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1 INNLEDNING
Forslag til kommunedelplan med konsekvekvensutredning for IC Dovrebanen, strekningen Sørli –
Brumunddal, ble lagt frem for kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 01.06.2016. Planforslaget ble
deretter vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill ble satt til 16.09.2016.
Det har kommet inn totalt 246 merknader til planforslaget.
Disse fordeler seg slik:
Figur 1-1 Oversikt over antall merknader/ uttalelser
Hvor
Felles merknader *
Stange
Hamar
Ringsaker
Sum

Antall
14
53
164
15
246

* merknader fra offentlige myndigheter eller foreninger o.l. som tar opp forhold/ problemstillinger på tvers av
kommunegrensene

Det er utarbeidet ett merknadsdokument for hver kommune. I hvert dokument er det, etter de
innledende kapitler, gitt et sammendrag av de innkomne uttalelse/ merknader som hører til den
respektive kommune med tiltakshavers (JBV) kommentar/ svar, samt merknader/ uttalelser, inkl.
mottatte innsigelser. Felles merknader er gjengitt likt i hver av de tre merknadsdokumenter.
I merknadsdokumentet er det redegjort for om merknadene:
 tas til følge
 tas til etterretning
 tas til orientering
 tas ikke til følge
Nærmere beskrivelse av dette følger i kap. 5.
Nå, i forbindelse med endelig innsendelse av planforslag for kommunedelplanen, er det utarbeidet et
utdypningsdokument til planforslaget som ble lagt fram i juni. Dette heter «Utdypning av planforslaget
etter offentlig ettersyn» [1]. Utdypningsdokumentet beskriver og utdyper de ulike problemstillingene
som er tatt opp i de ulike merknadene. Dokumentet presiserer innhold som allerede er fremlagt i
forslaget til kommunedelplan. I tillegg supplerer det planforslaget med kunnskap som er etterlyst og
fremskaffet i perioden for offentlig ettersyn. Innholdet avgrenses likevel til problemstillinger som er
vesentlige for å få belyst helheten i planforslaget.
Både merknadsdokumentet og utdypningsdokumentet må leses i sammenheng da det i mange
merknadssvar er henvist til utdypningsdokumentet. Videre må begge disse dokumenter leses sammen
med den foreliggende planbeskrivelsen til Kommunedelplan med konsekvensutredning (KDP med
KU). Dette da det i utdypningsdokumentet, og i svar til noen merknader, er det også henvist til
planmateriale, slik det ble presentert i juni 2016.
Bakgrunnen for at man har valgt å gjøre dette slik skyldes flere grunner.
For det første er det mange merknader og uttalelser som tar opp mange av de samme problemstillinger, for det andre at det er viktig at leseren får de samme svar/ tilbakemeldinger, og for det tredje
av rent praktiske årsaker grunnet omfanget av merknadene.
Basert på JBVs redegjørelse i merknadsdokumentet og utdypningsdokumentet er planforslaget
revidert. Dette framkommer av revidert plankart [2] med tilhørende bestemmelser og retningslinjer [3].
For øvrig henvises det til det tidligere utarbeide planmateriale.
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2 SAMMENDRAG AV JBV’S ANBEFALINGSDOKUMENT
Nedenfor følger JBVs anbefaling, som er hentet fra deres dokument «Jernbaneverkets sammenstilling
og anbefaling», fra juni 2016. For nærmere beskrivelse henvises det til dokumentet.

Figur 2-1 Kart over planstrekningen Sørli – Brumunddal. (Hvit skravur viser utredningskorridor
fra fastsatt planprogram)
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Begrunnelse for JBV’s anbefalte alternativ

2.1

I Stange ble hovedalternativet, Stange vest - 2a, lagt til grunn for Jernbaneverkets anbefaling.
Hovedalternativet er rangert som best samlet sett. Varianten 56-1 er dårligere rangert, bl.a. på grunn
av større arealinngrep og nærføringen til Arstad skole, Ottestad ungdomsskole og Ottestadhallen.
I Ringsaker anbefaler Jernbaneverket å legge det utredede alternativet til grunn for videre
planlegging.
I Hamar ble korridor 1 vest anbefalt lagt til grunn for videre planlegging. Både alternativ K1 vest-3b og
K1 vest-2b gir god nok måloppnåelse og resultater i utredningene som er gjennomført i arbeidet med
kommunedelplanen.
K1 vest-3b, kulvert under Hamarbukta, anbefales ble anbefalt da dette alternativet gir færrest ulemper
for områdene nord for stasjonen, samtidig som det bedrer tilgjengeligheten og gir muligheter for
stasjonsnær byutvikling. Det vil øke markeds- og passasjergrunnlaget og gi bedre
samfunnsøkonomisk nytte. Alternativet åpner for at fremtidig sentrum av Hamar opprettholder direkte
kontakt med Mjøsa ved å legge til rette for byutvikling i det utfylte arealet i Hamarbukta.
K1 -3b kan kun anbefales gitt 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. 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.
Arealene rundt stasjonen gis utbyggingsprioritet i Hamars videre planlegging, foran nye
utbyggingsarealer lenger unna stasjonen og forlengelse av eksisterende reguleringsplaner.
Det vil si en utbyggingsrekkefølge der utbyggingsområdene nevnt i kulepunktet over bebygges
før andre områder, deretter utvikles andre områder i gangavstand til stasjonen.
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
K1-3b og anbefale K1-2b.
Likeledes vil Jernbaneverket anbefale K1-2b med bro over Hamarbukta dersom Hamar kommune
vurderer alternativet som en bedre løsning. Jernbaneverket vil da arbeide videre med detaljering av
alternativet, herunder hvor høyt traseen skal ligge i landskapet, i reguleringsfasen.
Jernbaneverket ba på bakgrunn av dette om at begge alternativer med tilhørende betingelser ble lagt
ut til offentlig ettersyn.
Jernbaneverkets endelige valg vil foreligge til vedtak ved 2.gangs behandling.

2.2

Begrunnelse for JBV’s ikke anbefalte alternativ

I Stange ble varianten Stange øst, 56-1a, ikke anbefalt.

2.3

Begrunnelse for JBV’s frarådede alternativ

Alternativ K2 midt-1a
Alternativ K2 midt-1a har en god og sentral stasjonslokalisering ved rådhuset. Men løsningen er svært
kostbar, og det er vesentlig usikkerhet knyttet til anleggsgjennomføringen. Alternativet medfører
betydelige negative konsekvenser for eksisterende sentrumsbebyggelse, bl.a. rivning av et stort antall
boliger. Også etter byggeperioden vil traseen gjennom sentrum medføre en barriere i byen. Å
kompensere for barrierevirkningen ved å bygge større lokk over banen øker kostnadene ytterligere.
Kostnadsrammen er i utgangspunktet for høy til at den er akseptabel iht. de føringer som ble gitt i
Statsbudsjettet for 2015.
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Alternativ K3 øst- 3
Alternativ K3 øst- 3 med stasjon ved Vikingskipet ble frarådet, til tross for at dette alternativet i
utgangspunktet har lavest investeringskostnader. Hovedargumentene for å fraråding av K3 er
stasjonslokalisering og godskapasitet.
Alternativet mangler god og kapasitetssterk godstilknytning mot Rørosbanen fra nord. Med en slik
godstilknytning vil alternativet bli vesentlig dyrere, og medføre vesentlig større negative
konsekvensene for blant annet naturmiljø og naturressurser.
En stasjon ved Vikingskipet vil bli dårligere tilknyttet bykjernen og målpunkter (arbeidsplass,
kulturtilbud og bosted) i Hamar enn øvrige stasjonsalternativer. Videre understøtter ikke alternativet en
kompakt byutvikling på samme måte, og kan resultere i at det utvikles to sentrumskjerner i Hamar.
Gjennomsnittlig tilbringertid vil øke, og samfunnsnytten reduseres.
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3 KOMMUNENS VEDTAK VED 1.GANGSBEHANDLING
Kommunestyret i Hamar kommune behandlet planforslaget i møte 22.06.2016, sak 93/16.
Nedenfor følger deres vedtak.

3.1

Vedtak

Vedtak i Kommunestyret
1. Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 11-14, med følgende alternativer
gjennom Hamar:





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

2. Jernbaneutbygging med dobbeltspor til Hamar i 2024, Brumunddal i 2026 og Lillehammer
senest i 2030 er overordnet viktig for Hamar- og Mjøsregionen og Hamar kommune er positiv
til at planforslag og utredningmateriale foreligger i tråd med planlagt tidsskjema.
3. Hamar kommune tilslutter seg prinsippet om høy utnytting tett opp til stasjon/knutepunkt,
uavhengig av trasévalg, og vil i oppfølgende planarbeid legge til rette for en slik utvikling,
samtidig som andre hensyn og bykvaliteter må ivaretas på en god måte.
4. I tillegg til Jernbaneverkets forslag til bestemmelser og retningslinjer (alternativ A), legges det
ut et alternativt sett med planbestemmelser og retningslinjer (alternativ B), hvor endringer i
forhold til Jernbaneverkets forslag framkommer av dokumentet.
Det bes spesielt om at offentlige myndigheter i sine høringsuttalelser gir tilbakemelding på
følgende forhold ved retningslinjene som er foreslått i alternativ B (gjelder alternativet med K13b kulvert):
1) Det er ikke tatt inn detaljerte krav om høyder og utnyttingsgrad omkring knutepunktet.
2) Det er ikke tatt inn rekkefølgekrav som legger lokk på all annen byutvikling enn i området
tettest på knutepunktet.
5. Kommunens foreløpige vurdering av nødvendige avbøtende tiltak framgår av tabell 1 i
saksframlegget og foreslås innarbeidet i retningslinjene før sluttvedtak.
6. Hamar kommune vurderer å innskrenke planområdet mot Espern/Strandsonen og ber om
synspunkter på dette i høringsfasen. Hensikten vil være å unngå at området blir unødig
båndlagt, slik at utvikling av Espern og Strandsonen kan komme i gang så snart som mulig.
7. Utvidelse av fastsatt utredingskorridor i området Vikingskipet – Disen- Midtstranda (K3) slik
det framgår av vedlegg 19, samt fravik fra utredningskorridor i tunnelområder for K1, tas til
orientering.

3.2

Jernbaneverkets kommentar

Det vises til Jernbaneverkets høringsuttalelse av 16.09.2016 til Hamar kommune, som svar/
kommentar til kommunestyrets vedtak. Se sammendrag av deres merknad i kap. 5.4.1.
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4 OVERSIKT OVER INNSIGELSER
Figur 4-1 Oversikt over innsigelser (i stikkords form)
Instans
Fylkesmannen i
Hedmark
Jernbaneverket
(JBV)

Innsigelse knyttet til
korridorvalg
K3

K2 og K3

Øvrig innsigelse
Dersom forslag til endring i planbestemmelser
(tilføyelser/ presiseringer) ikke bli innarbeidet for
vedtak.
At planområdet mot Espern/Strandsonen evt. blir
innskrenket fordi det er behov for riggarealer, samt at
området mangler sikker adkomst.
§ 3-3 c) i Hamar kommunes forslag til
bestemmelsene (alt. B), på grunn av forhold som gjør
det vanskelig å avklare etterbruken av eksisterende
spor på nåværende tidspunkt og plannivå.

Riksantikvaren

K1-2b, K1-3b, K2

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)
Statens vegvesen
Region Øst (SVRØ)

At det er gitt retningslinjer og knyttet krav om
avbøtende tiltak til hensynssone båndlegging som
fremstår som absolutte og bindende for regulering i
neste planfase. Med hjemmel i PBL § 11-8 andre
ledd kan det kun gis nødvendige retningslinjer «for å
ivareta det hensynet sonen viser».
Belyser og illustrerer ikke i tilstrekkelig grad
konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø.
Ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør konsekvensene
for byutvikling, byutviklingsperspektivet er for
jernbanefokusert og for liten grad vurderer sikring av
vitalitet og bevaring av den historiske byen.
Forbeholder seg retten til innsigelse på
reguleringsplan-nivå dersom det viser seg at
nasjonale og vesentlig regionale interesser ikke blir
tilstrekkelig ivaretatt i planen.
Forbeholder seg retten til innsigelse på
reguleringsplan-nivå dersom det viser seg at deres
ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i
planen.

En nærmere beskrivelse av de ulike innsigelser sees nedenfor.

4.1

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen viser til sine merknader og kommentarer. På denne bakgrunnen anbefaler
Fylkesmannen alternativ K1- 3b med kulvert for framføring av jernbane gjennom Hamar.
Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2 ut fra usikkerheten rundt gjennomføring og konsekvenser.
Dette gjelder usikkerhet både i forhold til selve gjennomføringen av jernbanetiltaket, så vel som
usikkerhet knyttet til kostnader. Alternativet fører også til store inngrep i Østbyen og vil slik det er
foreslått føre til at deler av byen deles i to.
Fylkesmannen har stor respekt for kommunen som planmyndighet, men har etter en grundig vurdering
kommet til at Fylkesmannen ut fra sin rolle ikke kan unngå å fremme innsigelse til alternativ K3 i
Hamar. Dette alternativet har klart størst negative konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika, det er
stor usikkerhet knyttet til hva som blir den totale belastningen på naturreservatet og det er utredet
alternativ som har mindre negative konsekvenser. Alternativ K3 medfører i tillegg negative
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konsekvenser for jordvernet og er i strid med føringer om sentral stasjonslokalisering. Det vises for
øvrig til merknadene i brevet.
Fylkesmannen slutter seg til alternativene for framføring av trase i Stange og Ringsaker kommuner.
Fylkesmannen støtter i hovedsak Hamar kommunes forslag til mer detaljerte bestemmelser
(bestemmelser alt. B). Fylkesmannen har flere tilføyelser og presiseringer som forutsettes innarbeidet
før vedtak av planforslaget. Det er knyttet en formell innsigelse til disse kravene.

4.2

Jernbaneverket

JBV har innsigelse til:
 Alternativ K2 Midt med stasjon ved Rådhuset, på grunn av at alternativet vesentlig fordyrer
gjennomføringen.
 Alternativ K3 Øst med stasjon ved Vikingskipet, på grunn av mindre sentral
stasjonslokalisering og derved svakere passasjergrunnlag, samt en dårligere løsning for gods.
 At planområdet mot Espern/ Strandsonen eventuelt blir innskrenket fordi det er behov for
riggarealer, samt at området mangler sikker adkomst.
 § 3-3 c) i bestemmelsene, på grunn av forhold som gjør det vanskelig å avklare etterbruken av
eksisterende spor på nåværende tidspunkt og plannivå.
 At det er gitt retningslinjer og knyttet krav om avbøtende tiltak til hensynssone båndlegging
som fremstår som absolutte og bindende for regulering i neste planfase. Med hjemmel i planog bygningsloven § 11-8 andre ledd kan det kun gis nødvendige retningslinjer «for å ivareta
det hensynet sonen viser».

