østre trase er gode alternativer, som evner å ivareta transportbehovet på distansen
mellom Oslo og Trondheim, dersom en evner og tør å tenke nytt, utrede de framtidige
teknologiske løsninger som finnes, og som allerede er under benyttelse i land som stiller langt
svakere økonomisk enn Norge gjør i dag. Jeg utfordrer Jernbaneverket til å utrede de scenarioer
de finner i Alf Bergs høringsuttalelse til jernbaneutbyggingen, og behandle disse i

styringsgruppen og i samarbeid med berørte kommuner langs strekningen. Det vil både miljøet
og de kommende generasjoner være tjent med!
Det eksisterer ei heller store utfordringer når det gjelder tilgang til et nytt stasjonsområde ved
Vikingskipet ( trase øst). Det vil være mulig å etablere enklere og romsligere ankomst til
stasjonsområdet der, både for gående, syklende, privatbiler, busser og skyttelvogner langs
eksisterende skinnegang mellom dagens Hamar Stasjon/sentrum og Vikingskipet. Hamar
sentrum begynner ved Stangebrua, og en stasjon ved Vikingskipet vil ha tilstrekkelig nærhet,
også til en utbygd bydel på Espern. Planene for dette området fortjener å bli gjennomført før
man tenker på utbygging andre steder i sentrumsområdet.
I tillegg trenger Hamar sentrum og de forretningsdrivende der, nå ro til å overleve, etter mange
år med utfordringer i de bygge- og anleggsperiodene som har vært. En ny, mangeårig
anleggsperiode fra nåværende stasjon og skinnegang, langs Strandgateparken og Koigen, vil
være spikeren i kista på viktige sentrumsbedrifter. Det vil være stikk i strid med de ønsker
Jernbaneverket påstår å ha for sentrum!

Hamar 16.09.2016

Wenche Nygaard Luci
Spesialsykepleier og hjemvendt Hamarsing
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Emne: Høringsuttalelse - jernbanesaken
Jeg ønsker med dette å støtte hovedkonklusjonen i
den høringsuttalelsen som er sendt inn av MagnarBørresen, Gunnar Holm,
Olav Skipnes og Bjarne Øygarden der de tilrår alternativ K1-3b
med senketkulvert og sentrumsnær stasjon.

Hamar, 16. september 2016

Mvh hilsen Terje Dalsaune

Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Fra: Hilde Birgitte Kjær Jarve Jennings, bruker Jemli Gård, Ottestad

Valg av korridor gjennom Hamar; krav om uavhengig utredning og vurdering
av Korridor 3 i forhold til Jernbanverkets (JBV) grunnlag for å fraråde
alternativet.
De samfunnsøkonomiske analysene vedlagt JBVs konsekvens utredning (KU)
konkluderer entydig for Korridor 3. Disse er for en stor del basert på rapporter fra
uavhengige eksterne fagmiljøer. I følge «Sammenstillinger og anbefalinger» i KU er
vurderinger av eksterne regionale virkninger (andre samfunnsmessige virkninger) og
effektmål gjort for å supplere samfunnsøkonomisk analyse. Disse vurderingene
beskrives på et overordnet nivå uten muligheter til å bli etterprøvd og de fremstår
som om de er gjort i form av interne prosesser i JBV.
Hovedkonklusjonen med diskvalifisering av Korridor 3, med stasjon ved Vikingskipet,
er svært kontroversiell. Uoffisielle målinger viser at 75% av befolkningen ønsker
denne løsningen, og sannsynligvis også et flertall i kommunestyret i Hamar. Lokal
motstand og omfattende kritikk fra fagmiljøer mot JBVs analyser og anbefalinger, er
et vesentlig nytt moment som bør tas inn i vurderingene i den fasen av
beslutningsprosessen som blant annet skal vurdere uheldige regionale
konsekvenser. I tillegg mangler konklusjonene vedrørende fortettet byutvikling og
regionale ringvirkninger forankring i systematisk arbeid med statistikk,
brukerundersøkelser og referanser til forskning og empiri på området.
Kapittel 7 i Sammenstillinger og Anbefalinger fra JBVs KU, inneholder vurderinger i
forhold til Effektmål for alternativene.
Under følger en systematisk gjennomgang av mangler og feil i kapittel 7 med JBVs
evaluering av effektmål:
1. Det gjøres et poeng av manglende tilknytningen for tog på strekningen
Elverum – Lillehammer. JBV har i ettertid presisert at dette kan løses
både for gods og persontrafikk.
2. Mulighetene ved stasjonen ved Vikingskipet er ikke belyst. Det har
kommet frem bla i behandlingen i Fylkestinget at Korridor 3 kan gi en
sterkere Nord-Sør forbindelse for Rørosbanen, og spesielt i neste fase
om Rørosbanen blir elektrifisert. Ikke minst ville dette i et lengre
perspektiv gi muligheter i form av IC lignende forbindelse med direkte
tilbud sør-nord på Rørosbanen. Konklusjonene i pkt. 7.3.1 er dermed i
bestefall mangelfulle, og i verste fall direkte feil.
3. Reisetid er 30 sekunder forskjellig fra K1 til K3. Dette er først kommet
frem i ettertid. Det er forutsatt ganske belastende trafikk i by sentrum
(gods 80 km/t). Gods på K3 vil kunne gå fortere (90 km/t oppgitt), men

