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Jernbaneverkets formelle oversendelser høsten 2016
• Høringsuttalelsen = Jernbaneverkets syn på
alternativene JBV hadde frarådet, og på Hamar
kommunes endrede planbestemmelser til
kulvertalternativet i K1
• Oversendt KDP til annen gangs behandling
18.11:
• Jernbaneverkets planforslag til vedtak ved
annen gangs behandling
• Merknadsbehandling

Jernbaneverkets oversendelse 18. november til Hamar
• Oversendelsesbrev
• Revidert plankart og illustrasjonsplan, Hamar
kommune
• Reviderte planbestemmelse og retningslinjer,
(separat for hver kommune og plankart)
• Merknadsdokument m/ Jernbaneverkets
kommentarer
• Utdypningsdokument til planforslaget etter
offentlig ettersyn (tillegg til planbeskrivelsen)
• Samledokument for merknader i fullversjon

Utdypingsdokumentet
• Tema som har stor felles interesse over
kommunegrensene
• Tema som har vært tatt opp i mange merknader
• Tema som behøver presisering og utdyping
• Tema som vi tar med oss til vurdering i neste
planfase
• Tema/forslag som har tilført ny informasjon og
endring i revidert planforslag/teknisk hovedplan
• Tema/forslag som vi avviser og ikke tar til følge
i revidert planforslag. Disse begrunner vi

Merknadsbehandlingen - samlet i alle tre
kommunene
• Totalet antall merknader: 246
• Felles merknader: 14

(støtte til K1 vest, innsigelser, samarbeid i neste planfase,
innspill til bestemmelser og retningslinjer, varsel om innsigelser
til reg.pl.)

• Stange: 53

(Landbruk, Brenneribekken, kulvert ved Steinerskolen,
innløsning av eiendommer, makeskifte)

• Hamar: 164

(motstand mot K1 vest, ønsker K3 øst, Stiller spørsmål ved tall
for passasjergrunnlag, trafikkgrunnlag ved stasjonsalternativene, antall gående og syklende.)

• Ringsaker: 15

(Landbruk, friluftsliv, innløsning av bolig kontra næring i
Brumunddal, omformerstasjon)

Innsigelser - samlet i alle tre kommunene
• Innsigelser til korridorvalg i Hamar
̶ Jernbaneverket
K2 midt og K3 øst
̶ Fylkesmannen
K3 øst
̶ Riksantikvaren
K1 vest og K2 Midt
• Innsigelser til bestemmelser
̶ Jernbaneverket
̶ Fylkesmannen
• Varsel om innsigelse på reguleringsplannivå
̶ Statens vegvesen
̶ NVE
̶ Fylkesmannen
• Fylkesmannen har kalt inn til meklingsmøter 15.
desember og i januar

Merknadsbehandlingen
• Alle merknader er svart ut i et eget dokument som
oversendes med revidert planforslag
• Merknadene behandles på følgende måte:
̶ tatt til følge, dvs. at forslaget har ført til endringer i
kommunedelplanen med begrunnelse beskrevet i
dette merknadsdokumentet og i utdypningsdokument
til planforslaget etter offentlig ettersyn
̶ tatt til etterretning, dvs. vi har notert oss deres
innspill i saken og vil vurdere dette i neste planfase.
̶ tatt til orientering, dvs. vi har notert oss deres
synspunkt i saken
̶ ikke tatt til følge, dvs. at forslaget avvises med
begrunnelse beskrevet i dette merknadsdokumentet
og i utdypningsdokument

• Merknader som går igjen blir besvart tematisk

Oppsummering av merknadsbehandlingen i Hamar kommune
• Fordeling av merknadene:
̶ Felles offentlig instanser

11

̶ Felles lag, foreninger og private

3

̶ Offentlige instanser

1

̶ Politiske partier

7

̶ Lag, foreninger, org. og næringsliv

25

̶ Private og grunneiere

131

Endringer av planforslag etter høring
• Ingen endringer av plankart
• Anbefalinger fra planforslag 1.juni står ved lag
̶ Anbefaler de to alternativene i Vest
(Innsigelser til Midt og Øst og deler av kommunens
endrede planbestemmelser til vest)
• Planbestemmelser og retningslinjer:
̶ Ett sett med bestemmelser og retningslinjer for
hvert av de anbefalte alternativene i Vest
̶ Endringer i formuleringer ift tetthet for
kulvertalternativet