4.3

Riksantikvaren

Traseene for dobbeltspor gjennom Hamar berører viktige kulturminner av nasjonal interesse som de
forskriftsfredete bygningene og anleggene på stasjonsområdet, Hamar sentrum med kvartalene som
er bygd iht. byplanen fra 1849 og automatisk fredete kulturminner fra middelalderen som
Hamarkaupangen og St. Jørgens kirke.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre alternativene (K1 3B og K1 2B). Mot K1
3B fordi dette alternativet i for stor grad endrer den historisk - topografiske tilknytning en og
sammenheng en mellom den bygde byen og Mjøsa, og fordi kulvert og evt. ny bebyggelse, som er
lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil danne en barriere mot sjøen.
Videre reiser direktoratet innsigelse mot K1 2B fordi også dette alternativet – slik det nå er vist - i for
stor grad svekker byens tilknytning til sjøen og danner en barriere mot denne.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot alternativ K2, slik alternativet nå er utformet, uten lokk,
fordi alternativet i for stor grad bryter sammenhengen mellom historiske deler av
Hamar, og innebærer at en rekke hus vil bli revet.
Riksantikvaren reiser også innsigelse mot planen fordi den ikke i tilstrekkelig grad belyser og
illustrerer konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø.
Direktoratet reiser også innsigelse mot at planen ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet er for jernbanefokusert og i for liten
grad vurderer hvordan det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske byen.

4.4

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE

Hovedformålet med kommunedelplanen jf. planbestemmelsene er å fastsette korridoren for ny
jernbanetrase. Samtidig skal retningslinjene gi rammer for hva som skal vektlegges i den videre
planleggingen. I forhold til NVEs ansvarsområder er mye av kunnskapsgrunnlaget på plass. Det er
likevel ingen bestemmelser eller retningslinjer som gir overordna føringer i forhold til flom,
dimensjoneringer av vassdragstiltak, vassdragsteknisk utforming mv, med unntak av forslag til
planbestemmelser for Hamar kommune jf. våre merknader ovenfor. Dette gjør at mange avklaringer
skyves til reguleringsplannivå. NVE har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å kunne si at
sikkerhet mot flom, inngrep i vassdrag, grunnvann mv. er tilstrekkelig ivaretatt i planen. NVE
forbeholder derfor seg retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det viser
seg at nasjonale og vesentlig regionale interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen (…).
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn av kommunedelplan for dobbeltspor for jernbanestrekningen
Sørli-Brumunddal må derfor oppfattes som en foreløpig tilbakemelding på opplagte og overordna
forhold som må ivaretas i den videre planprosessen, og er heller ikke nødvendigvis uttømmende i
forhold til evt. merknader/ innsigelser som måtte komme på reguleringsplannivå.

4.5

Statens vegvesen Region Øst - SVRØ

Konsekvensutredningen er gjennomført iht. planprogrammet og de forventninger som er stilt til
prosjektet. Det foreligger en mengde rapporter og utredninger med variabelt nivå av detaljeringsgrad,
og materialet som foreligger er omfattende og komplekst.
På kommunedelplannivå der målet er å fastsette en korridor må det legges vekt på de overordnede
problemstillingene, og vurderes om dokumentasjonen som foreligger er dekkende for plannivået.
Samtidig må det vurderes om det er beslutningsrelevante mangler som må belyses nærmere før
valget om korridor kan tas. For Statens vegvesens ansvarsområder er mye av dokumentasjonsbehovet dekket, men det vil fortsatt være tema og detaljer i konsekvensutredningen på kommunedelplannivå som må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
SVRØ har ikke holdepunkter for å hevde at de utredningene som foreligger har så store mangler at de
rokker ved grunnlaget for det prinsipielle og overordnede plannivå eller for valg av korridor for
dobbeltspor. SVRØ anser at utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, og at konsekvensutredningene er tilstrekkelige på kommunedelplannivå.
SVRØ forbeholder seg likevel retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom det
viser seg at deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen (…).

4.6

Prosess knyttet til håndtering av de ulike innsigelser

Innsigelse knyttet til korridorvalg er bl.a. forsøkt løst gjennom møter med Riksantikvaren for å belyse
saken fra begge sider, men Riksantikvaren har ikke trukket innsigelsen etter å ha fått en grundig
gjennomgang av planforslagene.
De andre innsigelsene, fra Jernbaneverket og Fylkesmannen, knyttet til korridorvalg er heller ikke
trukket i perioden etter offentlig ettersyn.
De «øvrige innsigelser», jfr. tabell over, er forsøkt løst/ ivaretatt gjennom de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer. Det har i den forbindelse også vært dialog og blitt avholdt møter
med enkelte av aktørene uten at man har kommet fram til omforente planbestemmelser og
retningslinjer. Det bemerkes bl.a at innsigelser fra Jernbaneverket til Hamar kommunes forslag til
rekkefølgebestemmelse til etterbruk av dagens bane og Fylkesmannens krav om tilsvarende
bestemmelse står i mot hverandre uten at noen av partene har trukket innsigelsen.
Det henvises til eget dokument hvor det er utarbeidet separate sett planbestemmelser og retningslinjer
for hver kommune til det anbefalte alternativ.
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5 SAMMENDRAG AV UTTALELSER/ MERKNADER
Kap. 5.1 viser en oversikt over felles innkomne fellesuttalelser/ merknader, inkl. innsigelsene, mens
kap. 5.2 gir et sammendrag av disse samt tiltakshavers (JBV) kommentar/ svar. Med felles mens
uttalelser/ merknader som favner alle tre kommuner.
Kap. 5.3 viser oversikt over innkomne uttalelser/ merknader i Ringsaker kommune. Disse er delt opp i
hhv. Offentlige instanser (5.3.1), Politiske partier (5.3.2), Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
(5.3.3) og Private/ grunneiere (5.3.4). I kap. 5.4 gis et sammendrag av disse samt tiltakshavers (JBV)
kommentar/ svar.
Innholdet i merknadene deles inn i følgende kategorier:





tatt til følge, dvs. at den har ført til endringer i kommunedelplanen
tatt til etterretning, dvs. vi har notert oss deres innspill i saken og vil vurderes videre i neste
planfase
tatt til orientering, dvs. vi har notert oss deres synspunkt i saken
ikke tatt til følge, med begrunnelse beskrevet i dette merknadsdokumentet og i
utdypningsdokument til planforslaget etter offentlig ettersyn

Alle innkomne uttalelser/ merknader følger vedlagt i sin helhet (eget dokument [4]).

5.1
5.1.1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.1.2
Nr.
12
13
14

Oversikt over felles innkomne uttalelser/ merknader (alle tre kommunene)
Offentlige instanser
Uttalelse fra
HIAS IKS
Direktoratet for mineralforvaltning
Hedmarken Landbrukskontor
Hedmarken Brannvesen
ROM Eiendom AS
Løten kommune
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Hedmark
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hedmark Fylkeskommune
Riksantikvaren

Dato
15.08.2016
02.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
14.09.2016
23.09.2016

Felles lag, foreninger og privatpersoner
Uttalelse fra
Øystein Waag
Syklistenes landsforbund
Norges naturvernforbund, lokallag Hamar og omegn

Dato
19.09.2016
13.09.2016
15.09.2016
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Sammendrag av felles uttalelser med tiltakshavers kommentarer (alle tre
kommunene)
Offentlige instanser

1
HIAS IKS
15.08.2016
HIAS IKS produserer og leverer drikkevann til og samler
opp og behandler avløpsvann fra kommunene Hamar,
Ringsaker, Stange og Løten. Mjøsa benyttes som
drikkevannskilde og vann produseres fra Stange
vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg
og distribueres til kommunens ledningsnett via HIAS
overføringsledninger for avløp.
HIAS planlagte anlegg inngår i felles kommunedelplan for
vann og avløp 2014-2023 for kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange, vedtatt 2015.
Dovrebanen vil komme i konflikt med flere av HIAS
eksisterende vann- og avløpsanlegg og det planlagt vannog avløpsanlegget kommer i konflikt med båndleggingssonene. Det er etablert et godt samarbeid mellom partene.
HIAS beskriver noen av konfliktpunktene, hva som må
ivaretas og avklares og hvilke forhold HIAS ber JBV gi en
snarlig tilbakemelding på.
1. Vannforsyning
Utfylling av masser i Mjøsa
Utfylling av masser og gravearbeider i Mjøsa vil
erfaringsmessig medføre en økning av partikler og kan
utgjøre en risiko for forurensning av HIAS råvannsinntak
med suspendert stoff (turbiditet). Inntaket til Hamar
vannbehandlingsanlegg vil bli liggende nært
anleggsområdet til Dovrebanen.
Ved en svekkelse av råvannskvaliteten vil ikke HIAS være i
stand til å opprettholde gjeldende krav til hygienisk
sikkerhet for drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriften
eller kvalitetskrav med hensyn på parameteren turbiditet.
HIAS kan ikke akseptere en utfylling av masser i Mjøsa
som medfører en risiko for forverring av råvannskvaliteten
ved våre råvannsinntak i Stange eller Hamar.
Det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges ved
Nordsveodden dimensjoneres for å ta høyde for en høyere
konsentrasjon av turbiditet i råvannet.
Ber JBV foreta en konsekvensutredning som viser hvor stor
belastning og hvilken spredning anleggsarbeidene gir med
hensyn ulike forurensede parametere ved råvannsinntakene (eksisterende og planlagte). Særlig viktig å vite
spredning og belastning av turbiditet.
Konsekvensutredningen må inkludere en modellering av
forurensningenes spredning i Mjøsa som også hensyntar
strømningsbildet til Mjøsa. HIAS ber om at JBV foretar en
risikovurdering med hensyn på forurensning av HIAS
råvannsinntak som også beskriver eventuelle avbøtende
tiltak og effekten av disse.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas i sin helhet til etterretning.
Nedenfor kommenteres enkeltpunkter.
Det har vært avholdt et avklarende møte
med HIAS vedrørende forhold omtalt i
merknaden, der en del av konflikt-punktene
ble ytterligere gjennomgått.
Oppsummering generelt etter møte:
JBV har hatt og vil ha en nær dialog med
HIAS i framtidige planfaser.
Dialogen vil primært skje gjennom/ i
prosjekterings-/ informasjonsmøter. I
presserende saker, gjelder
hovedvannledning ved Arstad, vil JBV
håndtere problemstillingen så snart HIAS
sender byggesøknad om anlegget til
Stange kommune. For Nedre Furuberget
pumpestasjon har JBV gitt uttalelse og
kommentarer til dette reguleringsplanarbeidet.
1.
Utfylling av masser i Mjøsa: JBV er kjent
med problemstillingene ved utfylling og
mudring i Mjøsa, fra Fellesprosjektet sør i
Hedmark og nord i Akershus. (Her foretok
NIVA en modellering som viste
konsekvensene av foreslåtte tiltak.
Konklusjonen var at mudring og løsmassefylling ikke ble godkjent). Disse
utfordringene tas med i den videre
planleggingen og utredningen av
strekningen Sørli-Brumunddal, mer konkret
når kunnskapsnivået om både tekniske
løsninger og anleggsgjennomføring blir mer
detaljert i neste planfase
(reguleringsplanfasen)
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Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende
overføringsledninger og ny pumpestasjon
Anlegget skal bygges for å øke sikkerheten til hygienisk
vannkvalitet og skal erstatte dagens Hamar
vannbehandlingsanlegg. Det skal også knyttes til
eksisterende vannforsyningsnett via ny overføringsledning
mot Arstad og ny overføringsledning i Mjøsa og ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Anlegget er viktig for den
videre utviklingen av regionen, og vil være i JBV interesse
at det er i drift ila. 1.halvdel av 2021 som planlagt.

Nytt vannbehandlingsanlegg med
tilhørende overføringsledninger og ny
pumpestasjon:
Merknaden tas til etterretning.

Overføringsledning til Arstad
Startet forprosjekt for overføringsledning til Arstad.
Foreløpig planlagt trasé krysser båndleggingssonen for ny
jernbanetrasé. Det er viktig å få fastlagt endelig trasé for å
holde fremdriften med etablering av nytt
vannbehandlingsanlegg, og det bes om eg snarlig aksept
fra JBV om at overføringsledningen kan etableres slik som
planlagt.

Overføringsledning til Arstad
JBV og HIAS søker i fellesskap å finne en
omforent løsning vedrørende framtidig
plassering av hovedvannledning i miljøkulvert i Rudolf Steiners veg/ Skolevegen
over jernbanen.
Pga. ulik framdrift bygger HIAS sin ledning
mellom HIAS vba. og Arstad slik som
allerede planlagt, HIAS sender byggesøknader på vanlig måte og Stange
kommune sørger for å videresende til JBV
for evt. merknader.
- Når IC-Dovrebanen skal etableres legges
ledningen om på det strekket der den
krysser jernbanetraseen.

Nedre Furuberget pumpestasjon
Både planlagt beliggenhet og alternativ beliggenhet for
pumpestasjonen med tilhørende ledninger kommer i
konflikt med foreslått sone for båndlegging for alternativ K1
2B og K1 3B.
Oppstart av reguleringsarbeidet for Nedre Furuberget
stasjon vil snart varsles. Det bes om at JBV justerer sine
soner for båndlegging slik at HIAS kan gjennomføre
utbyggingen som planlagt. HIAS, Hamar kommune og
HIAS rådgiver stiller gjerne i møte med JBV for å diskutere
saken.
Hamar vannbehandlingsanlegg
Fra Hamar vannbehandlingsanlegg har HIAS eksisterende
overføringsledning som går opp til Furuberget
høydebasseng og to eksisterende overføringsledninger
som går til kommunens nett. Foreslått sone for båndlegging
for alternativ K1 2B og K1 3B krysser disse ledningene.
Dette er viktige ledninger som ikke kan settes ut av drift og
må hensyntas i det videre planleggingsarbeidet.
Furuberget høydebasseng, Furuberget pumpestasjon,
eksisterende ledninger og planlagt ny ledning mellom
Furuberget pumpestasjon og Holsvegen ligger i foreslått
sone for båndlegging for alternativ K2. Disse stasjonene
med tilhørende utvendige ledninger er vitale for
vannforsyningen og kan ikke settes ut av drift. Dette må
hensyntas av JBV i den videre planleggingen.

Nedre Furuberget pumpestasjon
Det er varslet oppstart av planarbeid for
reguleringsplan Nedre Furuberget
pumpestasjon. Planområdet ligger delvis
innenfor forslag til båndlagt areal for
framtidig planlegging IC-Dovrebanen.
Båndlagt areal endres ikke nå.
JBV har avgitt uttalelse til oppstart
planarbeid, brev av 21.09.2016.
Det varsles ingen innsigelser fra JBV, men
et koordineringsbehov ved utførelse.
Om trasekorridor for IC gjennom Hamar
ikke er avklart på høringstidspunktet for
reguleringsplanen legger HIAS planforslaget ut på høring med «begge»
hensynssonene (båndlagte arealer i
kommunedelplanen) på plankartet. Innspill
fra JBV vil komme i den videre planfasen
når valg av korridor gjennom Hamar er
foretatt.

Deling av eksisterende trykksone i Hamar by
Permanent sonedele er planlagt utført innen 2018. Trasé
for alternativ K1 2B, K1 3B og K2 krysser dette sonedele.
Det er viktig å være klar over dette sonedele når midlertidig
vannforsyning skal etableres i byggefasen.

Hamar vannbehandlingsanlegg-FurubergetHedmarktoppen-Hamar nord og Hamar by.
Funksjon og drift av disse ledningene vil bli
ivaretatt i anleggsperioden.
Permanente omlegginger vil bli utført i nær
dialog med partene. Avklares i neste
planfase.

Øvrige vannanlegg
Følgende øvrige vannanlegg må hensyntas i planarbeidet:
Ny jernbanetrasé vil krysse eksisterende
overføringsledning rett nord for Stange sentrum. Et
stykke nordover fra krysningspunktet ligger

Deling av eksisterende trykksone i Hamar
by
Merknaden tas til etterretning.
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Øvrige vannanlegg
Her er skissert tre steder for en eventuell
konflikt med VA-ledninger.
Samtlige steder er ivaretatt i gjeldende
planfase og vil i nær dialog med eiere bli
ivaretatt i videre planfaser.