det er ikke redegjort for om dette gir raskere godstog passeringer totalt
sett.
4. JBV’s egne tall for antall reisende viser svært liten forskjell mellom
alternativene. Det vil være svært avhengig av kollektive tilbringer
systemer, parkeringsfasiliteter og reisetid med bil til stasjonen. Alle disse
tre faktorene vil sannsynligvis slå ut signifikant til fordel for K3 og er i
liten grad belyst.
5. Fokus på korte gangavstander er svært tendensiøst. 5 minutters gange
er normalt vurdert til ca. 800m i lett terreng. Inntil 10 minutters gange er
relevant for langpendling til Oslo eller Lillehammer med så klare
tidsfordeler fremfor bil. Det er i tillegg en rivende utvikling i forhold til
lokal transport med el-sykler, førerløse biler og billigere taxi tjenester.
JBVs fokus på 600m radius virker feil i et lengre perspektiv. Ikke minst
fordi bomiljøet innenfor en sånn avstand vil være lite attraktivt pga
gjennomgående døgnkontinuerlig trafikk og fysiske stengsler i forhold til
utsyn, støy, støv og krysning.
6. Påstanden i 7.3.2 om at en mindre sentral stasjon, ved Vikingskipet, vil
medføre at det i snitt tar lengre tid for passasjerene å komme til/fra
stasjonen er tvilsom. Av alle som bor i Hedmark er det bare ca. 8000 (4
kretser i Hamar) som har kortest vei til eksisterende stasjon i forhold til
en eventuell stasjon ved Vikingskipet.
7. Påstand om mindre effektiv og lengre reisetider i bybussbetjening
mellom stasjonen og boligområder/næringsområder utenfor
gangavstand er svært tvilsom. Reisetiden gjennom Hamar sentrum for å
komme til jernbanestasjonen er allerede i dag betydelig, spesielt i
rushtiden. Ved Vikingskipet vil det i tillegg være mer sannsynlig med
stoppested for ekspressbusser samordnet i en ny skysstasjon.
8. Et viktig lokalt fortrinn for K3 som ikke er belyst er nærheten til
Vikingskipet og Briskeby stadion. Det er sannsynlig at disse fasiliteten er
mer relevante for større og flere arrangementer med stasjon der.
9. I 7.3.4, miljøvennlig transportsystem, blir det også usikre konklusjoner
fordi de er basert på sviktende forutsetninger nevnt i tidligere punkter.
Det som vil være enkelt å estimere er utslipp i anleggsperioden som er
ca. 40 % lavere for korridor 3 sammenliknet med alternativene i korridor
1 og 2. Belastningene i byggeperioden for by og folk, også i forhold til
svekket kollektivtilbud under byggeperioden, er lite belyst men vil være i
klar disfavør av K1 alternativene. Drift og vedlikehold vil bli inkludert i
miljøbudsjettet først i neste planfase, og det er igjen i favør av K3 som
sannsynligvis vil komme best ut også her. Støyreduserende tiltak er
også utsatt og vil gi størst inngrep og høyest kostnad i K1 alternativene.
10. Jeg savner en bedre analyse av hva som i fremtiden vil være attraktive
områder for bolig og næring. Basert på observasjoner ser trenden ut til å
være at beltet rundt en travel bane blir utbygd med næringslokaler.
Hamar er en inneklemt by og trenger først og fremst flere innbyggere for
å styrke sentrum. Det blir ikke attraktive bolig- , resturant- og/eller
rekreasjonsområder i første rekke mot en travel jernbane. Gode forhold
for utendørsaktivitet er en viktig del av en helhetlig kvalitet på denne
type arealer og er ikke belyst i JBVs analyser. Disse trendene vil
sannsynligvis forsterke seg med at folk får mer fritid og har bedre
økonomi og muligheter til å være kresne i sitt valg av bolig.

11. I 7.3.5 er igjen fokus på utviklingspotensial innenfor 600 meter fra
stasjonen tendensiøst og irrelevant. Det store bildet er at flytting av
skinneganger og stasjon vil utløse store nye attraktive arealer i sentrum
av Hamar, klart mest ved K3, forutsatt at utfylling av Mjøsa er en
unødvendig miljøbelastning vi uansett ikke kan akseptere.
12. Transportberegningene som viser at K1 gir færre trafikk skader er igjen
basert på sviktende forutsetninger i tidligere punkter. Muligheter for i
større grad å utvikle bilfrie gater i sentrum og mindre trafikk til stasjon
gjennom sentrum, er faktorer vi gjerne skulle hatt en vurdering av basert
på mer detaljerte planer for infrastruktur.
13. Mange av problemstillingene som er inkludert i samfunnsøkonomisk
analyse diskuterer JBV videre i de neste fasene av
beslutningsprosessen. Det undergraver hele poenget med
samfunnsøkonomisk analyse, hvor målet er å kunne sammenstille og
sammenligne, etterprøvbare størrelser og vurderinger.

