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FORORD
Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Sørli-Brumunddal i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Dette er en del av
satsingen på et kraftig forbedret transporttilbud på moderne infrastruktur på IterCitystrekningene på Østlandet.
I henhold til NTP 2014-2023 skal InterCity-strekningen sør for Hamar være ferdigstilt innen
2024, og en delstrekning nord for Hamar innen 2026. Videre skal sammenhengende
dobbeltspor til Lillehammer planlegges med sikte på sluttføring innen 2030.
Kommunedelplanen skal avklare trasekorridor for strekningen Sørli – Brumunddal.
Konsekvensutredningen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for valg av korridor på
strekningen fra Sørli via Hamar til Brumunddal.

Dette illustrasjonsheftet samler opp alle de mest forklarende illustrasjonene som ble levert til
prosessene som er nevnt forut, og fungerer dermed som supplerende informasjon og
beskrivelse til hvordan Hamar stasjon med kulvert løsningen kan bli seende ut fra ulike
standpunkter i byen.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning er utarbeidet av Jernbaneverket med Rambøll
Sweco ANS som rådgiver.

Eventuelle spørsmål til kommunedelplanen og konsekvensutredningen kan rettes til:
Jernbaneverket InterCity-prosjektet, planstrekning Sørli-Lillehammer:
• Planleggingssjef Lars Eide e-post: lars.eide@jbv.no
• Planleggingsleder Sverre Normann Setvik e-post: sverre.normann.setvik@jbv.no

Prosjektet har gjennom planprosessen hatt faste møter med representanter på administrativt
nivå fra kommunene i Stange, Hamar og Ringsaker. Det har vært gjennomført medvirkning
med politikere, grunneiere og gårdeiere/ landbruksinteresser, foreninger, barn og unge og
andre interessenter og enkeltaktører. Det er videre gjennomført folkemøter, dialogmøter,
særmøter og åpne kontordager.
Forslag til kommunedelplan ble oversendt de tre kommunene 01.06.16. Stange og Ringsaker
kommuner la kun ut Jernbaneverkets innsendte planforslag på høring. Hamar kommune la i
tillegg til Jernbaneverkets to planforslag i Korridor 1 Vest med bro og med kulvert ut en variant i
Korridor 1 Vest med kulvert og endrede planbestemmelser og to alternativer frarådet av
Jernbaneverket, dvs korridor 2 Midt og korridor 3 Øst. Planene lå til offentlig ettersyn i perioden
01.07.2016-16.09.2016. Det kom til sammen 246 merknader.
Alle innkomne merknader/uttalelser er oppsummert og kommentert i merknadsdokumentene
for hhv. Stange, Hamar og Ringsaker. I merknadsdokumentet er det redegjort for hvordan de
påpekte forholdene er håndtert i reviderte planforslag og hvordan de vil bli videreført i
reguleringsplanfasen.

Dokumentet er et vedlegg til kommunedelplanen, og bør leses i sammenheng med den
foreliggende planbeskrivelsen til Kommunedelplan med konsekvensutredning (KDP med KU).
Kommunedelplanen legges fram til politisk behandling i de respektive kommunene i desember
2016.

• Planleggingsleder Marit Killingrød Bjørke e-post: marit.killingrod.bjorke@jbv.no
Oslo, 28.11.2016

Under medvirkningsprosess og folkemøter våren 2016 ble det etterspurt illustrasjoner av sikt
mellom Hamar sentrum og Mjøsa. Som vedlegg til høringsdokumenter for kommunedelplanen
ble det derfor laget en rekke illustrasjoner basert på foto fra dagens situasjon og 3d modell av
tiltaket fra dataprogrammet Infra-works. Illustrasjonene ble samlet i et vedlegg til
kommunedelplanen da den ble lagt på høring, men i hovedsak laget uten å trekke inn
byutvikling.
I juni ble mangel av byutvikling i det foreliggende illustrasjonsmaterialet påpekt. Det ble derfor
bestilt prinsipielle mulighetsstudier for byutvikling rundt anbefalt alternativ K1 3B, og et
supplerende illustrasjonsmateriale for å vise hvordan tiltaket kunne påvirke sikt mellom
Strandgata og Mjøsa til formannskapsmøtet 15.juni. Illustrasjonsmaterialet ble supplert fram
mot kommunestyrets møte 22. juni. Deretter ble det bestilt ytterligere illustrasjoner for bruk på
møter etter 19. august. I sammenheng med forhandling rundt Riksantikvarens innsigelse til
kommuneplanen i oktober ble det igjen laget supplerende illustrasjoner.