Tetthet kulvertalternativet
• Opprinnelige retningslinjer hadde krav om
byggehøyder og konkret utnyttelsesgrad
• Står fast på høy utnyttelse ved kollektivknutepunktet:
̶ Planbestemmelse: Utfylte områder skal avsettes til
Bebyggelse og anlegg – areal for sentrumsformål
̶ Retningslinjer: Utnyttelsesgrad skal ikke være
lavere enn øvrige nye byutviklingsområder i
sentrum

JBVs høringsuttalelse til Hamar
kommunes alternative planbestemmelser
og retningslinjer
Jernbaneverkets innsigelser:
• Rekkefølgekrav i planbestemmelse om etterbruk
• Retningslinjer:
̶ Maks kulvert i kulvertløsning korridor 1
̶ Større vannspeil på innsiden av kulvert
̶ Fjerning av gammelt spor og tilpasning av
terreng avklart før/samtidig med regulering
dobbeltspor
̶ Høyde på spor forbi Espern tilpasset regulert
vegkryssing av jernbanen
̶ Generelt at det er gitt detaljerte retningslinjer for
avbøtende tiltak

Oppsummering
• Jernbaneverket har innsigelse til endringer som
øker investeringskostnadene og som reduserer
samfunnsnytten i innsendte planforslag
• Kulvertløsningen er et allerede påkostet alternativ

Tilsving Korridor Øst
• Jernbaneverket har ikke vurdert tilsvinger i
korridor Øst som del av konsekvensutredningen
• Jernbaneverket har allikevel grovt vurdert 8
varianter:
Alle variantene er problematiske ift
omgivelsene:
̶ Åkersvika naturreservat (RAMSAR)
̶ Landbruksareal
̶ Kryssing av E6
̶ Boliger
• Den korte varianten (A) er vurdert som minst
problematisk
̶ Berører RAMSAR-området ved kryssing av
Flagstadelva, arealbeslag som må erstattes
med tilsvarende økologiske verdier, noe som
vil være svært vanskelig å oppfylle

Ny godstrategi
• Ivaretakelse av gods er styrket underveis i
planprosessen i plangrunnlag for neste NTP fra
transportetatene
• Øst har ikke tilsving for gods fra nord, men et ekstra
spor på stasjonen
• Planløsningen vil medføre vending på stasjon – mindre
effektiv løsning – kapasitetsutfordringer for
persontogene på sikt og for trafikk ved avvik mm.
• JBV har i prosessen ikke utfordret FM på tilsving pga
varsel om innsigelse, og fordi alternativet er frarådet
• Godsstrategien tilsier at JBV vil legge inn tilsvinger på
eksisterende jernbane – der det mangler. Øst derfor et
ukomplett planforslag og har frarådet løsningen.

Riksantikvarens innsigelse til Korridor Vest
• Innsigelse for å bevare fritt utsyn fra det historiske bysentrum
• Nytt tema sent i planprosessen, dialogen med kulturminnemyndigheten
har handlet om ivaretakelse av fredningsområdet på Espern
• Jernbaneverket stiller spørsmålstegn ved om kulturminnemyndigheten
har oppfylt medvirkningsplikten og har innsigelsesrett

Etterbruk av dagens jernbane
• Enighet om at Jernbaneverket skal fjerne jernbanetekniske
anlegg som ikke lenger skal være i bruk, og at etterbruken blir
tema i samarbeid med kommunen
• Etterbruk skal vurderes parallelt med
reguleringsplanleggingen
• Uenighet med kommunen og fylkesmannen om etterbruken
skal ivaretas gjennom:
̶ rekkefølgebestemmelse eller
̶ retningslinje
• Jernbaneverket mener at det ikke er hjemmel i Plan- og
bygningslovens §11-9 for rekkefølgebestemmelse om
etterbruk av gammel bane