Basert på punktene over, og størrelsen på investeringen, mener jeg at JBV ikke har
belyst saken tilstrekkelig og at dette representerer et brudd på Forvaltningsloven §17
om utrednings- og informasjonsplikt.
I en lukket, intern beslutningsprosess, hvor mange av resultatene virker merkelige og
er dårlig dokumentert, har JBV endt opp med svært oppsiktsvekkende og
kontroversielle konklusjoner. De snur tvert om i forhold til en entydig konklusjon fra
eksterne fagmiljøer i vurderingen av samfunnsøkonomisk nytte (veier vanligvis tyngst
for denne type investeringsbeslutninger). Dette har utløst massiv motstand mot JBVs
anbefalinger. God dokumentasjon og grundige analyser blir derfor spesielt viktig.
I Sima-Samnanger saken, med bygging av såkalte «Monstermaster» i områder med
naturskjønne omgivelser, møtte Olje- og Energidepartementet og NVE stor motstand
lokalt. De valgte etter hvert å bruke uavhengige ekstern fagekspertise for å vurdere
alternativer og kvalitetssikre sine utredninger og konklusjoner. Primært mener jeg at
JBV bør gjøre en ny vurdering og endre «fraråder» til «anbefaler» eller «anbefaler
ikke». Subsidiært ber jeg om at de følger energimyndighetenes eksempel og
engasjerer eksterne fagmiljøer på armlengdes avstand fra JBV, som kan utvide
analysen etter behov og kvalitetssikre innhold og konklusjon. Nye vurderinger og
konklusjoner må så veies mot konklusjonene i den samfunnsøkonomiske analysen
og i forhold til bestillingen fra Stortinget og nasjonal transport plan (NTP).

Høringsuttalelse dobbeltspor Sørli - Brumunddal
Jernbaneverkets argumenter om anbefaling av dagens jernbanestasjon preges av at en
udelt strandsone ikke tillegges tilstrekkelig verdi. Jeg vil trekke frem ulike punkter
som underbygger dette.
1. Filipstad setter en pris på strandsonen
Den utsatte byggingen av Filipstad i Oslo har vært begrunnet med at man må åpne
strandsonen mot byen. Grunneierne har tidligere foreslått at det kan bygges en vegg
av næringsbygg mot E18 for å skjerme mot veien. Det har imidlertid vært bred
politisk enighet i Oslo om at dette ikke ville være tilstrekkelig, fordi det ikke ville
åpne strandsonen mot den bakenforliggende byen. Jeg mener at den samme logikken
må legges til grunn på Hamar.
Skjermdump nedenfor viser at Filipstad har en strandlinje på rundt 1470 meter. Den
utgjør rundt 18 prosent av Oslo sentrums strandlinje på rundt 8000 meter, fra og med
Filipstad til og med Sørenga.

Hamar sentrums strandlinje fra og med Koigen til og med Espern utgjør nær 4000
meter, litt avhengig av hvordan man definerer strandlinje. Nå har Hamar muligheten
til å åpne hele strandsonen, for første gang siden jernbanen ble lagt til strandsonen i
1890, mot byens ønske.
Den anbefalte kulvertkollen eller kulvertåsen vil skape en barriere mellom
strandsonen og den bakenforliggende byen til et sted rundt Hamarbukta. Det vil være

ulike vurderinger av akkurat hvor grensen går for at man kan kalle det en avstengt
strandsone. I skjermdump nedenfor har jeg trukket denne grensa litt bortenfor midten
av Hamarbukta. Derfra til og med Espern er det en strandlinje på 3250 meter, som det
fremgår av skjermdump.

Den gjenværende strandsonen som åpnes mot den bakenforliggende byen er 700
meter, som det fremgår av skjermdump under.