2.Avløpsanlegg
Selvfallsledning fra Stange sentrum til HIAS
avløpsrenseanlegg
Ledningen vil bli betydelig berørt av forslag til trasé for ny
jernbane, og må på deler av strekket legges om. Det er
viktig at sikkerheten til avløpstransporten ivaretas i
utbyggingsfasen. HIAS forutsetter å kunne komme med
mer detaljert innspill til dimensjoner, krav til fall på
ledningen, kvalitetskrav mv.

2.
Selvfallsledning fra Stange sentrum til HIAS
avløpsrenseanlegg:
Ledningen er ivaretatt i gjeldende planfase
og vil i nær dialog med eiere bli ivaretatt i
videre planfaser.

Selvfallsledning over Tokstadjordet i Stange
Trasé for ny jernbane vil krysse HIAS eksisterende
selvfallsledning som går over Tokstadjordet i Stange.
Ledningen er en kritisk viktig ledning som det ikke tåles
avbrudd på i forbindelse med utbyggingen av jernbanen.
Nødvendige tiltak med risikovurdering for å sikre dette må
utarbeides. HIAS forutsetter å bli involvert i en senere fase
av prosjekteringen av omleggingen, samt få stilt
kvalitetskrav.

Selvfallsledning over Tokstadjordet i Stange
- se tekst over.

Pumpeledning langs Mjøskanten i Hamar
Pumpeledningen vil etter at ny avløpsledning fra
Brumunddal er satt i drift, sommeren 2017, transportere
avløpsvann fra Hamar by. K1 2B og K1 3B kommer i
konflikt med denne ledningen. Det tåles ikke avbrudd på
denne ledningen i forbindelse med utbyggingen av
jernbanen og nødvendige tiltak med risikovurdering for å
sikre dette må utarbeides.

Pumpeledning langs Mjøskanten i Hamar –
- se tekst over.

3.Vann- og avløpsanlegg
Midtstranda
Eksisterende vann- og avløpsledninger, samt i gang med
bygging og planlegging av nye på Midtstranda og
tilhørende områder.
Det er meget viktig at JBV ivaretar HIAS replanlagte
traseer for Midtstrandaområdet i sine planer, slik at
anleggene kan etableres uten ytterligere forsinkelser for
HIAS.

3.
Midtstranda:
Ledningene er ivaretatt i gjeldende planfase
og vil i nær dialog med eierne bli ivaretatt i
videre planfaser. Det vil bli gjennomført
ROS-analyse i neste planfase.

Eksisterende anlegg:
Foreslåtte soner for båndlegging for samtlige
alternativer krysser HIAS vannledning som forsyner
Midtstranda.
Avløpspumpeledning som går tvers over
Midtstranda krysser dagens Rørosbane. Denne
skal rehabiliteres/utskiftes i tilnærmet samme trasé.
K3 krysser denne. Avløpsledningen transporterer
svært forurenset avløpsvann og det må
gjennomføres en risikovurdering med hensyn på
ledningens sikkerhet før gjennomføring av tiltak.
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Planlagte anlegg under bygging:
Kryssing av Rørosbanen, gjelder både vann- og
avløpsledninger, allerede omsøkt. Dette er eneste
aktuelle krysningspunkt. HIAS har fått muntlig
tilbakemelding fra JBV om at dette vil bli godkjent.
Kryssing er planlagt gjennomført 25-27. mars 2017.
Ledningene krysser alternativ K3.
VA-anlegg planlagt gjennomført innen våren 2017
ligger delvis innenfor sonen for K3.
Vannledning som erstatter tidligere planlagt i
sidespor til Rørosbanen er planlagt bygd
2017/2018. En liten del av ledningen ligger i
hensynssonen for alternativ K3.
Vannledning krysser foreslått hensynssone for alt.
K3. Bygging ligger noe frem i tid, mot og etter
2030. Om alternativ K3 blir valgt bør det vurderes
om nødvendig varerør for kryssing av Dovrebanen
skal etableres samtidig med jernbanen.
Vikingskipet
Ved Vikingskipet har HIAS eksisterende
overføringsledninger for vann og avløp som vil bli berørt av
samtlige foreslåtte trasé alternativ. Det må gjennomføres
risikovurdering med hensyn på ledningenes sikkerhet før
gjennomføring av tiltak.

Vikingskipet:
Ledningene er ivaretatt i gjeldende planfase
og vil i nær dialog med eierne bli ivaretatt i
videre planfaser. Det vil bli gjennomført
ROS-analyse i neste planfase.

Oppsummering
Viktig å fortsette den gode dialogen mellom partene for å
kunne ivareta hensynet til eksisterende og planlagte nye
anlegg innen VA. HIAS ønsker å bli involvert i den videre
planleggingsprosessen. Det er særlig viktig med en snarlig
tilbakemelding fra JBV vedrørende overføringsledningen til
Arstad og Nedre Furuberget pumpestasjon.
Alle VA-ledningene ligger vedlagt tegnet inn på kart.
2
Direktoratet for mineralforvaltning
02.09.2016
Se merknaden for redegjørelse for nasjonale forventninger
og regjeringens forventninger for regional og kommunal
planlegging.

Jernbaneverkets kommentar

Gjør oppmerksom på sand- og grusforekomst i nordlig del
av planområdet i plankart for Ringsaker, ved Granerud.
Forekomsten er registrert i Norges geologiske
undersøkelse sin grusdatabase og vurdert som lokalt viktig.
DMF mener det bør tas inn i retningslinjene at det skal
gjøres en vurdering av hvordan forekomsten vil berøres og
hvordan det skal sikres at ressursene blir utnyttet ved
realisering av prosjektet. Henviser til link til NGUs faktaark
om forekomsten (det henvises til merknaden).

Merknaden tas til etterretning.
Så langt er sand- og grusforekomst ved
Granerud ikke berørt.
I neste planfase vil det bli utarbeidet en
massedisponeringsplan/ -utredning hvor
dette tas inn, og vil bli sett på i en større
sammenheng.

DMF forutsetter at det sikres i retningslinjene at, så langt
det lar seg gjøre, forekomstområdet Steens kalkverk ikke
blir ilagt uforholdsmessige driftsbegrensninger som følge
av forestående reguleringsplanarbeid. Forekomsten er
ifølge NGUs industrimineraldatabase gitt viktighet av lokal
betydning og vurdert økonomisk viktig. Påpeker at
forekomstområdet i dag er i drift og har en reell
samfunnsnytte. Henviser til faktaark om forekomsten på

Merknaden tas til etterretning.
Det henvises til Utdypningsdokumentets
kap. 3. Anleggsgjennomføring
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NGUs hjemmesider (det henvises til merknaden).
Uttrykker at dersom deponiområder legges til områder hvor
det foregår uttak av mineraler, eller ligger forekomster av
mineralressurser, bør det gjennom bestemmelser sikres at
deponering ikke legger begrensninger for videre utnyttelse
av ressursen. Poengterer at deponering av masser i
masseuttak kan være i tråd med avslutnings-planen, men
om behovet for deponering i uttaket ikke er i tråd med
godkjent driftsplan, kan det være behov for revisjon eller ny
regulering av det aktuelle området.

Merknaden tas til etterretning.

3
Hedmarken Landbrukskontor
13.09.2016
1. Viser til utfordringene med det omfanget av dyrka
mark som berøres av planforslaget, med tanke på at
Stortingets enstemmig vedtak av jordvernstrategi i
desember 2015. Landbrukskontoret peker på at
oppdyrkning på deponier og gjendyrkning av nedlagt
jernbane, kan bidra til å redusere det totale omfanget
av nedbyggingen, men understreker at disse arealene
ikke vil få samme jordkvalitet som de arealene som
foreslås nedbygget innehar.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap.
2.2. om etterbruk av eksisterende
bane og kap. 2.3.om konsekvenser av
tiltaket – naturressurser.
Se også svar til merknad nr. 7
Fylkesmannen i Hedmark.

2. I Stange innebærer planforslaget en samlet
nedbygging på 230-240 daa dyrka mark, i tillegg til
omlegging av Brenneribekken som er beregnet med
ytterligere 110 daa. I Hamar berører alternativ K3 –
Øst en permanent nedbygging av 45 daa og
midlertidig 126 daa dyrka mark. Den midlertidige
nedbyggingen ikke er hensyntatt i
konsekvensutredningen.

2. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.1. om kulvert ved Steinerskolen og
om omlegging av Brenneribekken og
om aktuelle massedeponier

3. Arealbeslag og avbøtende tiltak
Viser til utfordringene med å vurdere arealbeslagene,
da det ikke foreligger tilstrekkelige detaljerte lengdeog tverrprofiler, eller arealbeslag på den enkelte
eiendom.

3. Detaljerte lengde- og tverrprofiler, og
omfang av arealbeslag på den enkelte
eiendom vil bli vurdert i neste planfase. De profiler som er utarbeidet nå,
er utarbeidet i nødvendig grad
tilpasset det overordnede plannivå vi
nå arbeider innenfor –
kommunedelplan.
4. Det medfører ikke riktighet at det er
planlagt noen landbrukskulvert ved
Børstad/ Tommelstad. Jfr. C-tegninger
for aktuell delstrekning viser disse at
tunnelportal ligger rett syd for
Furnesvegen. JBV har dog i plankart
valgt å ha større slingringsmonn på
båndlagt sone H710_2. Det er heller
ikke lagt inn som avbøtende tiltak. Når
det gjelder støttemurer vil man
tilstrebet å etablere det der det er
hensiktsmessig. Dette vil bli vurdert i
neste planfase. Det henvises til
Utdypningsdokument kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket –
naturressurser.

4. Landbrukskulvert/ støttemurer
Mener landbrukskulvert også bør vurderes i
Ottestadområdet/ Gubberudvegen, slik som det er
foreslått i forslag til KDP på Børstad/ Tommelstad i K3
Øst. Denne vurderingen bør også omfatte en del av
strekningen fra Rudolf Steines veg/ Emil Nordbys veg
og helt ned til Sandvikavegen, i samsvar med
anbefalingen i fagutredning og KU. Ut fra
landbrukshensyn vil landbrukskontoret foreslå kulvert
der det er teknisk mulig.
Støttemurer trekkes frem som tiltak som vil kunne
redusere arealbeslagene ytterligere (imot setning til
utslaking 1:2 (normalprofil) eller 1:8 dersom arealene
skal dyrkes). Støttemurer vil også redusere volumet av
løsmasser.
5. Hydrologi
Brenneribekken bør legges i rør på østsiden av
traseen, for å oppnå en bedre arrondering av arealene

5. Det henvises til Utdypningsdokumentets kap. 5.1. Omlegging av
Brenneribekken
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og redusere arealbeslaget med 100 daa dyrka mark.
Det må sikres god jordbruksdrenering ved valg av
løsninger for uttrekk av vann langs det nye
dobbeltsporet.
6. Deponi
Etterlyser bedre beskrivelse av område Skjerden
østre/ Næsten i delrapport «mulige deponiområder» i
konsekvensutredningen. Området har et potensiale på
400 daa, og bør ut ifra beliggenhet kunne være aktuelt
som deponi-riggområde. Landbrukskontoret viser til at
området. i likhet med Våleødegården, kan ta i mot
masser og bli fullverdig dyrka mark som vil bidra
positivt til arealregnskapet for hele strekningen, og
være i tråd med nasjonale føringer for jordvern.

6. Det vil ifm. neste planfase bli jobbet
med en massedisponeringsplan/ utredning hvor området Næsten/
Skjerden østre vil inngå som ett av
flere potensielle deponiområder.
Det henvises til Utdypingsdokument
kap 5.1. om massedeponi

7. Tilbakeføring av nedlagt jernbane
Landbrukskontoret viser til samferdselsministerens
avklaringer i forbindelse med ny jernbane på parsell
Espa-2Sørli, og fremmer forventing om at
eksisterende jernbaneanlegg nyttes til dyrka mark.

7. Det henvises til Utdypningsdokument
kap. 2.2. om etterbruk av eksisterende
bane og kap. 7.2. om
planbestemmelser og retningslinjer

8. Massehåndtering
Peker på landskapet i Stange Vestbygd som et
nasjonalt viktig og sårbart kulturlandskapsområde,
med svært vekslende grunnforhold på, også innenfor
de enkelte gårdene. Viser til NIBIO sitt prosjekt på
Ottestadområdet «jordsmonn på alunskifer».

8. Se kommentar pkt. 6, samt
Utdypningsdokument kap. 3. Anleggsgjennomføring

9. Vegkrysninger og driftsveger
Mener kommunedelplanen ikke viser tilfredsstillende
løsninger på krysninger og driftsveger for landbrukets
del, hverken nord eller sør for Stange sentrum.

9. Det er kun de større vegkrysningene
som foreløpig er prosjektert, og
enkelte krysninger og driftsveger for
landbrukets del. JBV vil i neste
planfase se i detalj på alle krysninger
og løsninger av driftsveger.
10. a og b) Merknaden tas til etterretning.
Punktene c) – g), se kommentarer
over. For øvrig henvises det til
Utdypningsdokumentet.