For mer fyldig dokumentasjon henvises det til Kommunedelplan med konsekvensutredning
(KDP med KU) og særlig vedleggene Fagrapport Byutvikling og knutepunkt og Teknisk
hovedplan.
Dokumentene er tilgjengelige på: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City/Dovrebanen/
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OVERSIKT OVER ALLE STANDPUNKTER
Det primære med alle illustrasjonene er å vise hvordan høyde på kulvert påvirker
forholdet mellom byen og Mjøsa, og samtidig vise muligheter knyttet til hvilket
potensiale som ligger i utvikling av det nye landskapet som skapes når
Hamarbukta fylles ut.
Kartutsnittene viser standpunkter med piler der det er laget illustrasjoner og pilen
viser siktens retning.
Øverst er standpunktene satt inn i kart over dagens Hamar. Nederst er
standpunktene satt inn på illustrasjonsplanen for alternativ 1. «Park til byen».
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JUNI

FIRE ILLUSTRASJONSPLANER VISER ULIKE MULIGHETER FOR UTVIKLING AV ALT. K1-3B

4 alternative illustrasjonsplaner – juni 2016.
Gjennom fire tydelig forskjellige grep vises muligheter
for byutvikling i samsvar med betingelsene for
knutepunktutvikling med arbeidsplassintensiv
virksomhet og muligheter for boliger rundt ny Hamar
stasjon.
I alle alternativer blir Koigen del av et
sammenhengende bånd av grønne og attraktive
steder langs strandkanten – der det kan anlegges en
ny gang- og sykkelforbindelse – kyst-sti – som
forbinder bydelene langs strandkanten. Deler kan
utvikles til mer urban strandkant og både Tjuvholmen
og stasjonen gjøres mer sentrale som målpunkter i
byveven. Områdene langs vannet kan utvikles uten
farlige biler!

Alternativene og hvilke areal de skaper:

Illustrasjonsplan – «Park til byen»

Illustrasjonsplan – «Vann til byen»

Illustrasjonsplan – «Torget til Mjøsa»

Illustrasjonsplan – «Grønn bro»

1. Park til byen; viser hvordan Strandgateparken kan
utvides og bli en sentral lunge i sentrum – og ut til
Koigen. Stasjonsbyen kan knyttes nært opp til
knutepunktet. Utviklingspotensial basert på snitt 5 etg:
186 235 m2 BTA
2. Vann til byen; viser utvikling der det åpnes for mer
«vann til byen» langs Strandgata, samt nye
sammenhenger øst vest, og ut mot vannet.
Utviklingspotensial basert på snitt 5 etg: 211 710 m2
BTA
3. Torget til Mjøsa; viser utvikling av åpen akse fra
torget til Mjøsa som en sekvens av byrom, torg, bygg,
park og vann, i siktaksen fra Kirka. Skibladner kan
flyttes inn i denne aksen. Utviklingspotensial basert
på snitt 5 etg: 272 285 m2 BTA
4. Grønn bro; viser hvordan det kan åpnes for mer
vann og sterke grønne sammenhenger i forlengelsen
av Koigen. Utviklingspotensial basert på snitt 5 etg:
161 110 m2 BTA
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ILLUSTRASJONSPLANEN SOM ER GRUNNLAG FOR ILLUSTRASJONER AV SIKT

Alternativet som ble benyttet som
underlag for illustrasjon er alt 1, «Park til
Byen». Dette viser en
byutviklingsmulighet i tråd med
intensjonen i overordnede føringer, NTP
og arbeidet for IC-prosjektet på
Østlandet.
I tillegg til å svare godt i fht overordnede
føringer åpner grept i skissen for at
potensiale for byutvikling utvikles i
forlengelse av dagens struktur, der byen er i
dag, slik at det kan legges til rette for sikt i
dagens gater og samtidig gi muligheter for
vekst basert dagens levende handelsmarked
i sentrum, der allerede regulerte tomter
trekkes med i vurderingen, et og muligheter
for å etablere flere sentrumsnære boliger.
Planen har også et handlingsrom i fht videre
utvikling og fortetting - om det skulle ønskes.
På de kommende sidene vises illustrasjoner
av hvordan et slikt grep for byutvikling kan
påvirker sikt og opplevelse av byen og
stasjonsområdet.
Illustrasjonene viser en mulig byutvikling fylt
med byliv. De er sanne i fht kotehøyder, men
er laget på relativt kort tid og er derfor
skissemessige hva gjelder illustrasjon av
byens arkitektur.
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P0: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA 5.ETG VED STORTORGET
Illustrasjon P0 til P2 ble utviklet i forbindelse med Jernbaneverkets presentasjon for ungdomsrådet 14. juni og formannskapsmøte 15.juni. Til kommunestyremøte 22.juni 2016 ble det ønsket
ytterligere illustrasjoner med fokuserer på virkningen av kulverten i bybildet, og graden av barrierevirkning mellom Strandgata og Mjøsa i hovedsak (P3-P5). I tillegg ble det utarbeidet enkle
siktdiagrammer til disse standpunktene (P0, P3, P4 og P5), for teste alternativ metode for visualisering av Mjøsas synligheten.