Det vil si at situasjonen mellom Filipstad i Oslo og strandsonen i Hamar er motsatt på
to måter. Den er motsatt ved at Filipstad utgjør 18 prosent av Oslo sentrums
strandsone, og det kjempes for at den skal åpnes. I Hamar er det 18 prosent av
sentrums strandsone som skal åpnes, mens man vil stenge av resten, som utgjør 82
prosent.
I tillegg er det motsatt ved at kommunen på Filipstad krever at det skal betales over to
milliarder ekstra for å åpne strandsonen mot den bakenforliggende byen. På Hamar
vil Jernbaneverket betale ekstra for å stenge av strandsonen mot den
bakenforliggende byen.
2. Sentral eller usentral beliggenhet
Jernbaneverket og Fylkesmannen i Hedmark argumenterer med at en stasjon ved
Vikingskipet har usentral beliggenhet. Jernbaneverkets egen utredning argumenterer
imidlertid for at Vikingskipet har en sentral beliggenhet.
Det står følgende på side fem i "InterCity Dovrebanen, Konsekvensutredning Fagrapport Prissatte konsekvenser":
"Det er moderate forskjeller i antall reisende mellom alternativene, noe som tilsier at
valg av stasjonslokalisering i Hamar har mindre betydning for antall togreiser.
Forskjeller i antall togreiser mellom de ulike stasjonslokaliseringene skyldes
forskjeller i reisetiden for tilbringertransport til og fra jernbanestasjonen. Med en
kort gangavstand fra sentrale steder i Hamar til samtlige stasjonslokaliseringer
blir også tilbringertransporten fra bosteder og arbeidsplasser relativt lik mellom
de ulike stasjonslokaliseringene." (min uthevelse)
Det er gitt statlige retningslinjer om at by – og tettstedsutvikling bør skje gjennom
fortetting, transformasjon og høy arealutnyttelse. Slike retningslinjer tar ikke høyde
for avveininger av en strandsones verdi sammenlignet, veid mot en sentral
beliggenhet ved Vikingskipet (referanse Jernbaneverkets utredning ovenfor), som
dog er litt mindre sentral enn et annet alternativ.
Illustrasjonen nedenfor viser Hamars strandsone med størsteparten av Aker Brygge
og halvparten av Tjuvholmen lagt inn på Espern og Tjuvholmen. Det skal ifølge
Smedvig Eiendom bygges 250.000 kvadratmeter i disse områdene, forankret i
kommuneplan. Illustrasjonen gir en ide om denne størrelsen. Det viser at
Vikingskipet vil bli enda mer sentralt i løpet av de neste tiårene. Beliggenheten er
ikke tilstrekkelig usentral til at det forsvarer å stenge av 82 prosent av Hamar
sentrums strandlinje.

3. Praktiske miljøkonsekvenser av Vikingskipet
En jernbanestasjon ved Vikingskipet vil gi 1250 flere av- og påstigende per dag etter
åpning av dobbeltspor i 2024, mot 1360 ved valg av dagens jernbanestasjon, står det
på side 45 i "InterCity Dovrebanen, Konsekvensutredning - Fagrapport Prissatte
konsekvenser".
110 flere togpassasjerer i en by med 30.000 innbyggere har ingen nevneverdig
betydning i et miljøperspektiv. Utredningens uforståelige forutsetning om at trafikk
fra Bekkelaget får en mer kronglete veg til Vikingskipet enn til dagens
jernbanestasjon, illustrerer usikkerheten ved tallene.
I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hamar og Hamarregionen er imidlertid ikke et storbyområde.
Det argumenteres med betydningen av å tilrettelegge for at flere går og sykler
generelt, og til jernbanestasjonen. Ved en telling jeg foretok mandag 12. september
fra 0530 til 0900 var det i overkant av 300 personer som gikk til eller fra dagens
jernbanestasjon. Rushtrafikken utgjør størsteparten av trafikken i løpet av et døgn. I
tillegg var det flere som syklet til stasjonen, men det er ikke grunn til at å tro at den
korte avstanden mellom dagens jernbanestasjon og Vikingskipet vil ha stor effekt på
antall som sykler. Antall gående er ikke mange nok til at det har annet enn minimal
betydning i et miljøregnskap.

I Nasjonal Transportplan blir miljømålene tydelig fremhevet. Det nyanseres
imidlertid klart mellom storbyområder og andre områder. Flere steder er det
fremhevet at: "Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange." (min uthevelse av storbyområdene)
På side 58 står det at:
"Utenfor og mellom de store byene har transporten andre utfordringer og løsninger
enn i de tettest befolkede områdene. For å nå regjeringens mål om livskraftige
regioner der folk kan bo og arbeide, og et næringsliv som kan gi arbeidsplasser lokalt,
må transporten være effektiv og tilpasset lokale transportbehov."
4. Større felles bo- og arbeidsmarked
Det er også argumentert med at en sentral beliggenhet er viktig for å for å fremme et
større felles bo- og arbeidsmarked. Togpendlere som går til og fra dagens
jernbanestasjon til arbeid i Hamar utgjør imidlertid under en prosent av alle
sysselsatte med arbeidssted Hamar. Togpendlere som går til og fra dagens
jernbanestasjon til arbeid utenfor Hamar utgjør under to prosent av alle bosatte i
Hamar som arbeider utenfor Hamar. Det er ingen grunn til å tro at en jernbanestasjon
ved Vikingskipet vil ha nevneverdig betydning for oppnåelsen av et utvidet bo- og
arbeidsmarked gjennom redusert reisetid.
5. Konklusjon
Jeg har ikke gått inn på alle sider som er relevant for valg av stasjonslokalisering,
men konsentrert meg om ovennevnte punkter. Det viktigste for meg er en jernbanefri
strandsone, og jeg har valgt å argumentere for Vikingskipet fordi det har syntes som
det er det mest realistiske alternativet til dagens jernbanestasjon. Jeg har ikke gått inn
på mye brukte argumenter mot Vikingskipet som går på dyrket mark og Ramsarområdet. Jeg nøyer meg med å nevne at initiativtageren til Ramsar-området støtter
Vikingskipet, og at dyrket mark som ofres ved Vikingskipet er relativt lite sett i
forhold til sakens betydning.

Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg ønsker herved å bringe mitt innspill til Jernbaneverket i anledning utviklingen av den nye
strekningen for dobbeltspor. Jeg forstår at dette er en komplekst med svært mange kjente og ukjente
parametre. Mitt anliggende i høringsuttalelsen er trasèvalget for jernbanespor gjennom Hamar. Etter
å ha gjennomgått utallige dokumenter og deltatt på informasjonsmøter synes jeg det fortsatt er
uklart hvordan Jernbaneverket definerer brukere av toget og hvor viktig stasjonsplassering er for
dem.
Man kan si at Jernbaneverket i dag har et fungerende produkt som tilbys de som ønsker å bruke tog
som transportmiddel fra og til Hamar. Dette produktet ønsker Jernbaneverket nå å oppgradere og
investere i størrelsesorden 11 – 14 milliarder kroner.
Det jeg etterspør i min høringsuttalelse er brukerne av produktet knyttet til persontrafikk. I og med
at det er snakk om tre ulike stasjoner og stasjonsområder på Hamar vil det være viktig å vite noe mer
om kundene og hvordan de bruker produktet i dag og om produktet etter oppgradering vil gjøre at
flere vil benytte det.
Det anslås i KU hovedrapport at økningen på antall togreisende er estimert til mellom 800-2000 (K3)
og 800-2100 (K1 og K2 begge alternativer). Tallene er ganske like for de ulike alternativene. Det må
allikevel være stor usikkerhet knyttet til tallene i og med at de har en usikkerhetsmargin på 12001300 personer. Med en slik usikkerhetsmargin bør det gjøres ytterligere undersøkelser om hvem
disse kundene er, deres preferanser knyttet til togstasjon og bruk av tog. Dette må gjøres med
bakgrunn i nå-situasjon og hvordan brukerne ser for seg de ulike scenariene med stasjon på K1, K2 og
K3.
Noen viktige spørsmål jeg mener Jernbaneverket bør være i stand til å besvare med konkrete tall og
fakta:
1.
2.
3.
4.

Hvem er kundene og hva bruker de toget til?
Hvor bor de i forhold til stasjonsplassering?
Hvordan kommer de seg til stasjonen?
Er det en sammenheng mellom bruk av toget og bruken av Hamar sentrum?

Ad 1.
Man må vite hva kundene vil bruke toget til. Er det sannsynlig at stasjonplassering vil påvirke
personers bruk av toget om de er pendlere til Oslo? Er det sannsynlig at stasjonsplassering vil påvirke
personers bruk av tog om de skal til Gardermoen for å ta flyet til New York å være turist en helg? Er
det sannsynlig at stasjonsplassering vil påvirke en persons bruk av tog om de pendler til Hamar og
jobber utenfor 600 meters grensen?
Ad 2.
Hvor bor de som bruker tog hyppigst? Bor de i gangavstand fra Hamar stasjon eller kommer de inn
fra Hamar Vest, Hedmarktoppen, Ajer, Bondesvea, Rollsløkka eller Gåsbu? Disse er alle langt mer enn
1 km fra stasjonen. Hvor mange av de som bruker toget hyppig bor i sentrum av Hamar i forhold til
de som bor over 600 meter fra stasjonen? Vil en endring av stasjonsplassering endre deres
preferanser for transportmiddel?

Ad 3.
Hvordan kommer folk seg til stasjonen i dag? Går de, sykler de, tar de buss eller bil? Vil en endring av
stasjonsplassering gjøre at de vil gå, sykle eller ta bil mer eller mindre? Vil det være lurt å intensivere
annen kollektivtrafikk for å få flere til stasjonen uten å bruke bil? Vil det i så fall være tiltak som virker
eller bor folk så spredt at det vil være bil som er foretrukket? Hvordan er dette i dag og hvordan vil
det bli?
Om bil er foretrukket fremkomstmiddel til stasjonen – vil ikke disse være utslippsfrie og støyfrie om
10-20 år? Og hva vil ny teknologi gjøre for folks valg av tog som fremkomstmiddel? Vil det være
enklere for meg som pendler å sette meg i en førerløs bil og la den kjøre meg til jobb i Oslo? Vil
bilene være mindre og lettere og mindre trafikkfarlige når det ikke lenger trenger være plass til store
diesel- og bensinmotorer?
Vil en fortetting av bykjernen faktisk skape flere togpassasjerer? I store byer som Oslo med et stort
utvalg av annen kollektivtransport (trikk, buss, t-bane og båt) vil antagelig dette gi utslag. Men vil det
ha samme effekt i en by med 30.000-35.000 innbygger hvor man bor mye mer spredt og ikke har
samme utvalg i annen kollektivtransport som kan ta en til stasjonen?
Ad 4.
Hva er det de som kommer til Hamar stasjon gjør? Er de turister som går tur i byen? Jobber de i
Hamar? Jobber de i sentrum eller utenfor 600 meters gange? Kommer de ofte? Kommer de sjelden?
Er de pendlere som bare ønsker å komme seg hjem? Skal det være et mål at stasjonsområde skal
være en møteplass eller skal det legges andre steder i byen? Hvilke planer har kommunen selv
knyttet til byutvikling? Hvordan kan jernbaneutbygging underbygge denne?
Min erfaring som innbygger er at det er helt andre ting enn jernbane som gjør at sentrum av Hamar
brukes stadig mer. Det er elementer som fornyelse av Stortorget, nytt kulturhus, utendørskonserter
med internasjonale musikere, utendørs kino på Domkirkeodden, «Stoppested verden», det
månedlige loppemarkedet i Strandgata, «Museumsnatt», Pokemon Go, Hamar teater, lekeparken i
Strandgata, biblioteket, pølseboden på Skibladnerbrygga osv. Ingen av disse elementene kan knyttes
til jernbanen. Slik er det nå hvor sannsynlig er det at dette endrer seg i fremtiden? Betyr det at
stasjonsplassering ikke er så viktig?