10. Konklusjon og videre prosess
a) Landbrukskontoret støtter forslaget om å velge
alternativ 2 a gjennom Ottestad.
b) Landbrukskontoret fraråder K3 Øst gjennom Hamar av
hensyn til jordvern
Presiserer behovet for:
c) Gjennomføring av gårdsregistrering fase 2, oppstart
mars 2017. Registreringene skal være basert på
lengde- og tverrprofiler på det enkelte gårdsbruk, både
når det gjelder fyllinger og skjæringer – slik kan
grunneierne gi gode innspill om behov for krysning/
driftsveger, drenering m.v.
d) Gode og varige løsninger for håndtering av overvann,
jordbruksdrenering og uttrekk for Brenneribekken i
mest mulig lukket system for å minske arealbeslaget
e) Grundig vurdering av omradet ved Næsten/ Skjerden
østre til deponi og riggområde, deretter istandsetting til
dyrka mark, arealet bør tas inn i planområdet.
f) Støttemurer på fjell for å spare dyrka mark. Skjæringer
gjennom dyrket mark med fri høgde over 8 meter bør
kulvert med dyrkbart lokk anlegges.
g) Oppfordrer JBV til og aktivt støtte opp under NIBIO’s
forskningsarbeid vedrørende jordsmonn på alunskifer

c) Gårdsregistrering fase 2 gjennomføres ved oppstart av reguleringsplan.
JBV vil som en del av arbeidet ha god
dialog med berørte grunneiere. Se
Utdypningsdokument kap. 6.2.
Gårdsregistreringer
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4
Hedmarken Brannvesen
14.09.2016
Trafikkavvikling ved Hamar jernbanestasjon
Påpeker at trafikkavviklingen i og rundt stasjonen gir
utfordringer ved utrykningskjøretøy, særlig i rushtrafikk og
ber om at det i detaljplanleggingen legges opp til trafikkløsninger som sikrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy. De anmoder å legge til rette for forbikjøring ved
stillestående kø.
Tunnel og kulvert
Poengterer at all infrastruktur i tunnel og kulvert øker
konsekvensene ved en ulykke mtp. evakuering og redning.
Ved brann vil tunnel føre til raskere oppsamling av brann
og røykgasser.
Arealer til beredskapsformål
Fremhever utfordringer ved hendelser i lange tunneler/
kulvertløsninger og poengterer viktigheten av å etablere
beredskapsplasser og tverrslag i form av evakueringstunneler.
De presiserer at det i Fagrapport veg og konstruksjoner
2
refereres til minimumsareal på 500 m for beredskapsplass,
og fremhever at dette er et minimumsareal og erfaringsmessig for lite. Viser til eksempel med persontog med 440
passasjerer som vil kreve adskillig større areal illustrert i
vedlegg 1. Beredskapsplassen må likeledes etableres i
plan med skinnegang for å kunne yte effektiv innsats.
Fremhever at for tunneler på over 1000 m må det etter
regelverket etableres tverrslag i form av
evakueringstunneler til friluft for hver 1000 m med mindre
det prosjekteres med andre sikre løsninger (se vedlegg 2).
Evakueringstunneler vil også måtte fungere som
brannvesenets innsatsvei. Presiserer at nødvendig arealer
ifm. evakueringstunneler må sikres gjennom
arealdisponering på lik linje med beredskapsplasser.
Hedmarken brannvesen forventer at plassering, størrelse,
arealbehov og evakueringstunneler utformes i samråd med
nødetaten. Videre at tilstrekkelig infrastruktur sikres ved å
regulere nødvendig areal til beredskapsformål. Her må en
unngå å komme i konflikt med høy arealutnyttelse jfr.
Hamar kommunes saksfremlegg innstilling 4.
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h) Der det er relevant, vil JBV etter en
konkret vurdering som hovedregel
reetablere areal til jordbruksformål.
For øvrig henvises det til
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
etterbruk av eksisterende bane
Det vil bli utarbeidet egne planer for
dette, og vil ikke nødvendigvis tas inn i
reguleringsplan for nytt dobbeltspor.
Det vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Jernbaneverkets kommentar
Uttalelsen Merknaden tas til etterretning.
Alle forhold som tas opp vil bli fulgt opp i
neste planfase.
Det vil bli utarbeidet en mer detaljert ROSanalyse i reguleringsplanfasen. Denne vil
fange opp temaer som nevnt.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap.
2.3. Konsekvenser av tiltaket – ROSanalyse
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ROM Eiendom AS
14.09.2016
Mener K1-Vest med stasjon som i dag vil kunne oppfylle
målsettingene (a. Skape gode synergieffekter for byliv. b.
Gi rom for byvekst. c. Bidra til å redusere behovet for
biltransport).
ROM ønsker å bygge ut allerede avklarte arealer ved
knutepunktet så raskt som mulig. Herunder Strandsonen/
Godsområdet og Stangevegen hvor det er gjennomført
reguleringsarbeid sammen med kommunen og de
involverte partene. Mener disse, eller deler av disse
områdene bør kunne fristilles fra båndlegging straks
korridorvalg er tatt, dvs. før oppfølgende regulering av
selve jernbaneanlegget er avsluttet.
ROM er opptatt av at det ikke skapes nye, unødvendige
planavhengigheter mellom den foreliggende
kommunedelplanene og tilgrensende reguleringsområder.
Dersom det bidrar til en raskere realisering av arealene på
Godsområdet-Strandsonen-Espern, har ROM ingen
innvendinger mot en justering av foreliggende plangrense.
Kommentar til bestemmelsene:
§3-1 Plankrav:
Relevant for Stange og Brumunddal, men ikke
nødvendigvis for stasjonsnære områder i Hamar med
allerede vedtatt regulering. Støtter Hamar i at kommunen
er planmyndighet, og mener øvrige grunneiere må inni
bildet. Forslag til endring i siste setning: «Avgrensing av
reguleringsplanen fastsettes av kommunen i samråd med
JBV og berørte grunneiere.» (Opprinnelig: Avgrensing av
reguleringsplanen fastsettes av JBV i samråd med
kommunen.)
§3-2 Planvirkning:
ROM mener enkelte tilgrensende, ferdigregulerte områder
bør opphøre av båndleggingen som ikke nødvendigvis
avventer regulering av sporet. Foreslår to presiserende
mindre tilføyelser på
b): «Etter at endelig reguleringsplan for jernbanetiltaket er
vedtatt, vil alle gjenværende båndleggingssoner H-710
automatisk oppheves. De arealer som ikke omfattes av
reguleringsplanen, kan da benyttes i samsvar med
arealformål i eldre plan, jfr. Pbl § 1-5.»
Kommentar til retningslinjene:
Stasjonsområder og knutepunktutvikling
Kom: legger til grunn at man ikke her snakker om de
stasjonsnære områdene i Hamar som er regulert. Til
analogt pkt. 3.1 i bestemmelsene bør siste setning endres
til «Avgrensning av reguleringsplanen fastsettes av
kommunen i samråd med JBV og berørte grunneiere.»
ROM har ingen innvendinger mot kommunens foreslåtte
tilføyelse om at andre jernbane-funksjoner enn
persontransport bør etableres utenfor bykjernen.
Kommentar til «Særskilt om alternativ K1-3b, kulvert
under Hamarbukta, gjennom Hamar kommune»:
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Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Det er foreløpig store usikkerheter knyttet til
anleggsfasen; plassering av riggområder og
anleggstrafikk inkludert. Det er imidlertid
ønskelig at mest mulig av massehåndtering
skjer i nærheten av linja, og at
massetransport tilsvarende skjer i
anleggsområdet el på egne anleggsveger.
Riggområder bør også plasseres i
nærheten av linja. Det anbefales ikke at
båndlagt areal for korridor 1 reduseres på
nåværende tidspunkt, men at man gjennom
dialog finner løsninger slik at allerede
regulerte arealer rundt stasjonen kan
utvikles.
JBV ønsker å finne løsninger for områdene
rundt stasjonen, men vi påpeke at det er
viktig med en avklaring ift korridor gjennom
Hamar.
Formulering i siste forslag:§ 3-1, siste
setning tas ut.

§ 3-2 planvirkning: bestemmelsen er endret
som følger:
b): Etter at reguleringsplan for
jernbanetiltaket er endelig godkjent med
rettsvirkning, vil båndleggingen for den
aktuelle strekningen oppheves. Areal som
ikke omfattes av reguleringsplanen kan da
benyttes i samsvar med arealformål i
gjeldende plan, jfr. pbl § 1-5.

Retningslinjene for Stasjonsområder og
knutepunktutvikling er endret i oversendte
planbestemmelser og retningslinjer i tråd
med JBVs høringsuttalelse 16.09.16 – se
egen merknad.
I Jernbaneverkets oversendte
planbestemmelser og retningslinjer er
Hamar kommunes foreslåtte tilføyelse tatt
ut.
I Jernbaneverkets oversendte plan-
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Greit med retningsgivende krav til høyder og utnyttelse i
dette stasjonære området. Ang transformasjon og fortetting
av allerede utbygde by- kvartaler, må disse retningslinjene
være å betrakte som langsiktige.

bestemmelser og retningslinjer er både
planbestemmelser og retningslinjer endret i
hovedsak i tråd med JBVs høringsuttalelse.

Uenig at arealene vest for Tjuvholmen gir forrang fremfor
øvrige stasjonsnære områder. Mener det vil være en fordel
å realisere stasjonsnære arealer raskest mulig, hvilket
tilsier at allerede planavklarte arealer som Godsområdet og
Stangevegne ikke skal måtte avvente utbyggingen vest for
Tjuvholmen. Foreslår derfor siste setning strøket (… Det vil
si en utbyggingsrekkefølge der utbyggingsområdene nevnt
i kulepunkt over bebygges før andre områder, deretter
utvikles andre områder i gangavstand til stasjonen.).

Kommentarer vedrørende Tjuvholmen tas
til orientering.
Anleggsgjennomføring og konsekvenser for
IC-prosjektet må avklares i
reguleringsplanfasen

ROM vil legge frem et reguleringsforslag inneværende år
for byutvikling på Tjuvholmen, med bebyggelse nærmest
roten av halvøya, store grøntarealer utenfor, med dagens
båthavn sterkt utvidet. Viser til at K1-3b beslaglegger store
områder, også deler av Strandsoneparken, totalt flere
funksjoner og arealer som kommunen må få erstattet av
JBV. ROM Henstiller Hamar kommune om å påse at berørt
areal blir erstattet, eksempelvis på Tjuvholmen, hvilket
ROM sitt reguleringsforslag tar høyde for. ROM
Understreker at utviklingen av Tjuvholmen må kunne
gjennomføres uavhengig av hvilket sporalternativ som bli
valgt.
6
Løten kommune
15.09.2016
Løten kommune ønsker å foreslå et område for hensetting
av togmateriell som kan vurderes mellom Husum og
Elverum grense i et skogområde.
Kommunen er kjent med innstillingen til Fylkestinget om
arealsøk til hensetting, og at grunneier Løiten Almenning
har arealer som er anvendelige som ikke er dyrkbar mark.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV vil i 2017
jobbe videre med prosessen knyttet til
hensetting, med utgangspunkt i tidligere
utredning «Hensetting Østlandet». Løten
kommunes innspill vil bli tatt med i
betraktning. Se Utdypningsdokumentets
kap. 2.1. om hensetting

Kommunedelplanen berører Løten kommune indirekte,
hvor valg av trase og stasjonsplassering har betydning
også for Løten kommune. På grunn av sakens store
omfang og kompleksitet, har rådmannen ikke lagt opp til at
Løten kommune skal avgi egen uttalelse til planene.
7
Statens Vegvesen
15.09.2016
BAKGRUNN
Forutsetter at alle nødvendige vegtiltak som er en direkte
følge av kommunedelplanen planlegges og bekostes av
JBV/ InterCity-prosjektet.

Jernbaneverkets kommentar

Det poengteres at SVV skal godkjenne tekniske løsninger
for veger de har forvaltningsansvar for, men ta dette blir en
del av neste planfase. SVVs kommentarer og vurderinger
til foreslåtte tekniske løsninger for veg og konstruksjoner er
å oppfatte som foreløpige og er ikke nødvendigvis
uttømmende.

JBV vil drøfte alle løsninger som SVV har
ansvaret for med JBV, og forelegge dem
alle planer til godkjenning.

Ber om at JBV oppretter egen dialog med dem, med et tett
samarbeid i de kommende planfasene. SVV forventer at
det utarbeides en trafikkavviklingsplan for anleggsfasen og

JBV deler SVVs ønske om en tett dialog i
neste planfase, og vil legge til rette for det.
Nye veier AS trekkes inn i denne dialogen
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der det er naturlig.

Forutsetter at JBV etablerer hensiktsmessige fora for dialog
med SVV og Nye Veier AS. I dette ligger:
 Godkjenning av tekniske løsninger håndteres ifm.
utarbeidelse av reguleringsplan/teknisk plan i egen
dialog.
 JBV har direkte dialog med Nye Veier AS for de
løsningene som berører E6, innenfor planområdet
for E6 Kolomoen – Moelv.
VURDERING AV KORRIDOR
SVV understreker at utbygging av Dovrebanen til
dobbeltspor vil være en viktig premissgiver i arbeidet med å
utvikle kompakte byer og tettsteder i tråd med samordnet
areal- og transportplanlegging.
Korridor for Stange
Uttrykker at de to alternativene i Stange har liten påvirkning
på SVVs ansvarsområder, og de har derfor ingen særskilte
merknader til dette.
Fremhever spesielt trafikksikkerhet i anleggsperioden, da
korridoren berører boligområder og har nærføring til både
skoler og barnehager.
Stange Stasjon
Fremhever spesielt Stange hvor skoleveg og gangveg til/
fra idrettsanlegg vil blir berørt i anleggsperioden. Også for
permanent situasjon vil valg av løsninger for kjøre- og
gangvegsystem kunne påvirke trafikksikkerhetssituasjonen
i Stange sentrum.
Fremgår av plankartet at JBV foreslår en ny veglenke sør
for stasjonen i permanent situasjon. SVV anser at ny
veglenke som vist på plankartet vil gi en bedre
trafikksikkerhetsmessig situasjon enn å videreføre dagens
atkomst til stasjonens pendlerparkering, som i dag betjenes
via Silovegen.
Ny jernbanebru over fylkesveg 222 vil bli nødvendig
dersom det skal bygges et ekstra spor på Stange stasjon.
Det poengteres at det i fagrapporten Veg og konstruksjoner
er lagt inn forslag om at fri høyde under ny bru kan skiltes
ned til 4,2 m. Dette er ikke i tråd med føringer gitt i håndbok
N100 og løsningen vil ikke kunne aksepteres. Videre
detaljer knyttet til konkrete løsninger håndteres i neste
planfase.
Likeledes poengteres det at arbeid med bru og eventuell
endring i krysset fv. 222 x fv. 24 i anleggsfasen vil bli
utfordrende. En eventuell omkjøringsveg for trafikk til/fra
Stange sentrum på eksisterende vegnett vil bli lang og gi
trafikksikkerhetsmessige konsekvenser. Derfor forutsetter
SVV at anleggsarbeid på fylkesveg 222 ikke igangsettes
før ny veglenke sør for stasjonen er ferdigstilt.
Strekningen nor for Stange stasjon
SVV ber om at JBV har spesiell oppmerksomhet på
utfordringer knyttet til anleggs- og massetransport på
lokalvegnettet.

SVV peker flere steder i høringsuttalelsen
på hvor viktig det er å ivareta trafikksikkerheten i anleggsperioden. JBV deler
dette synspunktet og vil legge stor vekt på å
lage gode trafikkavviklingsplaner for
anleggsperioden. Dette vil være en naturlig
del av det samarbeidet som er beskrevet
foran.

Arbeidet med denne forbindelsen vil inngå i
planarbeidet i neste planfase.

JBV vil i samarbeid med SVV bearbeide
denne løsningen for å finne fram til en
løsning som vil tilfredsstille vegnormalenes
krav.

JBV har stort fokus på at anleggsperioden
vil bli krevende, også i forhold til å
opprettholde alle vegforbindelser under
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Korridorer for Hamar
Gjør oppmerksom på utbygging av E6, Kolomoen –
Arnkvern, og riksveg 25, Åker – Åkersvikavegen, ligger i
Nye Veiers portefølje, og vil etter det SVV kjenner til være
ferdigstilt i 2020.
Korridor 1
SVV støtter JBVs vurdering og anbefaling av korridoralternativ. Det presiseres at Korridor 1 Vest – 3b bygger
opp under målene om kompakt by- og tettstedsutvikling og
viderefører kollektivknutepunktet nær andre viktige
målepunkter i byen.
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anleggsarbeidene. Det vil sannsynligvis
ikke være til å unngå at det blir noen
ulemper for trafikantene i anleggsperioden.
JBV vil i samråd med SVV utarbeide
anleggsplaner og trafikkomleggingsplaner
for å ivareta dette på beste måte. Avvikling
av masse- og anleggstransport vil være en
viktig del av en slik plan.
SVVs synspunkt tas til orientering.

SVV trekker fram flere fordeler ved plassering av
kollektivknutepunkt ved dagens stasjon. Merknadene er i
tråd med JBVs anbefaling.
Poengterer utfordringer ved en utbygging i K1:
 Trafikksikkerheten i anleggsperioden.
 Gode og trygge krysningspunkter for myke
trafikanter over jernbanelinja.
 Forventer at SVV inviteres med i arbeidet med
utarbeidelse av plan for trafikksikkerhet i
anleggsperioden.
Brualternativet
SVV anser ikke alternativet K1 vest 2b som en like god
løsning for Hamar når det gjelder tilrettelegging for kompakt
byutvikling. Dette grunnet:
 Større barrierevirkning i byen
 Mindre utbyggingspotensiale rundt stasjonen.
 Støy

Se omtale av samarbeid foran.