Rekkefølgekrav
• Ingen rekkefølgekrav i oversendte planbestemmelser fra JBV i
planforslag til 1.gangsbehandling
• Hamar kommune la ut alternative planbestemmelser med
rekkefølgekrav om at etterbruk skal være avklart før
reguleringsplan vedtas:
̶ Innsigelse fra JBV
̶ Fylkesmannen innsigelse hvis det ikke blir innarbeidet
• Jernbaneverket har ikke tatt FMs innsigelse til følge fordi vi
mener det ikke anledning til å ta dette inn som et rekkefølgekrav
• Jernbaneverket mener at retningslinjene ivaretar intensjonene
knyttet til etterbruk

Etterbruk av dagens jernbane
• Jernbaneverket skal vurdere etterbruk av eksisterende spor i neste
planfase, dette er beskrevet i Retningslinjene:
̶ Det skal i reguleringsplanprosessen vurderes hvordan eksisterende
jernbanespor mellom Sørli - Brumunddal kan benyttes.
̶ Ved bygging av ny jernbane, vil de delene av gammel bane det ikke er
behov for for å ivareta driften av det nye jernbaneanlegget kunne
fristilles til andre formål.
̶ Dette kan være gang- og sykkelveger, tilbakeføring til landbruk eller
andre formål.
̶ For strekninger der det i løpet av reguleringsfasen avklares at det ikke
lenger skal være togtrafikk skal Jernbaneverket, iht. etablert praksis,
fjerne all jernbaneteknisk infrastruktur.
̶ Terreng tilpasses nytt formål.
̶ Kulturminner knyttet til spor og anlegg skal vurderes og ivaretas i den
grad det er mulig og hensiktsmessig.
̶ Der det er jordbruksfaglig relevant, vil Jernbaneverket etter en konkret
vurdering, som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål.

Espern
Jernbaneverkets innsigelser:
• At planområdet mot Espern/ Strandsonen blir innskrenket
• Jernbaneverket mener at båndleggingssonen ikke er til hinder for
utvikling av området, men vi ønsker dialog med grunneier/
eiendomsutvikler om reguleringen pga behov for rigg- og
anleggsområde
• Atkomst til Espern må løses

Hamar – midt i «væla» - Stasjonen midt i sentrum
• Målpunkter

Transportmiddel
4 Hamar
til/frasentrum
stasjonen en normaldag

Hamar – 4
et Hamar
sted mansentrum
reiser til

Det er mange som
kommer til Hamar
tidlig på dagen,
nesten alle går fra
stasjonen

Pendlerne fra Hamar
kommer tilbake på
ettermiddagen
mindre enn halvparten
kjører bil fra stasjonen

Stasjonslokalisering
4 Hamar –sentrum
nærhet til reisemål – korridor vest

Stasjonslokalisering
4 Hamar –sentrum
nærhet til reisemål – korridor øst

Stasjonslokalisering – nærhet til bosatte og arbeidsplasser –
4 Hamar sentrum
Alternativ vest

Innenfor 600 meter:
• 1645 bosatte
• 5090 arbeidsplasser

Stasjonslokalisering – nærhet til bosatte og arbeidsplasser –
4 Hamar sentrum
Alternativ øst

Innenfor 600 meter:
• 536 bosatte
• 591 arbeids-plasser

Visualisering og siktanalyser

• Illustrasjonsmateriale lagt fram i
planforslag 1.juni
̶ Oppfattet gjennom politiske
møter i juni at dette ikke var
tilstrekkelig
• Visualisering/ siktanalyser lagt
fram i folkemøte 25.8.16 og i
åpent formannskapsmøte 7.9.16
̶ Oppfattet som tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag på dette
plannivået

27

Behandling av kommunedelplanen i
Stange, Hamar og Ringsaker
• Stange
̶ Planutvalget

06.12.16

̶ Kommunestyre

15.12.16

• Hamar
̶ Formannskapet

07.12.16

̶ Mekling

15.12.16

̶ Kommunestyret

21.12.16

̶ (Ev. ny mekling i januar 2017)
• Ringsaker
̶ Formannskapet

07.12.16

̶ Kommunestyre

21.12.16