Oppsummert
Fakta og tall på disse punktene mangler fra analysen. Før dette er klarlagt bør det heller ikke
innstilles hvilken trasè som er den beste. Jernbaneverket trenger mer tid til å analysere og vi trenger
å få mulighetsstudier på alle tre trasèene før dette avgjøres.
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Saksnr. 201607050. Høringsuttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal
Jeg protesterer med dette mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars strandsone, uavhengig av
kulvert- eller broløsning.
Jeg forstår ikke hvordan Jernbaneverket kan være byplanlegger for en by. Det er jo et spill for galleriet,
der Jernbaneverket er bulldoseren for ROM eiendom med fler. Vær så snill å ta hensyn til de unge i
Hamar, de som snart skal forlate denne jord, burde ikke taes hensyn til.

Hamar, 12. September 2016
Hilsen Øyvind Mattsson
93083055
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Intercity Hamar
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Hei, jeg ønsker å formidle mitt synspunkt for intercity-fremføringen i Hamar. Grunnen er at det
nå er levert varsel om innsigelse på alle tre alternativer. Jeg har vært bundet av
Naturvernforbundets valg (der jeg sitter i styret i avd. Hamar og omegn) som ble betraktet som
eneste gjennomførbare alternativ for rask gjennomføring sammen med bekymring for Åkersvika
og jordvern av Børstad etc. Nå mener jeg den nye utviklingen i saken med innsigelses-varsler
gjør det er viktig å se på saken på nytt. Jeg mener innsigelser mot østre alternativ faller bort ved å
velge en litt annen løsning for til-sving Elverum, samtidig som man unngår riksantikvarens
innsigelse i sentrum.
Jeg tror nå at Vikinge-skipet stasjon er beste løsning og den minst kostbare fremføringen (uten
til-sving) som også er raskere/billigere å ferdigstille.
Det har gått varmt for seg i debattene i et års tid nå og ulempene for alle alternativer har kommet
i tur og orden. For Hamar blir dette en vanskelig sak når folk står så steilt mot hverandre. Tar
dere en gjennomgang av mitt forslag vil dere se at stasjon Vikinge-skipet i forslaget adresserer
mange av motsetningene og ulempene og at de fleste som har uttalt seg finner standpunktene sine
integrert i løsningen. Jeg tror Jernbaneverket også vil se at dette gavner hele prosessen på en
fremragende måte. Denne løsningen er fleksibel og kan delvis gjennomføres i årene etter
ferdigstilling. De er ulempene som gjenstår bør være til å leve med. Politisk tror jeg forslaget blir
samlende.
Hovedsaken er at Intercity er tenkt å avhjelpe trafikkproblemene inn mot Oslo. derfor må vi se
den veien som første prioritet.
Jeg tror at Elverum ønsker Oslo-forbindelse (med direkte dobbeltspor som ikke gjør omvei om
Hamar). Da faller Åkersvika ut av planen og med den bortfaller fylkesmannens innsigelse.
Ulempen er at godstog må bruke sekke-stasjon fra nord mot øst til ny elverums-løning kommer
på plass. Dette synes jeg er et overkommelig problem som lett lar seg løse senere, og at
dobbeltspor mot Elverum får høyere status i bevilgningene for å avhjelpe denne ulempen. Da har
denne ulempen blitt forandret til en fordel for østlandet og godstrafikken. Jeg mener også at et
slikt spor kan avhjelpe og forbedre trafikkgrunnlaget for lokale reiser til en større del av
innlandets befolkning. Reisetiden og sporet går en lenger omvei fra Elverum (om Stange) når
man reiser til Hamar, men da får også flere lokal-samfunn kortere avstand til nær-stasjon. For
Jernbaneverket sin del er ikke traséen stort lenger å fremføre enn ny trasé direkte fra Hamar og
fordelene med dette er flere. Det blir en ferdig hurtigtog-trasé som er gunstig mot Trondheim, den
berører ikke konfliktområdet jordbruket i svartjords-området i like stor grad. Man kan re-etablere
dyrkningsjord tilsvarende det som tapes i Intercity-satsingen. (Man legger sporet i skogsterreng
på lange deler av denne elverums-traséen). Elektrifisering av banen kan utsettes til ny trasé
kommer på plass og gi Røros-Kongsvingerbanen ny moderne løsning i samme prosess.