SVVs synspunkt tas til orientering.

SVV støtter JBVs vurdering om at brualternativet,
sammenliknet med kulvertalternativet, gir en dårligere
oppnåelse av effektmålene og andre samfunnsmessige
virkninger. Det understrekes at byutvikling og knutepunkt
bør ligge til grunn for valg av løsning i Hamar.
SVV vurderer at utfordringene knyttet til anleggsfasen vil
være minst like omfattende som for kulvertalternativet, og
legger derfor de samme forutsetningene til grunn.
Korridor 2
SVV støtter JBVs vurdering om å fraråde dette
korridoralternativet til tross for at prinsippet med
stasjonslokalisering midt i byen er positivt for byutvikling og
transportmønster. Understreker de store
barriereutfordringene knyttet til både anleggsfasen og
permanent situasjon.
Understreker utfordringene ved håndtering av
innfartstrafikken til Hamar (fylkesveg 222 Stangevegen og
riksveg 25, Vangsvegen, vil bli sterkt berørt).
Korridor 3
SVV støtter JBVs vurdering om å fraråde
korridoralternativet K3, med de samme begrunnelsen som
JBV har anført i sin anbefaling.

Se omtale av samarbeid foran.

Merknaden tas til orientering. JBV har også
fokus på dette. Hvis alternativet blir valgt vil
trafikkavvikling i anleggsfasen også her bli
tillagt stor vekt i videre planlegging.

SVVs synspunkt tas til orientering.
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SVV påpeker vesentlige svakheter ved
anleggsgjennomføring i korridor 3:
 Gjør det nødvendig med omfattende ombygging av
fylkesveg 222 Stangevegen for framføring av bru
over jernbanelinja.
 Viser til JBVs fagrapport om anleggsgjennomføring
hvor det opplyses at fylkesveg 222, Stangevegen,
må stenges i sin helhet i anleggsperioden og at
omkjøringsmulighet fra Åkersvika sør er via E6 og
riksveg 25, Vangsvegen. Understreker at dette vil
blir svært krevende. Stenging av Stangevegen
fører til at ytterligere 12000-13000 biler vil
overføres til et allerede belastet vegsystem.
Fremhever at varighet av stenging, mulighet for
omkjøring, konsekvenser for E6, riksveg 25 og
fylkesvegnettet i Stange og Hamar ikke er belyst i
KU. Hvis dette alternativet blir valgt presiseres det
at det må gjøres nye vurderinger av konsekvenser
og nødvendige tiltak for å fullverdig tilrettelegge for
alle trafikantgrupper i hele anleggsperioden. SVV
uttrykker at varigheten på anleggsperioden med
stenging av Stangevegen burde vært bedre belyst i
JBVs anbefaling.
 Poengterer at det i anbefalingen ikke er omtalt hvor
det skal etableres tilbud for gående og syklende i
anleggsperioden.
Korridor for Ringsaker
SVV påpeker noen sentrale tema som må belyses i neste
planfase, og enkelte utfordrende punkter og strekninger
som må vies særskilt oppmerksomhet:
 Linja krysser flere veger SVV har ansvar for.
Fremhever at planen berører E6, som krever
avklaringer med Nye Veier AS, som har utbygging
av E6 Arnkvern–Moelv i sin portefølje og som vil
være ferdigstilt i 2020.
 Riving av Amlund bru må følges opp i videre
planprosess. Viktig å se nærmere på håndtering av
trafikk, prioritering av trafikanttyper og konkrete
løsninger for vegsystemet ved stasjon. Fremhever
at reguleringsplan for E6 og intensjonen for
mulighetsstudien for Brumunddal stasjon må følges
opp i neste planfase.
 Gjør oppmerksom på at nasjonal sykkelrute 7
«Pilegrimsruta» inngår i planområdet. Fremhever
at strekningen mellom Hamar og Brumunddal har
potensialet som en transportåre for sykkeltrafikk i
tillegg til sykkelturisme og tursykling. Refererer til
sykkelruta mellom Hamar og Jessnes som fremstår
som et tilbud for transportsykling. SVV mener at
det bør legges til rette for at eksisterende
jernbanetrase omdisponeres til turveg for sykling
på strekningen Jessnes-Brumunddal og kan bli en
del av nasjonal sykkelrute 7 og Mjøstråkk.
KOMMENTAR TIL PLANMATERIALET
Planbeskrivelse
SVV merker seg at det i planen omtales at helhetlig
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JBV har også fokus på dette. Hvis
alternativet blir valgt vil trafikkavvikling i
anleggsfasen også her bli tillagt stor vekt i
videre planlegging.
JBV er enig i at det må gjøres supplerende
trafikkanalyser for situasjonen med stengt
Stangebru hvis dette alternativet blir valgt.
Det vil også bli jobbet med gjennomføring
av selve bruanlegget, for å optimalisere
metode og byggetid.

Det vil bli vanskelig å finne gode løsninger
går gående og syklende som i dag bruker
Stangebrua i en anleggsperiode, men det
er også et tema JBV ønsker å drøfte i det
videre samarbeidet med SVV.

Se omtale av samarbeid foran.

JBV ønsker også her å ha et godt samarbeid om planlegging og gjennomføring.
En ser at det er utfordringer knyttet til
rekkefølge på bygging av ulike veglenker
og avvikling av trafikken i en anleggsperiode. JBV forutsetter at Strandsagvegen
vil bli opparbeidet som en hovedatkomst til
sentrum gjennom E6-utbyggingen, slik at
denne sannsynligvis er etablert når
jernbaneanlegget starter.
Endelig avklaring av bruken av
eksisterende bane vil bli gjort i neste
planfase, men JBV ser også at dagens
bane kan fungere godt som sykkelveg
mellom Brumunddal og Hamar.

Det er utarbeidet en konkretisering av JBVs
parkeringsstrategi i form av planforut-
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parkeringsstrategi skal vurderes i neste planfase, der
dimensjonering av tilbudet tilpasses hvilken rolle stasjonen
spiller i sitt nærmiljø. Påpeker at det ikke er samsvar
mellom planbeskrivelsen og fagrapporter, der det påpekes
konkrete forslag til dimensjonering av parkeringsanlegg og
det kommer ikke tydelig frem i planbeskrivelsen hvorvidt
dimensjoneringsvalg er tatt.
Påpeker at mange av de konkrete løsningene som er vist i
fagrapport for veg og konstruksjoner under kapitlene
Kryssende veier og driftsveier må anses å være forslag,
ikke endelige løsninger.
Forutsetter at det foretas nye vurderinger angående
vegklasser og dimensjoneringsgrunnlag ut over å opprettholde dagens funksjon. Poengterer forventet befolkningsvekst og evt. økt lokal trafikk som følge av IC-utbygging.
Fremhever at de ikke kan se at det er lagt frem forslag som
bygger opp under målet om å tilrettelegge for at flere går/
sykler til stasjonene.
Viser til kapittel 6.9.4. Understreker at SVV på
prinsippgrunnlag har godkjent at Amlund bru kan rives,
men understreker at Stangevegen (fv. 89) må rustes opp
med tilhørende gang- og sykkelveg, og at intensjonen i E6planen følges sammen med mulighetsstudien for
Brumunddal skysstasjon, slik at området rundt stasjonen
ikke blir hovedinnfartsåre til Brumunddal.
For forutsetter at SVV involveres i vurderingen av
trafikksikkerhet i anleggsperioden og at massetransport
kanaliseres til veger som er dimensjonert for denne type
trafikk. Fremhever Våleødegården avsatt til deponi og
forutsetter at massetransporten inn til deponiet her i all
hovedsak vil følge veger som er dimensjonert for denne
type trafikk, E6 og fv 232, alternativt at det anlegges
driftsveger langs linja. Forutsetter at trafikksikkerhet på
disse vegene vurderes før det avsettes areal til
massedeponi.
Plankart med planbestemmelser og retningslinjer
SVV forutsetter at igangsatte og planlagte tiltak på veger
SVV har forvaltningsansvar for ikke berøres av
bestemmelsenes § 4-1.
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setninger for videre planarbeid i de ulike ICstrekningene. Planforutsetningene for ICstrekningen Tangen–Lillehammer kom
dessverre for sent til å bli lagt til grunn for
alle utredningene i KU-arbeidet. Endelige
dimensjoneringsvalg vil bli tatt i neste
planfase.
JBV bekrefter at løsningene skal
bearbeides i neste planfase.

JBV som tiltakshaver for jernbanetiltaket vil
i utgangspunktet erstatte infrastruktur som
blir berørt med samme standard som før.
Skulle det være behov for kvalitets- eller
kapasitetsheving på enkelte deler av
infrastrukturnettet som ikke er direkte
forårsaket av jernbanetiltaket kan dette evt.
innarbeides etter nærmere avtale, men
anses ikke som JBVs ansvar alene.
JBV ønsker å samarbeide med SVV og
Ringsaker kommune om tiltakene i
Brumunddal slik at de ivaretar intensjonene
i E6-planene og mulighetsstudien. E6planen viser til Strandsagvegen som
viktigste adkomst til sentrum. Det ønsker
JBV å bygge opp under, og ser på
Brennerivegen som en supplering, der
hovedfunksjonen er tilførsel til
stasjonsområdet og sentrum rundt
stasjonen.
Om SVVs involvering. Se omtale foran.

Tas til etterretning. Det forutsettes
nødvendig dialog mellom JBV og SVV.

Stiller krav til at det innarbeides i bestemmelsene at:
«Løsninger for offentlige veger skal utformes i tråd med
gjeldene vegnormaler og retningslinjer utarbeidet av SVV
(Håndbok N100 – Veg og gateutforming) eller annen
vegmyndighet eksempelvis vegnormal for kommunale
veger. SVV skal godkjenne tekniske løsninger for riks- og
fylkesveg før endelig planforslag foreligger».

I den grad jernbanetiltaket berører offentlige
veger skal vegnormaler osv. legges til
grunn. Jernbaneverket mener at det ikke er
behov for en bestemmelse knyttet til dette.

Til bestemmelsene punkt 3.3 Rekkefølgekrav ber SVV om
et nytt punkt C) Det skal utarbeides en trafikkavviklingsplan
som ivaretar god framkommelighet og trafikksikkerhet for
alle trafikantgrupper i anleggsfasen.
Trafikkavviklingsplanen skal godkjennes av Statens
vegvesen.

Merknaden tas delvis til følge. Dette er tatt
inn i reviderte retningslinjer til Regulering.
Se de reviderte bestemmelsene.
JBV ønsker videre å samarbeide med SVV
om dette.

SVV anbefaler å endre punktet om standard i
retningslinjene til bestemmelser. Ber om at punktet endres

Merknaden tas til følge. Se reviderte
retningslinjer.
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slik: «Bygninger, uteområder og løsninger for gående og
syklende skal utformes etter prinsipper om universell
utforming eller tilgjengelighet for alle, samt tilføre kvalitet
(materialbruk og arkitektur) i by- og tettstedsområder».
Merknaden tas til etterretning.
Etter SVVs oppfatning er sikring av eksisterende og
regulert gang- og sykkelveger et minimumskrav. Det er ikke
gitt føringer om hvordan et behov skal dokumenteres eller
hva et vesentlig behov innebærer. Det poengteres at det er
vanskelig å se rekkevidden av denne retningslinjen og
eventuelle konsekvenser for framtidig utvikling.
SVV forutsetter at tilrettelegging for gående og syklende vil
bli eget tema i neste planfase og håndteres i samarbeid
med SVV og de aktuelle kommunene.
Konsekvensutredninger
Poengterer at for SVVs ansvarsområder er mye av dokumentasjonsbehovet dekket, men at det vil være tema og
detaljer i konsekvensutredningen på kommunedelplannivå
som må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.

Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til etterretning.

SVV anser utredningsplikten etter planprogrammet som
oppfylt og at konsekvensutredningen er tilstrekkelig på
dette plannivået. SVV forbeholder seg likevel retten til å
fremme innsigelse på reguleringsnivå dersom det viser seg
at deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i
planen jf. deres merknader og forutsetninger.

Merknaden tas til etterretning.

Transportanalyse
Understreker at modellene som er lagt til grunn for transportanalysen har svakheter når det gjelder lokal transport.
Poengterer at bompenger på E6 (i transportmodellen er det
forutsatt at det ikke er bompenger) kan påvirke valg av
transportmiddel og kan gi både lokale og regionale
virkninger. Uttrykker at ideelt sett burde usikkerhetsaspektet vært problematisert, da fordeling av lokal trafikk
og valg av transportmiddel kan gi konsekvenser ved
stasjonene.
Uttrykker at det burde vært synliggjort hvorvidt bompenger/
ikke bompenger på E6 gir utslag på trafikkmengden lokalt
eller regionalt, og dettes virkning på stasjonsplasseringene
i Hamar.
SVV forutsetter at det foretas en ny transportanalyse i
reguleringsplanfasen, hvor lokaltrafikk rundt knutepunkt,
prognoser for antall/ trafikkmengde framskrevet i tid,
trafikanter fordelt på de ulike transportmidlene og løsninger
for trafikkavvikling for ulike trafikantgrupper belyses.

JBV er klar over modellenes begrensing, og
vil i neste planfase arbeide videre med
utredning og dokumentasjon av forventet
trafikk i området rundt stasjonene.
Det er ikke gjort nye vurderinger av trafikk
med/uten bompenger på E6 i denne fasen,
men det er mulig å legg ulike scenario til
grunn for de mer detaljerte analysene i
neste planfase. Gjennomføringen av slike
analyser vil bli en del av det samarbeidet
som skal gjennomføres i neste fase. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. Andre
deler av tiltaket

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
SVV støtter JBV anbefaling av korridoralternativene i
Stange, Hamar og Ringsaker.
SVV slutter seg til:
 Anbefalt Korridor Stange vest-2a
 Utredet korridor i Ringsaker
SVV anbefaler:
 Korridor 1 Vest-3b (kulvert) i Hamar

Transportanalyse: Dette vil bli gjort, se
over. Det er i høst gjort noen videre
registreringer av dagens reisemiddelbruk
ved Hamar stasjon. Dette vil bli
oppsummert og gjort tilgjengelig før vedtak
av planen i høst.
Konklusjonen og oppsummeringen, samt
forventingene Merknaden tas til
etterretning. For oppfølging av
enkeltforhold, se svar over.
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SVV anbefaler ikke:
 Korridor 1 Vest-2b (bru) i Hamar
SVV fraråder:
 Korridor 2 med stasjon ved Rådhuset i Hamar
 Korridor 3 med stasjon ved Vikingskipet i Hamar
Forutsetter egen dialog og samarbeid med JBV rundt
vurderinger av:
 Transport
 Trafikkmønster
 Kollektivknutepunkt
 Vegtekniske løsninger
 Evt. konsekvenser som følge av endringer i
vegsystemer
Forutsetter ifm. bestemmelsene til denne planen at:
 Igangsatte planer og planlagte tiltak SVV har
forvaltningsansvar for ikke berøres av
bestemmelsenes § 4-1
 «Løsninger for offentlige veger skal utformes i tråd
med gjeldene vegnormaler og retningslinjer
utarbeidet av SVV (Håndbok N100 – Veg og
gateutforming) eller annen vegmyndighet
eksempelvis vegnormal for kommunale veger. SVV
skal godkjenne tekniske løsninger for riks- og
fylkesveg før endelig planforslag foreligger» tas
med i bestemmelsene.
 Nytt punkt c) i bestemmelsene punkt 3.3
Rekkefølgekrav legges inn
Forventer i reguleringsplanfasen:
 Trafikkavviklingsplan, løsninger som berører riksog fylkesvegnettet før høringsforslag for
reguleringsplan foreligger
 At SVV godkjenner tekniske løsninger/ teknisk plan
 Direkte dialog med Nye Veier AS
 Vurderinger av trafikksikkerhet i anleggsfasen
 Tilrettelegging for gående og syklende blir et eget
tema
 Ny transportanalyse
Anser utredningsplikten som oppfylt, men forbeholder seg
retten til å fremme innsigelse på reguleringsnivå.
8
Fylkesmannen i Hedmark
16.09.2016
1. Fylkesmannen slutter seg til anbefalt trase i
kommunene Stange og Ringsaker.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til orientering.

