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FORORD
Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av
InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Brumunddal som går gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner.
InterCity-triangelet er en helhetlig jernbaneutbygging på østlandsområdet, med sitt hjerte i Oslo og armer som
strekker seg i tre retninger; fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer.
InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Brumunddal er en del av InterCity-utbyggingen fase 1 som skal være ferdigstilt
til Hamar innen 2024. Fase 2 er strekningen Brumunddal-Lillehammer med planlagt ferdigstillelse 2030. Mellom
Hamar og Lillehammer skal en egnet parsell for dobbeltsporutbygging identifiseres, med det mål å øke
strekningskapasiteten for godstog. Denne parsellen planlegges bygget innen 2026 og skal inngå som en del av
det fremtidige dobbeltsporet mellom Hamar og Lillehammer.
Strekningen er ett av tre prosjekter hvor det gjenstår/ pågår planlegging på strekningen Oslo-Lillehammer (de
andre prosjekt er dobbeltspor Venjar-Langset gjennom Eidsvoll og Kleverud-Sørli gjennom Tangen).
Konsekvensutredningen inngår som en del av beslutnings-grunnlaget for valg av korridor på strekningen fra
Stange, via Hamar til Brumunddal i Ringsaker.
Kommunedelplanen med konsekvensutredning er utarbeidet av planprosjektet Sørli-Hamar-Brumunddal med
Sverre Normann Setvik som planleggingsleder. Assisterende planleggingsledere har vært Marit Killingrød Bjørke
og Hanne Sophie Solhaug. Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært konsulentgruppen
Rambøll Sweco ANS, satt sammen for dette prosjektet og med sin opprinnelse i rådgivningselskapene Rambøll
Norge AS og Sweco Norge AS. I tillegg har følgende konsulenter utgjort en del av utredningsteamet:
Alt.arkitektur AS, Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi), Brekke & Strand Akustikk AS, Comput IT, L2 Arkitekter
AS, Miljøfaglig Utredning, Oslo Economics AS, Terratec AS og TüvSüd. Harald K. Hanssen har vært
oppdragsleder og Iver Reistad og Kathrine Gjerde har vært assisterende oppdragsledere for rådgivningsgruppen.
Prosjektet har hatt faste møter med representanter på administrativt nivå fra kommunene i Stange, Hamar og
Ringsaker. I tillegg ble det opprettet to ressursgrupper; Samarbeidsforum og Ressursgruppe Samferdsel.
Samarbeidsforum har bestått av Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Stange kommune, Hamar
kommune, Ringsaker kommune, Lillehammer kommune, Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland,
Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Det har ikke vært avholdt møter i Ressursgruppe Samferdsel da Jernbaneverket ikke har ansett det som relevant
på dette planstadiet. Ressursgruppe Samferdsel vil bli samlet i neste planfase.
Det har vært gjennomført medvirkning med politikere, grunneiere og gårdeiere/ landbruksinteresser, foreninger,
barn og unge og andre enkeltaktører. Det er gjennomført folkemøter, dialogmøter, særmøter og åpne
kontordager.

Dette illustrasjonsheftet gir en kort beskrivelse av hvordan Brumunddal stasjon kan bli seende
ut med nytt dobbeltspor. For mer fyldig dokumentasjon henvises det til Fagrapport Byutvikling
og knutepunkt, Kommunedelplan for strekningen og Teknisk hovedplan. Dokumentene er
tilgjengelige på: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Dovrebanen/

Høringsuttalelser til kommunedelplanen og konsekvensutredningen sendes til:
•

Ringsaker kommune
Postboks 13, 2381 Brumunddal
e-post: postmottak@ringsaker.kommune.no (att: Ole Roger Strandbakke)

Eventuelle spørsmål til kommunedelplanen og konsekvensutredningen kan rettes til:
Jernbaneverket InterCity-prosjektet, planstrekning Sørli-Hamar-Brumunddal:
•

Planleggingsleder Sverre Normann Setvik
e-post: sverre.normann.setvik@jbv.no

•

Assisterende planleggingsledere Marit Killingrød Bjørke og Hanne Sophie Solhaug
e-post: marit.killingrod.bjorke@jbv.no / e-post: hanne.sophie.solhaug@jbv.no

I perioden 01.07. – 08.08.2016 vil ikke spørsmål bli besvart grunnet ferieavvikling hos Jernbaneverket.
Oslo, 27.05.2016
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BRUMUNDDAL STASJON, OVERSIKTSBILDE

DAGENS NÆROMRÅDET RUNDT STASJON

Over vises Hovedgrepet for utvikling av knutepunktet rundt
Brumunddal stasjon, med vekt på en løsning som forbedrer
sammenheng mellom jernbanetiltaket, dagens sentrum og
ny byutvikling på sør side. Dette gir en situasjon med stor
nærhet mellom funksjonene og en byutvikling i henhold til
målsetningene i prosjektet.
Skissen til venstre gir en oversikt over beliggenhet av og
avstand fra stasjonen til de viktigste funksjonene i
Stangebyen. Den stiplede linjen viser 600m i luftlinje fra
stasjonen, som er ca. 9 minutter i gangavstand.

TILGJENGELIGHET I KNUTEPUNKTET

Diagram over viser Brumunddal stasjon og mulighetene for et godt
reisetorg, med forbindelser til Nygata som viktig strøksgate, og
fremtidige utviklingsområder sør for stasjonen.
Til venstre vises Brumunddal stasjon og mulig plassering av
knutepunktets sentrale funksjoner.

ILLUSTRASJONSPLAN MED BESKRIVELSE

ILLUSTRASJONSPLAN

PERSPEKTIVER

Nye Brumunddal stasjon, sett fra nordøst.
Illustrasjonen viser reisetorg i enden av Nygata
med en tydelig forbindelse videre mot sør og de
mulige byutviklingsområdene der.

Ny Brumunddal stasjon, med undergang til
Globusområdet, sett fra reisetorget i enden av
Nygata.

SNITT

Ny undergang ved dagens stasjonsbygning

Ny situasjon ved Brennerivegen
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