For Naturvernforbundet sin del er det veldig viktig at jordbruket får den betydning det fortjener.
Her har utviklingen gått i feil retning i mange år. Intercity gir store ulemper for NLF. Nå er det
Jernbaneverket kan vise en hjelpende hånd. Dette gjelder et ønske fra hele befolkningen og
myndigheter som det er relativt enkelt for Jernbaneverket å gjennomføre. Tar dere hensyn til
fremtiden for våre etterkommere bør drift av lang tunell nord for Hamar med østre trasé velges.
Med kulvert fra stasjonen Vikinge-skipet og nordover under jordbruket til Brumunddal får
østlandet beholde matfatet. Dette har en verdi vi ikke kan fatte i dag, kanskje våre etterkommere
vil takke dagens Jernbaneverket og politikere for en særdeles fremtidsrettet løsning som har
reddet en livsviktig ressurs?
Jeg håper med dette dere tar en gjennomgang. Det er på to pdf-er som ligger som vedlegg i min
henvendelse. Disse kan stå for seg selv men må ses i sammenheng for et fullstendig bilde. Jeg vil
formidle mitt syn til andre aktører i debatten.
På forhånd takk!
Hilsen Espen Langebraaten
Pilegrimsveien 133
2337 Tangen.

Vikingeskipet Stasjon med bybane på gamle spor
Batteridrift uten kjøreledning, 800m gange til h.pl?

Forslag:
Holdeplasser i Hamar
Mindre parkeringproblemer på hovedstasjon Vikingeskipet
Kan gjøre sentrum nærmest bilfritt og lettere tilgjengelig for hele byens befolkning
Holdepl. ved store sports-arenaer og sentrum uten dagens parkeringsproblemer
Endestasjon mulighet: Kalkbruddet ute amfí for kulturelle formål?
Videre nordover: Mjøstråkk-/veterantog-/erstatning av jordbruksland?
(Evt togbilett gjelder hele strekn, følger togets avgang/ankomst gyldig + 1time?)
Sykkel/barnevogn/rullestol etc gratis.

Vikingeskipet stasjon er beste valg fordi:
Intercity med østre alternativ ER beregnet som rimeligst av Jernbaneverket gjennom Hamar

Midlertidig sekkestasjon Vikingeskipet stasjon eller Hamar gamle stasjon for gods fra nord mot øst (til nytt dobbeltspor Eleverum-Oslo blir bygget)
Frigjør deler av strandsonen Hamar-Brumunddal som lett kan utvides og forlenges nordover. Tilleggsmasser til E6?
Innlandet får lokale pendler-ruter til flere større steder i distriktet.
Større og flere attraktive byggetomter og Hamar får større sentrumspreg.
Togparkering kan benytte Hamar nåværende stasjon
Kort sentrumsbane til Hamars gamle stasjonsbygning er en mulighet for nærhet til Hamar sentrum
Hamar by får attraktive turistmål som er plassert kompakt i sentrum:
(Jernbanemuseum kan flyttes til nåværende stasjonsområde med tidsriktig bebyggelse allerede på plass)
Jernbanemuseets arealer returneres til tidligere populær campingplass og nye hustomter
Sykkelbyen Hamar kan få effektive sykkelveier mot omlandet , evt. også veteranbane.

Dovrebanen
Trondheim
Åndalsnes
(Gjøvik?)

Åkersvika berøres ikke med tilsving,
Raskest ferdigstilt
Flomsikker
Uforstyrret byggeprosess
Mindre støy i sentrum, mindre konflikt i byggeperioden
Færre berørte hus
Enklere bil/buss-situasjon i sentrum.
Bedre tilpasset moderne byutvikling
Jordvern med utvidet tunnell mot nord
Bedre valgfrihet av trasé gjennom Brumunddal
(GRUNNLAG FOR VARSLEDE INNSIGELSER FALLER BORT)

Rørosbanen

Enkeltspor-Kongsvingerbanen
evt. tilsving lyntog Trondheim

Enkeltspor-Rørosbanen

Tunnell/kulvert
Hovedmål Intercity-satsingen er å avlaste Oslo
Elverum får direkterute mot Oslo (IKKE GJENNOM HAMAR)
DOBBELTSPOR ELVERUM GÅR IKKE PÅ JORDBRUKSLAND
Enklere trasévalg i Hamar
Lønnsom lokaltrafikk, (innom flere befolkningssentre)
Mulig lyntog-trasé Trondheim
TILBAKEFØRTE GAMLE SPOR ERSTATTER ALT JORDTAP.
Effektivt jordbruk driftsmessig uten gamle spor
ÅKERSVIKA NATURRESERVAT BERØRES IKKE
Grønne (raske) sykkel og gangveier i gammel trasé?
(Mjøstråkk kan forbedres Brumunddal-Tangen)