2. På bakgrunn av sine merknader, anbefaler
Fylkesmannen alternativ K1-3b med kulvert i Hamar.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2 i Hamar ut
ifra usikkerheten rundt gjennomføring av selve
jernbanetiltaket og kostander, og på grunn av
konsekvensene alternativet innebærer for Østbyen
samt hvordan tiltaket deler byen i to.
4. Fremmer innsigelse til alternativ K3 i Hamar.

3. Merknaden tas til orientering.

4. Merknaden tas til orientering. Se
begrunnelse i dette dokuments kap. 4.
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5. Fylkesmannen støtter i hovedsak Hamar kommunes
forslag til mer detaljerte bestemmelser (alt.B).
Fylkesmannen har flere tilføyelser og presiseringer
som forutsettes innarbeidet før vedtak av planforslaget.
Det er knyttet en formell innsigelse til disse kravene,
Fylkesmannen i Hedmark imøteser nærmere kontakt
om dette.
6. Fylkesmannen bemerker at de på enkelte områder ikke
fullt ut kan slutte seg til de vurderingene og
avveiningene som er foretatt og fremkommer av
planforslaget og fagrapportene. Fylkesmannen
understreker at det videre planarbeidet vil kreve
ytterligere utredninger, og at det i tillegg må det legges
avgjørende vekt på tilpasninger, avbøtende og
kompenserende tiltak for å minimere de negative
konsekvensene av nytt dobbeltspor på strekningen.
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5. Merknaden tas kun delvis til følge.
JBV har fremmet innsigelse til Hamar
kommunes alternative
planbestemmelser og retningslinjer
som i stor grad står ved lag. Det har
vært dialog om dette uten at man har
kommet til enighet, se oversendte
forslag til planbestemmelser og
retningslinjer.
6. Merknaden tas til etterretning.

7. Fylkesmannen bemerker videre at tidligere innspill til
planprogram og i møter i varierende grad er tatt hensyn
til i planforslaget, samtidig som prosjektet har endret
karakter underveis (utvidelser av korridoren, tre spor
over Åkersvika, mm). Fylkesmannen påpeker den
hurtige prosessen med tanke på prosjektets
kompleksitet og omfang. Viser til mengden materiale
(30 vedlegg til planforslaget), som gjør saken
omfattende å sette seg inn i for å få oversikt over de
vesentlige konsekvensene og vurderingene som er
foretatt av ulike utredere og etater. Samlet har den
raske fremdriften gjort diskusjon om avveining av ulike
nasjonale interesser i tillegg til fremføring av
dobbeltspor krevende. Fylkesmannen forutsetter at det
blir fokus på disse tilpasningene i det videre
planarbeidet, og ønsker en tett dialog og samarbeid
med JBV og øvrige myndigheter i den videre
prosessen.

7. Merknaden tas til etterretning. Det vil
bli tett dialog i den videre prosessen.

8. Fylkesmannen støtter Hamar kommunes valg om å
legge alle fire alternativer ut på høring, for å sikre en
bred høring.

8. Merknaden tas til orientering.

Utredningsplikten
9. Under forutsetning av at punktene i hørings-uttalelsen
del 2 utredes nærmere og avklares i
reguleringsplanfasen, slutter Fylkesmannen seg til at
planprogrammet er tilfredsstillende besvart og
konsekvensutredningen god nok på dette plannivået.
Avbøtende tiltak
10. Fylkesmannen tar ikke på nåværende tidspunkt stilling
til forslag til avbøtende og kompenserende tiltak da de
ikke er tatt inn i plankart eller planbestemmelser,
samtidig som det ikke er utredet hvilke tiltak som
helhetlig sett best vil ivareta nasjonale og regionale
interesser.
Fylkesmannen forutsetter at det i reguleringsplanfasen
legges stor vekt på å begrense ulempene gjennom
tilpasninger av jernbanetiltaket, iverksetting av
avbøtende og kompenserende tiltak samt konkrete

9. Merknaden tas til orientering.

10. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap. 4
Avbøtende tiltak.

Se reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.
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miljøoppfølgingsplaner for plan-, anleggs og
driftsfasen. Dette vil måtte påvirke kostnadene i
prosjektet noe, men er svært viktig for å begrense de
negative virkningene og slik sikre et best mulig
samfunnsmessig resultat.
Pilotprosjekt for kompensasjon
11. Viser til at det fra nasjonalt hold er bestemt at
Dovrebanen Sørli-Brumunddal skal være et pilotprosjekt for kompensasjonstiltak for inngrep i
naturvernområder og dyrka mark. Fylkesmannen stiller
seg positiv til dette og ser frem til videre samarbeide for
å få til gode helhetsløsninger. Fylkesmannen legger til
grunn at tilnærmingen i prosjektet i første omgang blir å
legge vekt på, og avsette ressurser for å unngå inngrep
i viktige arealer. Dernest skal skader avbøtes, områder
restaureres og som siste utveg; kompensasjonsarealer
skaffes.
Nasjonale interesser
Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for
naturvern-områder; Fylkesmannen opplyser om sin
rolle som forvaltningsmyndighet knyttet til
naturvernområder, herunder føringer som gjelder mht.
søknad om dispensasjon, grenseendringer/ større
inngrep.
12. Fylkesmannen skal påse at det gjennom videre
prosess med utarbeiding av reguleringsplan med
miljøopp-følgingsplan, kompensasjonsplan,
grenseendring og gjennomføring sikres at det blir null
netto tap (jfr. begrepet «no nett loss») av naturverdier i
Åkersvika våtmarksområde. For å få til dette innenfor
ønsket tidsramme, må det fra tiltakshavers (JBV) side
legges til rette for et samarbeidsprosjekt mellom de
ulike myndighetene for eksempel etter mønster fra E6
Åkersvika, jf. Miljøverndepartementets vedtaksbrev av
11. april 2013.
Jordvern og nasjonale føringer
13. Fylkesmannen viser til at noen av Norges mest
verdifulle jordressurser ligger i Hamarregionen. Ut fra
dette må jordvern være en overordnet premiss i videre
planlegging og ved gjennomføring av jernbanetiltaket i
tråd med miljømålene i NTP og Miljøprogram for ICprosjektet («Totalt arealbeslag av jernbaneanlegg og
veiomlegginger skal minimaliseres», «Prosjektet skal
tilpasses det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet i
Stange, Hamar og Ringsaker» og «Prosjektet skal
beslaglegge minst mulig areal med dyrket, dyrkbar
mark, vannkilder og mineralressurser».).
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse
14. Fylkesmannen påpeker at risikomatrisen avviker fra
matrisen som er brukt i regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap ved at hendelser som er lite
sannsynlige, men kan ha katastrofale konsekvenser

11. Merknaden tas til etterretning. Se også
Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket –
naturressurser.

Merknaden tas til orientering.

12. Merknaden tas til orientering. JBV har
sendt et brev til Miljødirektoratet den
19.10.2016 vedr. oppstart av prosess
for grensejustering, kompensasjon og
avbøtende tiltak, for å sikre prosess
mht. RAMSAR. JBV har p.t. ikke
mottatt noe svar på dette.

13. Merknaden tas til etterretning. Vi viser
til Utdypningsdokumentets kap. 2.3.om tiltakets konsekvenser –
naturressurser.

14. Merknaden tas til etterretning.
Det vil bli utarbeidet en mer detaljert
ROS-analyse i reguleringsplanfasen.
Denne vil fange opp temaer som
nevnt.
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defineres innenfor gult risikoområde (akseptabel med
tiltak) i stedet for rødt (uakseptabel risiko). Påpeker at
det i dette tilfellet vil si at hendelser som har
katastrofale konsekvenser ikke defineres som
uakseptabel risiko. Graderingen av sannsynlighet er
imidlertid forskjellige mellom denne analysen og fylkesROS da for eksempel hendelser som skjer sjeldnere
enn hvert 500. år er definert som lite sannsynlig, mens
dette i fylkes-ROS, er hendelser som skjer sjeldnere
enn hvert 100. år.
15. Fylkesmannen minner om at det er kommunen som
planmyndighet som definerer hva som er akseptabel
risiko, og minner om at kommunene må sikre at
planlagte og foreslåtte nye tiltak i henhold til risiko- og
sårbarhetsanalysen blir fulgt opp i den videre
planleggingen.
16. Flom i Mjøsa
Fylkesmannen påpeker at det ikke er sammenheng
mellom tiltaksbeskrivelsen i risiko- og sårbarhetsanalysen og planbeskrivelsen når det gjelder
hendelsen flom i Mjøsa. Planlagte tiltak i henhold til
risiko- og sårbarhetsanalysen er å sikre at jernbanen
skal ligge over 200-årsflomnivå, mens det iht.
planbeskrivelsen i tillegg skal være sikkerhetsmargin
på 0,5 m, tillegg for bølger på 0,5 m og krav til
skinneoverkant på 0,4 m. Her bør det være samsvar
mellom tiltaksbeskrivelsen i ROS-analysen og planbeskrivelsen. Fylkesmannen viser til avvik mellom hva
som er prosjektert: at overkant for nytt dobbeltspor er
lagt på kote +128 over Åkersvika og i Hamarbukta. Og
at: skinneoverkant under kote + 127,54 skal flomsikres.
Når det gjelder flomsikring i Mjøsa og håndtering av
kryssende vassdrag forutsetter Fylkesmannen at
faglige råd og retningslinjer fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) blir fulgt opp.
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Se for øvrig Utdypningsdokumentets
kap. 2.2. Andre deler av tiltaket og
kap. 2.3. om ROS-analyse

15. Merknaden tas til orientering. Se for
øvrig svar over.

16. Se pkt. 15.

Anleggsperioden og fremkommelighet for nødetater
17. Fylkesmannen påpeker viktigheten av
framkommelighet og utrykningstid for nødetatene.
Dette gjelder for alle tre kommunene, men spesielt
nevnes utfordringene for Hamar og Stange bl.a. som
følge av at Stangebrua forutsettes stengt for til dels
over lange tidsperioder avhengig av hvilket korridoralternativ som velges gjennom Hamar. Fylkesmannen
viser til at vegnettet blir sårbart hvis f.eks. Vangsveien
og Rv25 blir blokkert som følge av mye trafikk, ulykke
e.l. samtidig som Stangebrua er stengt på grunn av
jernbaneanlegget. Vi forutsetter at disse
problemstillingene blir avklart med Statens vegvesen
og nødetatene i det videre planarbeidet.

17. Merknaden tas til orientering. NVE’s
faglige råd og retningslinjer vil bli fulgt
opp. Se for øvrig svar over vedr. ROS.

18. Fylkesmannen viser til at ROS-analyser iht. plan- og
bygningsloven også skal gjennomføres for
reguleringsplanene, og tar forbehold om at de kan gi
merknader og om nødvendig fremme innsigelser til
disse. Understreker for øvrig betydningen av funn i
kommunedelplanenes risiko- og sårbarhetsanalyse blir

18. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig svar over vedr. ROS.
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lagt til grunn for det videre arbeid med
reguleringsplanene.
Stange
Hensyn til dyrka mark
19. Fylkesmannen støtter vurderingen om at alternativ 2a
er å foretrekke da varianten 56- 1a ser ut til å gi noe
mer arealbeslag og medføre større fragmentering av
dyrka mark, større nærhet til skoler, idrettshall og
kulturminner på Arstad. I tillegg vil denne varianten gi
en enda mer omfattende omlegging av
Brenneribekken.
20. Fylkesmannen konstaterer at linjevalget gjennom
Stange kommune vil få et arealbeslag i strid med
nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget.
Fylkesmannen forutsetter at det i det videre
planarbeidet gjøres tilpasninger med tanke på minst
mulig tap av dyrka mark. Herunder vurderinger omkring
kulverter, lokk, støttemurer og andre tiltak som vil
kunne bidra til å redusere jordtap i skjæringer, som er
viktig for å sikre gode arronderingsmessige løsninger
m.v.
21. Fylkesmannen forutsetter at tilbakeføring av gammel
jernbanelinje til jordbruksareal som et kompenserende
tiltak, gjennomføres for områder der dagens
jernbanelinje skjærer gjennom dyrka mark og det ut fra
en landbruksfaglig vurdering vil gi en god løsning.
22. Fylkesmannen fremholder viktigheten av klare
retningslinjer for bruk og disponering av midlertidig
beslaglagte jordbruksarealer i anleggsperioden, for
mest mulig å redusere langsiktige skadeeffekter på
produksjonsevnen til disse arealene. Dette må følges
opp med konkrete føringer i miljøoppfølgingsplaner.
Viser ellers til merknader til planbestemmelser og
retningslinjer, og krav om utredninger i neste planfase i
høringsuttalelsen del 2.
Våleødegården
23. Området som deponi for overskuddsmasse, omgjort til
jordbruksareal etter at anlegget er ferdig, vil gi 150 daa
dyrket mark og bidra til å redusere nettotapet av dyrka
mark noe som isolert sett er positivt. Fylkesmannen
bemerker at forslag til tiltak ikke er godt nok
konsekvensutredet på kommunedelplannivå, dette
gjelder bl.a. for tema naturmiljø og forholdet til/ evt.
påvirkning av Våletjern naturreservat, samt atkomst til
området.

19. Merknaden tas til orientering. Se for
øvrig svar over vedr. ROS. Vedr.
omlegging av Brenneribekken, se
Utdypningsdokumentets kap. 5.1
Kommunerelaterte problemstillinger
Stange.

20. Merknaden tas til orientering. Det vil i
neste planfase vurderes nærmere om
dype jordskjæringer kan gjøres
smalere ved å bruke støpte
vegger/evt. åpne kulverter. Det vil
gjennomføres grunnundersøkelser
som viser dybde til fjell, og utredes om
tilleggskostnaden for støpte vegger vil
kunne forsvares ved å gi tilstrekkelig
redusert tap av jordbruksareal. For
øvrig henvises det til Utdypningsdokumentets kap. 4.1. Avbøtende
tiltak og kap. 5.1. om kommunevise
problemstillinger.
21. Merknaden tas til etterretning. Der det
er relevant, vil JBV etter en konkret
vurdering som hovedregel reetablere
areal til jordbruksformål. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
etterbruk av eksisterende bane.
22. Merknaden tas til etterretning. Se de
reviderte planbestemmelser og
retningslinjer. For øvrig vises det til
dialog/ møter omkring dette tema.

23. Merknaden tas til etterretning. Det vil
ifm. neste planfase bli jobbet med en
massedisponeringsplan/ -utredning
knyttet til massedeponier etc.