Standpunkt P0

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P0: SIKTDIAGRAMMER FØR OG ETTER KULVERT FRA STORTORGET

Siktdiagram fra Stortorget i øyehøyde dagens situasjon

Siktdiagram fra Stortorget i øyehøyde ved
kulvert og utfylling av Hamarbukta
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P1: SIKT MOT KOIGEN, SETT FRA YTTERSIDEN AV ÅTTEMETERSPLANET

Standpunkt P1

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P2: SIKT MOT STASJONEN, SETT FRA TJUVHOLMEN

Standpunkt P2

Mulig situasjon
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AUGUST

P3: SIKT MOT STASJONEN, SETT FRA STRANDGATA VED STASJONSPARKEN

Illustrasjon P3 til P16 ble utviklet til 19. august for bruk i forbindelse for Jernbaneverkets presentasjoner i august og utover i høringsperioden på høsten.

Standpunkt P3

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P3: SIKTDIAGRAMMER FØR OG ETTER KULVERT VED STASJONEN

Siktdiagram fra Strandgata ved stasjonen
dagens situasjon

Siktdiagram fra Strandgata ved stasjonen
ved kulvert og utfylling av Hamarbukta
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P4: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA STRANDGATA X HÅKONS GATE

Standpunkt P4

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P4: SIKTDIAGRAMMER FØR OG ETTER KULVERT FRA KRYSSET STRANDGATA - HÅKONS GATE

Siktdiagram fra krysset Strandgata –
Håkons gate dagens situasjon

Siktdiagram fra krysset Strandgata –
Håkons gate ved kulvert og utfylling av
Hamarbukta
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P5: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA STRANDGATA VED TRIANGELPLASSEN

Standpunkt P5

Mulig situasjon
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P5: SIKTDIAGRAMMER FØR OG ETTER KULVERT FRA TRIANGELPLASSEN

Siktdiagram fra Triangelplassen dagens
situasjon

Siktdiagram fra Triangelplassen ved kulvert
og utfylling av Hamarbukta
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P6A: SIKT MOT MJØSA OG KOIGEN, SETT FRA HAKABAKKVEGEN

Standpunkt P6A

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P6B: SIKT MOT SENTRUM, SETT FRA BRYGGA/ STARTEN AV NORDVIKVEGEN

Standpunkt P6B

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P7A: SIKT MOT KOIGEN, SETT FRA SKAPPELSGATE

Standpunkt P7A

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P7B: SIKT MOT SENTRUM, SETT FRA KOIGEN

Standpunkt P7B

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P7C: SIKT MOT SENTRUM, SETT FRA BRYGGA

Standpunkt P7C

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P8: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA ENDEN AV SKAPPELSGATE

Standpunkt P8

Mulig situasjon

Eksisterende situasjon
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P9: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA LILLE STRANDGATE

Standpunkt P9

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P10: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA STRANDGATA X BEKKEGATA

Standpunkt P10

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P11: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA STRANDGATA X SVERRESGATE

Standpunkt P11

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P12: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA STRANDGATA X VANGSVEGEN

Standpunkt P12

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P13: SIKT MOT MJØSA, SETT FRA STRANDGATA X ENGGATA

Standpunkt P13

Eksisterende situasjon

Mulig situasjon
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P14: SIKT MOT KULVERT, SETT FRA PERRONGEN

Standpunkt P14

Mulig situasjon
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P15: SIKT MOT STASJONEN, SETT FRA KULVERTTAK

Standpunkt P15

Mulig situasjon
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P16: SIKT MOT MJØSA OG KOIGEN, SETT FRA KULVERTTAK

Standpunkt P16

Mulig situasjon
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LENGDESNITT AV KULVERT MED PLAN OG KOTEHØYDER
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OKTOBER

MULIGHETSSTUDIE – ILLUSTRASJONSPLAN MED STRANDGATEPARKEN OG STOR BYPARK

Illustrasjonsplan viser ny byutvikling med noe avstand til dagens sentrum og at Strandgateparken kan beholdes. Byen får med dette et stort samlet parkareal,
og et mer avgrenset potensiale for fremtidig byutvikling.
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MULIGHETSSTUDIE – ILLUSTRASJONSPLAN MED MER BYUTVIKLING LANGS STRANDGATA OG STOR BYPARK

Ved mer fortetting langs Strandgata kan det grønne preget i gate beholdes, samtidig som det åpnes for tettere sammenheng mellom dagens sentrum og
framtidig byutvikling. Sentrums gater forlenges direkte inn i ny bydel der det letter blir plass til mer bolig og et større vekstpotensial.
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MULIGHETSSTUDIE – DIAGRAM BYPLANGREP OG FUGLEPERSPEKTIVER

Byen omkring den nye Hamarbukta vist ved diagram for aktiviteter.
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