Stange kommune kan fornye kloakk/vann mm. mot Tangen
Sentralsykehus ved distriktets største vei/togkryss?
(nærhet til befolkningstette-sentre i Hedmark).
Kort avstand til Oslo
(Kan avlaste befolkningstett hovedstad, også via Gardermoen og
utlandet ved kriser der mange skal transporteres raskt)
Helikopter/småflyplass (Nåværende Stafsberg kan legges ned).
Grønne arealer med lettbygd terreng helt til Elverum

Forbindelse Gardermoen-Oslo-Gøteborg

Gods fra vei til jernbane/pendlerrute.
Tog (og ny veitrasé 24-E6 Kolomoen)
Forbindelse Skarnes-Stockholm?

Kartet som endrer alt er min påstand:
Østre alternativ H5 har størst gjennomføringskraft også pga pris (uten tilsving)
Er best for Åkersvika, er best for jordbruket, er best (og raskest) i byggeperioden, er derfor best for Hedmark, Oppland
(og spesielt for Rørosbanen, Kongsvingerbanen OG Gjøvikbanen om noen år.)
Er best for lokale pendlertog øst-vest med flere pendlerstopp i flere tettsteder.
Gir best måloppnåelse for landets prioriteringer for matjord og i CO2 spørsmål.
Gjør Oslo og Gardermoen mer tilgjengelig for pendling fra Østerdalen.
Bygges også togbru mot Gjøvik:
Lettes persontrafikk i Oslotunellen med mindre godstrafikk.
Frigjøres arealer i Oslo samt senker fraktebåttrafikk inn Oslofjorden.
(Hvorfor da innsigelse på beste løsning og evt sekkestasjon for gods en kort periode?)
(Tap i Stange) Ny trasé tillater reetablering av Svartjord:.. (Tapt 350 dekar matjord av fineste kvalitet i Stange.)
							
En tilbakeføring av matjord på utdaterte spor i Løten, Stange,
							
Hamar og Ringsaker kan erstatte alt dette (Uten bane enklere
							
drift. Sykkel/gangveier/veteranbane kan anlegges der det ikke
							
egner seg å drive jord. (Kombinert veteranbane, gangvei?)
Nasjonale mål:.......................................................................... Bevaring av matjord innfris best med Østre H5 med
							lenger tunell/kulvert i retning Brumunddal og
							Rimeligste alternativ ér Østre trasé uten tilsving.
							Elverumstrasé redder matjord/raskere persontrafikk Oslo.
							Elverum/Gjøvik-trasé øker lokaltrafikk indre østland.
							Elverum/Gjøvik-trasé forenkler godstrafikk.
							Elverum/Gjøviktrasé gir sikkerhet i ekstremvær.
							Gjøvikrasé frigjør Oslo for gods i Oslotunell			
							
Gjøviktrasé muliggjør gods fra sjø til land-transport sørl.
							Gjøviktasé frigjør Oslofjorden for skipstrafikk.
							Gjøviktrasé binder hele sørnorge sammen utenom Oslo.
Internasjonale avtaler:............................................................. 40% reduksjon av CO2 blir enklere å oppnå. 			
							Ramsar avtalen forværres ikke av togvalget Østre H5.
Hamar sentrum:...................................................................... Hamar sentrum beholder kontakten med Mjøsa
							
Hamar sentrum kan få større park og friluftsområde
							Hamar sentrum beholder tradisjonell bebyggelse
							Hamar sentrum får flere attraktive tomter
							
Bil taxi og buss får enklere forhold i hele bykjernen.
							Jernbanemuseet får autentisk nærhet og økt turisme.
							Camping og sommeraktiviteter får renessanse.
							Estetisk langt vakrere sentrum uten tog/kulvert/bro.
							Hamar beholder togoppstilling, (kan drive eget sentrumstog).
							Hamar sentrum langt vakrere ute fra Mjøsa.
							Vikingeskipet stasjon trolig ferdigstilt og operativt først.
							Støy fra tog forsvinner fra bykjernen.
							
Støy fra sentumstog, bil, buss blir mindre i bykjernen.
							Mindre problemer og annleggstrafikk i byggeperioden.
							Mer fleksibel togavvikling i byggeperioden.
							Skibladner og båtlivet beholder tradisjonell plass.
							Minst behov for riving i Hamar, koigen urørt.
							Vikingeskipet st. enklest tilgang fra omlandet.
							Utvidet tunell nord kan forlenges (evt. ved behov senere).
							Langt enklere flomsikring av jernbanen.
Indre østland:........................................................................... Enklere for befolkning å gå over fra bil til tog.
							Bedre mulighet for lokale jobbreiser.
							Mer attraktiv etablering, større- persontilfang/jobbmarked.

															