24. Fylkesmannen støtter Stange kommune i at det må
vurderes alternative adkomstmuligheter dersom
deponiet skal etableres, og at det bør utredes om
massene kan tas sørfra, hvor det også bygges ned
dyrka mark.

24. Merknaden tas til etterretning. Se
planbestemmelser og retningslinjer.
Det vil ifm. neste planfase bli jobbet
med en massedisponeringsplan/ utredning. Her vil massetransport
inngå.

Miljø- og landbrukskulvert gjennom Ottestad
25. Av hensyn til vern av dyrka mark og til nærmiljø mener

25. JBV har besluttet å etablere en 300m
lang kulvert forbi Steinerskolen. Se for
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øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.1. Kulvert ved Steinerskolen.

Brenneribekken
26. Omlegging av Brenneribekken er krevende og det
forutsettes at det gjøres et betydelig utredningsarbeid i
forbindelse med kommende reguleringsplanlegging for
å ivareta vannhusholdning, drenering og lignende i
forbindelse med dyrka mark som blir påvirket, samt for i
størst mulig grad å ivareta biologiske kvaliteter,
begrense tap av dyrka mark og etablere en løsning
som er robust i forhold til klimaendringer.

26. Merknaden tas til etterretning. For
øvrig vises det til Utdypningsdokumentets kap. 5.1. Omlegging av
Brenneribekken. JBV foreslår å endre
stigningen på sporet mellom Ottestad
og Åkersvika fra 12,5 ‰ til 14,2 ‰.
Dette innebærer bl.a. Brenneribekken
får en betydelig redusert omlegging.

Åkersvika naturreservat
27. Fylkesmannen krever etablering av støttemur e.l. for å
unngå arealbeslag i reservatet som følge av omlegging
av Sandvikavegen.

27. Merknaden tas til følge. Støttemurer vil
bli etablert.

28. Eventuelle bekkeomlegginger med utløp ledet til
Åkersvika, innebærer krav om at vannet ikke skal ha
konsentrert forurensing og det må vurdere om det er
behov for egne renseløsninger.
29. Se pkt. 39 nedenfor for øvrige merknader ang.
Åkersvika.
Knutepunkt og atkomstveg til stasjonen
30. Fylkesmannen støtter Stange kommune sin vurdering,
og er av den oppfatning at veg sør for stasjonsområdet
må være en del av tiltaket.
Hamar
31. Fylkesmannen legger vekt på at valg av alternativ må
tilfredsstille føringene i Statlig planretningslinje om
samordning av bolig, areal og transportplanlegging.
Fylkesmannen viser til at etablering av dobbeltspor
gjennom Hamar vil medføre store endringer og kan
brukes som en motor i et virkelig grønt skifte i Hamar
(jf. Forslag til planstrategi for Hamar 2016-2019).
Mener det er avgjørende at kommunen setter av
ressurser til å følge opp videre detaljreguleringsplaner
for jernbanen og til byutvikling rundt det
kollektivknutepunktet som blir valgt.
K1 Vest – K1-2B med bru over Hamarbukta
32. Fylkesmannen støtter ikke dette alternativet.
Mener alternativet gir utfordringer med hensyn til
sammenheng mellom eksisterende sentrum og nye
utbyggingsområder, og ny jernbane med bru vil i større
grad bli liggende som en fysisk og visuell barriere
mellom byen og Mjøsa enn en løsning med kulvert.
K1 Vest – K1- 3b med kulvert
33. Fylkesmannen anbefaler dette alternativet.
Alternativet har nest høyest investeringskostnader,
oppfyller samfunns- og effektmålene for InterCity-

28. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig Utdypningsdokumentets kap. 3.
Anleggsgjennomføring hvor MOP er et
tema.
29. Se svar nedenfor.

30. Jernbaneverket forutsetter dialog
mellom kommunen, SVV,
fylkeskommunen og JBV for å finne
løsninger for finansiering av
atkomstvegen.
31. Merknaden tas til orientering. JBV
deler Fylkesmannens syn.

32. Merknaden tas til etterretning. Endelig
vedtak med rettsvirkning av valg av
alternativ vil være avgjørende for
hvordan dette håndteres i neste
planfase.

33. Merknaden tas til orientering.
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utbyggingen og er anbefalt av Jernbaneverket.
Fylkesmannen viser til Jernbaneverket anbefaling av
alternativet, samt at alternativet er en betydelig
forbedring nord for stasjonen sammenlignet med en
bruløsning og dagens situasjon.
34. Fylkesmannen forutsetter at videre detaljplanlegging
legger vekt på ytterligere optimalisering med hensyn til
å begrense barriereeffekt og ulemper sør for stasjonen.
Fylkesmannen forutsetter at Furuberget reservat ikke
blir direkte berørt på overflaten og at det settes inn
tilstrekkelige tiltak slik at det heller ikke blir indirekte
berørt f.eks. når det gjelder vannstand/-strømmer.
K2 Midt
35. Fylkesmannen anbefaler ikke alternativ K2.
Fylkesmannen mener alternativet har for stor
usikkerhet knyttet til gjennomføring og konsekvenser.
Deler Hamar kommunes syn om at merkostnadene ved
kulvert/ «miljølokk» i Østbyen burde vært synliggjort i
utredningen. Fylkesmannen peker på at fordelene med
et byggbart lokk, likevel ikke ser ut til å kunne veie opp
for kostnadene og ulempene alternativet innebærer.
K3 Øst
36. Fylkesmannen fremmer innsigelse til dette alternativet.
Viser til at alternativet totalt sett kommer best ut på
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Likefult
mener Fylkesmannen lokalisering av stasjon og nytt
kollektivknutepunkt ved Vikingskipet synes mest
krevende med hensyn på regional utvikling.
37. Fylkesmannen viser til risikoen for at Hamar blir en tokjernet by og at utredningene beskriver at det vil ta lang
tid å bygge opp en kompakt by rundt en ny stasjon,
samt at det på grunn av stasjonsplasseringen inntil
grensen for Åkersvika naturreservat ikke vil være mulig
med en tosidet utvikling rundt denne stasjonen.
Åkersvika naturreservat
38. Alternativ K3 beslaglegger mest areal, og areal av
høyere biologisk kvalitet i naturreservatet enn K1 og
K2. Alternativet fragmenterer også deltaområdet mer,
og har klart størst negativ innvirkning på Åkersvika
naturreservat av alternativene gjennom Hamar.
Fylkesmannen påpeker at en evt. fremtidig tilsving
mellom Rørosbanen og Dovrebanen mot nord vil gi
ytterligere inngrep i reservatet og ytterligere negativ
påvirkning av verneverdiene. Fylkesmannen peker
videre på usikkerheten tilknyttet om bygging av ny bru i
Stangevegen over jernbanen kan skje uten inngrep i
naturreservatet.
Fylkesmannen viser til at den samlede belastningen på
Åkersvika allerede er stor, og at K1 og K2 alternativene
også har negative konsekvenser for reservatet, men
betydelig mindre enn K3.

34. Merknaden tas til etterretning.

Merknaden tas til følge. Reservatet blir ikke
direkte berørt på overflaten. Tiltak for å
unngå dette vil bli iverksatt.

35. Merknaden tas til orientering.

36. Merknaden tas til orientering.

37. Merknaden tas til orientering. JBV
deler Fylkesmannens syn.

38. Merknaden tas til orientering. Endelig
vedtak med rettsvirkning av valg av
alternativ vil være avgjørende for
hvordan dette håndteres i neste
planfase. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 5.2.
Kommunerelaterte problemstillinger
Hamar.
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Hensyn til dyrka mark
39. Fylkesmannen legger videre vekt på at alternativet K3
har størst negative konsekvenser for direkte og
indirekte beslag av dyrket mark, samt at jernbanen vil
bli en ny barriere i kulturlandskapet.
Fylkesmannen viser til at selv om det i planbeskrivelsen blir synliggjort mulighetene for et dyrkbart
lokk ved Tommelstad for å begrense arealbeslaget,
medfører K3 en omdisponering av arealer med stor
jordbruksmessig verdi på minimum 20-30 daa, samt
bidra til økt nedbyggingspress på dyrka marka som blir
liggende mellom ny jernbanetrase og eksisterende
bebyggelse.
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39. Merknaden tas til orientering. Det
presiseres at det ikke er planlagt noen
dyrkbart lokk («landbrukskulvert») ved
Børstad/ Tommelstad. Jfr. C-tegninger
for aktuell delstrekning viser disse at
tunnelportal ligger rett syd for
Furnesvegen. Vi har dog i plankart
valgt å ha større slingringsmonn på
båndlagt sone H710_2.

Fylkesmannen viser til at jordvernhensyn var en viktig
grunn for endelig trasevalg for E6 gjennom Åkersvika.
Sett i lys av at ny jernbane beslaglegger svært store
arealer dyrka mark gjennom regionen, og det på denne
strekningen finnes alternativer som ikke berører dyrka
mark, mener Fylkesmannen dette alternativet er klart
uheldig også ut fra jordvernhensyn.
Friområde ved Espern
40. Fylkesmannen minner om at et areal på 8,3 daa
mellom Åkersvikvegen og Stangevegen er regulert til
friområde (utomhus rekreasjon) i gjeldende
reguleringsplan for områder langs Åkersvikvegen.
Arealet er tiltenkt funksjonen som større friområde for
framtidige innbyggere i planlagt ny bydel på Espern og
er en viktig forutsetning for å realisere høy
utnyttelsesgrad innenfor ny bydel. Fylkesmannen kan
ikke se at det er omtalt hvordan dette friområdet skal
erstattes.
Ringsaker
41. Hensyn til dyrka mark
Fylkesmannen forutsetter at jordvern er en premiss i
videre planlegging og ved gjennomføring av
jernbanetiltaket i tråd med miljømålene i NTP og
Miljøprogram for IC-prosjektet.

40. Merknaden tas til etterretning.

41. Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig svar over vedr. jordvern.

42. Brumunda
Av utredningen framgår det at jernbanen skal heves
forbi Brumunddal stasjon. Dette framgår imidlertid ikke
av bestemmelser eller plankart. Fylkesmannen
forutsetter at det bygges bru for jernbanen over
Brumunda, med en brulengde som gir rom for et mer
naturlig elveløp og bufferarealer for flom vil også bedre
de biologiske betingelsene for akvatiske organismer
(bunndyr og fisk) og bedre gyte- og
oppvekstforholdene. Fylkesmannen viser til at dette må
hensyntas i det videre arbeidet med reguleringsplan og
miljøoppfølgingsplaner jfr. Fylkesmannens merknader
til bestemmelser og retningslinjer.

42. Merknaden tas til etterretning.
Plankartet viser kun båndleggingsareal, men det er foreslått en generell
heving av Brumunddal stasjon og nytt
spor. Jernbanen planlegges i bru over
elva. Dette bl.a. av hensyn til
flomproblematikk.
Se for øvrig de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer.

43. Mælumsvika

43. Merknaden tas til etterretning. Se for
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Fylkesmannen forutsetter at utredningen følges opp i
det videre planarbeidet og at tiltak for å begrense den
negative påvirkningen på lokaliteten innarbeides i
detaljplanleggingen.
44. Registrerte naturtyper
Da det er vanskelig å vurdere konkrete konsekvenser
for den enkelte lokalitet på strekningen Jessnes til
Rørvika, hvor det er registrert flere naturtyper med A og
B i verdi, på dette plannivået, forutsetter Fylkesmannen
at konsekvensene synliggjøres på lokalitetsnivå i
reguleringsplanarbeidet og at nødvendige tiltak for å
minimere konsekvensene innarbeides i planen.
Bestemmelser, retningslinjer og kart
45. Fylkesmannen legger til grunn at bestemmelsene får lik
utforming i de tre kommunene, og stiller seg i hovedsak
bak Hamar kommune sine forslag til mer utfyllende
bestemmelser og retningslinjer og forutsetter at
bestemmelser og retningslinjer under presiseres
nærmere før vedtak av planen.
46. Fylkesmannen understreker at der ikke annet
uttrykkelig fremgår, er Fylkesmannens forslag til
endringer og tillegg i bestemmelser og retningslinjer, å
betrakte som krav som forutsettes innarbeidet før
planvedtak. Dersom dette ikke gjøres fremmes en
formell innsigelse til planforslagets bestemmelser og
retningslinjer. Fylkesmannen stiller gjerne til møte om
nærmere klargjøring eller justering av ordlyd i
bestemmelser og retningslinjer.
Til bestemmelsene og retningslinjene samt plankart
47. Fylkesmannen har forslag til flere endringer/
suppleringer/ presiseringer av disse. For deres forslag
vises det til deres merknad, og gjengis ikke videre her.
48. Det anses fornuftig at hensynsone H710 er inndelt i tre
kategorier med hensyn til selve toglinjen.
Deponiområder og tverrslag for uttak av tunellmasser
kunne vært angitt som egne kategorier.
49. Fylkesmannen bemerker også at båndleggingen synes
å favne vidt, videre enn trasèalternativene isolert sett
skulle tilsi og særlig omfattende rundt mulige tverrslag
og rømningstuneller. Fylkesmannen forstår det slik at
dette bl.a. er begrunnet i behov for sideareal til
skjæringer, fyllinger, midl. anleggsområde og oppranking av jord i sjikt med videre. Hamar kommune har
spesielt bedt om synspunkter på mulig innskrenking av
planområdet mot Espern/ strandsonen. Fylkesmannen
har forståelse for kommunes ønske om snarlig utvikling
av dette området, men forutsetter at båndleggingssonens utstrekning er nøye vurdert og godt begrunnet
fra Jernbaneverkets side.
Del 2: Krav om videre utredninger i neste planfase
Fylkesmannen har en del merknader og krav knyttet til
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øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.3. Kommunerelaterte
problemstillinger Ringsaker.

44. Merknaden tas til etterretning.

45. Bestemmelsene er gitt lik utforming i
de tre kommunene, så langt det lar
seg gjøre. JBV har i revidert forslag til
planbestemmelser og retningslinjer
ikke tatt inn flere av tillegg fra Hamar
kommune. Se også svar pkt. 5.
46. Det vises til de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer, og
til dialog/ møter omkring disse tema.
Bl.a vises det til dialog om Hamar
kommunes foreslåtte
rekkefølgebestemmelse til etterbruk av
eksisterende bane som FM har støttet.
JBV mener at etterbruk av
eksisterende bane skal vurderes i
neste planfase, men mener dette ikke
kan knytte til vedtak av
reguleringsplanen.
47. Merknaden tas delvis til følge. Se
kommentar over, pkt. 46. Se for øvrig
innledende tekst til planbestemmelser
og retningslinjer mht. plankart. Det
vises også til utdypningsdokumentets
kap. 7.2. om planbestemmelser.
48. JBV har vurdert det dithen at
deponiområder og tverrslag, og mener
at H710_2 dekker dette tilstrekkelig,
og anser lesbarheten som god.
49. JBV har i lys av innkomne merknader
sett grundig på båndleggingssonens
utstrekning ved Espern nå i høst. JBV
har vurdert deres behov ift. anleggsgjennomføring, og sett på ulike
løsninger for å kunne innsnevre sonen
noe. JBVs konklusjon er at de ikke
ønsker å snevre inn båndleggingssonen. Dog understrekes det at
båndleggingssonen gir ingen
begrensninger på eksisterende
arealbruk, men forhindrer at eventuell
ny arealbruk vil være i strid med det
aktuelle planforslaget. Det vises for
øvrig til svar til merknad nr. 5 ROM
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arbeid som må skje før og i forbindelse med utarbeiding av
reguleringsplaner for jernbanen på strekningen mellom
Sørli og Brumunddal jfr. merknad foran om at deler av
planprogrammet ikke er besvart i tilstrekkelig grad i
kommunedelplanforslaget. Fylkesmannen vil komme med
disse merknadene nå fordi vi vet at det også i neste
planfase vil være press på framdriften, og forbeholder seg
retten til å fremme innsigelse på reguleringsplannivå
dersom viktige nasjonale hensyn ikke ivaretas i tilstrekkelig
grad.
Temaer som fylkesmannen har merknader og krav til
videre utredninger i neste planfase er ikke listet opp her.
Det henvises til deres merknad for full oversikt.
9

Norges vassdrags- og energidirektorat 16.09.2016
(NVE)
NVE forbeholder seg retten til å fremme innsigelse på
reguleringsplannivå dersom det viser seg at nasjonale og
vesentlige regionale interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt
i planen. NVS understreker at de gjerne deltar i den
kommende prosessen, slik at nødvendige avklaringer kan
gjøres underveis.
Innspill til planbestemmelser og retningslinjer
NVE poengterer at det ikke er lagt inn hensynssoner for
flom med tilhørende planbestemmelser, hverken for Mjøsa
eller andre vassdrag i planområdet.
NVE mener det er mangelfullt at planbestemmelser og
retningslinjer er svært generelle og uten føringer for
dimensjonering i forhold til flom, vassdragsteknisk
utforming mv, med unntak av Hamar kommunes forslag til
bestemmelser. Mener det må settes tydelige krav til
hensynet av disse forhold i reguleringsplanen.
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Eiendom AS og nr. 31 Espern
Eiendom AS og Hamjern Eiendom AS
i merknadsdokument for Hamar.
Temaer som FM har stilt som krav til videre
utredninger vil bli håndtert i neste planfase.
Kravene tas således til etterretning. For
øvrig vises det til utdypningsdokumentet
samt til reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til etterretning.

Det vises til innledende tekst i planbestemmelser og retningslinjer vedr.
plankart. Se for øvrig utdypningsdokumentets kap. 7. om planbestemmelser
Merknaden tas til følge.
Det er i Retningslinje Regulering lagt til
følgende ordlyd: «Krav som ivaretar
hensynet til flom, klimatilpasning og
vassdragsteknisk utforming skal fastsettes i
reguleringsplanen.»

Det fremgår av de generelle bestemmelsene pkt. 3 at det
er krav om at avbøtende tiltak, restaurerende og
kompenserende tiltak, herunder også for anleggsfasen,
skal utredes og fastsettes i reguleringsplanen. Tilsvarende
mener NVE det må settes krav om standarder og føringer
for dimensjonering i forhold til flom, klimatilpasning og
vassdragsteknisk utforming skal fastsettes i
reguleringsplanen.
Viser til Hamar kommunes alternativ til planbestemmelser
og retningslinjer med overordnede føringer (se merknad for
utdrag). NVE poengterer at det er bestemmelser i pbl og
byggeteknisk forskrift (TEK 10) som må ligge til grunn for
planleggingen.

Merknaden tas til etterretning.

Poengterer at overskriften «Naturressurser, bølgeeffekt,
vassdrag og geologi» i retningslinjene er misvisende da
avsnittet kun omhandler jordbrukshensyn, og at innholdet
må korrigeres etter overskriften.

Merknaden tas til følge. Se de reviderte
planbestemmelser og retningslinjer.

Krav til sikkerhet mot flom i Mjøsa
NVE mener det er gjort gode vurderinger sett i forhold til
sikkerhet mot flom og viser til pbl § 29-5 om tekniske krav,
byggeteknisk forskrift (TEK 10, planens fagrapport om
hydrologi og planbeskrivelsen hvor det er redegjort for

Merknaden tas til orientering.
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høyden på banen i forhold til flom). NVE poengterer at
hvilken risiko og sikkerhetsmargin som skal aksepteres for
jernbanesporet må vurderes opp mot materielle og
økonomiske konsekvenser ved flom, flommens varighet,
samt andre samfunnsinteresser og samfunnshensyn (se
merknad for detaljer).
NVE er positive til at det er vurdert løsninger, permanente
eller ettermonterbare tiltak, som øker sikkerheten mot
vanninnstrømning i tunnelene ved Hamar stasjon i
alternativene K1 2a og K2.
Inngrep i vassdrag, flomberegninger for
dimensjonering av kulverter, vassdragskrysninger mv.
NVE merker seg positivt at det er gjort beregninger av alle
nedbørfelt og hvilke beregningsmetoder som skal benyttes
for de ulike, men undrer seg over hvorfor det er valgt 10%
påslag som klimafaktor. Viser til fagrapport for hydrologi
hvor det redegjøres for dimensjonering for gjentaksintervall
til år 2100 med påslag på 10% og JBVs tekniske regelverk
kapittel 11 avsnitt 3 hvor det fremgår påslag i form av
klimafaktor på 20%. NVE anbefaler en klimafaktor på
minimum 20%. Presiserer at klimafaktoren er spesielt viktig
for mindre vassdrag som responderer rask på store
nedbørsmengder og viser til TEK 10 og pbl § 29-5 som
understreker viktigheten av å ta hensyn til lokale forhold og
aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5.
Kryssing av Åkersvika
Beregningene av dybde, tilsig, areal- og volum, kapasitet
og strømningshastigheter i Fagrapport hydrologi tar etter
NVE sin vurdering utgangspunkt i antagelser og ikke
verifiserte målinger. Det vises til avsnitt 8.3.8 i fagrapporten
(Strømningshastighet under dagens jernbanebru).
NVE fremhever likeledes at de heller ikke kan se at
kapasiteten under jernbanebrua er vurdert i forhold til en
situasjon med stor flom i Fagstadelva og Svartelva, eller at
strømningshastigheter og eventuell utforming av utløp
(terskel mv) er vurdert i forhold til konsekvenser for
naturverdiene i området. NVE forutsetter at løsninger over
Åkersvika vil utredes mer detaljert i reguleringsplanfasen
og at eventuelle løsninger avklares i reguleringsplanen før
denne sendes på offentlig ettersyn.

Merknaden tas til orientering.

Det vises til tekst i Fagrapport hydrologi,
kap. 8.2.1 Metodikk for beregning av
flomstørrelser for dimensjonering:
«Jernbaneverket har for dette området
aktivt valgt en verdi [klimafaktor] på 1,2
(20%) (Jernbaneverket 2015)».

Kommunedelplanen ivaretar arealbehovet
for kulverter, stikkrenner, bekkeomlegginger
mv. som dimensjoneres for 200-års
gjentaksintervall og klimafaktor på 1,2
(20%).

Kryssing av Åkersvika
Løsning for fylling/ jernbanebru over
Åkersvika bli gjenstand for mer detaljerte
utredninger i neste planfase, og det
tilstrebes at løsninger avklares med aktuelle
myndigheter underveis i planarbeidet. Se
for øvrig Utdypningsdokumentets kap. 2.2.andre deler av tiltaket
For øvrig tas merknaden til etterretning.

Kryssing av Brumunda
Alternativets som er lagt til grunn i Ringsaker innebærer at
eksisterende Amlund bru rives, som gir mulighet for å heve
jernbanesporet over Brumunda. NVE forutsetter at denne
løsningen legges til grunn til tross for at dette ikke er sikret
gjennom planbestemmelser eller plankart, samt at
underkant bru legges på minimum nivå 200-års flom +
anbefalt sikkerhetsmargin.

Kryssing av Brumunda
Løsning bru over Brumunda blir detaljert i
neste planfase, og det tilstrebes at
løsninger avklares med aktuelle
myndigheter underveis i planarbeidet. Det
vises for øvrig til Fylkesmannens merknad
(nr. 7) pkt. 43 og tiltakshavers kommentar.

Omlegging av Brenneribekken
NVE forutsetter at utforming, tekniske løsninger og
konsekvenser av inngrep i vassdrag avklares i forbindelse
med utarbeidelse av reguleringsplan og før denne sendes
på offentlig ettersyn.

Omlegging av Brenneribekken
Alternativ løsning med redusert omlegging
av Brenneribekken utredes ytterligere i
neste planfase. Det tilstrebes at løsninger
avklares med aktuelle myndigheter
underveis i prosessen. Det vises for øvrig til
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Grunnvann
NVE forutsetter at konsekvenser av tiltaket for
grunnvannsnivå avklares på reguleringsplannivå, og at
eventuelle avbøtende tiltak, herunder også for
anleggsfasen, utredes og fastsettes i reguleringsplanen i
tråd med forslaget til planbestemmelser § 3-3 b) (se
merknad for utdrag fra teknisk regelverk).
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Fylkes-mannens merknad (nr. 7) pkt. 26 og
tiltakshavers kommentar.
Grunnvann
Konsekvenser av tiltakets konsekvenser for
grunnvannsnivå avklares i neste planfase. I
tillegg vil avbøtende tiltaket utredes og
fastsettes.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT HAMAR

10
Hedmark Fylkeskommune
14.09.2016
Det er valgt å kun gjengi Fylkestingets vedtak. For
nærmere begrunnelse for vedtaket vises det til merknaden i
sin helhet.
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Jernbaneverkets kommentar

1. Intercitynettet er ryggraden i framtidens jernbanetransport på Østlandet. Intercity er vesentlig for et
klimavennlig transportsystem som binder landsdeler
sammen. Kommunedelplan for IC Sørli -Brumunddal
er en viktig milepæl i gjennomføring av Intercityutbyggingen på Østlandet. Fylkestinget mener det er
av avgjørende betydning at planvedtakene sikrer
fremdrift i prosjektet i henhold til forslag i Nasjonal
Transportplan for 2018–2029.

1.

Merknaden tas til orientering.

2. Fylkestinget ber om at videre planarbeid legger til
grunn en helhetlig og sammenhengende utbygging fra
Sørli til Brumunddal som sikrer mulighet for fremføring
av InterCity til Lillehammer i 2027.

2.

Merknaden tas til orientering. Det
presiseres at NTP sier ferdigstilling
fram til Lillehammer 2030. JBV tolker
dette som en skrivefeil i vedtaket.

3. Fylkestinget anbefaler i Hamar korridor vest alternativ
K1 3b kulvert, med stasjonsplassering ved dagens
stasjon. Fylkestinget anbefaler ikke K1 vest alternativ
2b bro, grunnet økt barrierevirkning og at denne
løsningen gir mest støy. Fylkestinget vil i den
sammenheng spesielt vektlegge hensynet til sentral
stasjonsplassering med nærhet til arbeidsplasser,
boliger, servicefunksjoner, utdannings- og
kulturinstitusjoner, m.v. I tillegg vektlegges god og
fremtidsretta tilknytning til Rørosbanen, samt
jernbanens kulturhistoriske betydning for Hamar.

3.

JBV tar merknaden knyttet til K1-3b til
orientering, mens fylkeskommunens
ikke anbefaling for K1-2b til etterretning. Dette da et endelig vedtak
med rettsvirkning av valg av alternativ
vil være avgjørende for hvordan dette
håndteres i neste planfase.

4. Fylkestinget forutsetter at hensynet til minst mulig
barrierevirkning legges til grunn for jernbanetiltakets
høyde og utforming gjennom Hamar. Det bør derfor
vurderes en løsning med kulvert hvor inngangspunktet
trekkes noe lenger sørover.

4.

Det vises til Utdypningsdokumentets
kap. 5.2. Kommunerelaterte
problemstillinger i Hamar.

5. Av hensyn til jordvern og tett nærføring med
Steinerskolen i Stange bør det vurderes etablert
landbrukskulvert fra Nordstad til forbi Steinerskolen.
Ved Stange stasjon er adkomst og veiforbindelse til
det nye stasjonsområdet en stor utfordring. Det må i
det videre planarbeidet sikres framføring av vei på
tvers av jernbanen som er planlagt sør for
stasjonsområdene. Fylkestinget ber om at loddrette
vegger vurderes brukt i skjæringen på verdifull dyrket
mark som et jordvernstiltak.

5.

JBV har besluttet å etablere en 300 m
lang kulvert ved Steinerskolen. Se
Utdypningsdokumentets kap. 5.1.
Kulvert ved Steinerskolen og kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket

6. Fylkestinget vil understreke at framtidig
utnyttelsesgrad og byggehøyder i områder omkring
jernbanetiltaket må avklares i reguleringsoppfølging
med konsekvensutredning.

6.

Merknaden tas til etterretning.

7. Fylkestinget vil ikke anbefale alternativ K3 med stasjon
ved Vikingskipet. Dette alternativet mangler en god og
fremtidsretta tilknytning til Rørosbanen. I tillegg har K3
store negative konsekvenser for jordvern,
kulturlandskap og kulturminner.

7.

Merknaden tas til orientering.
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8. Fylkestinget legger vekt på at Jernbaneverket utnytter
korridoren til å redusere både direkte og indirekte
konflikt med automatisk fredede kulturminner.

8.

9. Når det gjelder etter-reformatoriske kulturminner ser
Fylkestinget behov for at det gjøres mer detaljerte
undersøkelser i reguleringsplanarbeidet, med
verdivurdering på enkeltobjektnivå, samt en
grundigere gjennomgang av mulige avbøtende og
kompenserende tiltak. Kompenserende og avbøtende
tiltak for både automatisk fredete og nyere tids
kulturminner skal avklares med
kulturvernmyndigheten.

9.

10. Dispensasjoner og tiltak som berører materielle
elementer relatert til jernbaneaktivitet på gods- og
verkstedområdet tillates ikke uten at det foreligger
godkjenning fra kulturminnemyndighet. Dette bes
presisert i bestemmelsene til kommunedelplanen.

10. Merknaden tas til følge. Se reviderte
planbestemmelser og retningslinjer.

11. Fylkestinget vektlegger hensynet til jordvern og
anbefaler at følgende formulering i bestemmelser og
retningslinjer, alternativ B videreføres: «Ved
oppfølging på reguleringsplannivå skal det søkes å
begrense inngrep i jordbrukslandskapet mest mulig,
også med å vurdere løsninger som kulvert som
begrenser areal som går bort til skjæringer».

11. Merknaden tas til følge. Se reviderte
planbestemmelser og retningslinjer

12. Fylkestinget ber om at fremtidig bruk av gammel
jernbanetrase avklares. Gammel jernbanetrase bør
tilbakeføres til dyrka mark der dette er mulig. Der
gammel trase går gjennom by og strandsone, bør den
i størst mulig grad frigjøres og reguleres til åpne
byrom, grøntarealer og tilrettelegging for gange og
sykling, med minst mulig barriereeffekt. En anbefaler
at følgende rekkefølgekrav i planbestemmelser
alternativ B videreføres: «Før eller i forbindelse med at
reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas, skal
etterbruk av gammelt jernbanespor på den aktuelle
strekningen være avklart, inkludert frist for
gjennomføring»
13. Det er viktig at arbeidet med avklaring omkring
framtidig hensetting av togmateriell prioriteres.
Fylkestinget vil ikke utelukke at det i den videre
prosessen kan være arealalternativer som
utredningsarbeidet så langt ikke har avdekket, og at
en i arealsøket må bestrebe seg på å unngå at dyrket
mark tas i bruk.
14. Fylkestinget vil påpeke viktigheten av en utvikling av et
godt kollektivknutepunkt ved nye stasjonsområder. Det
er ønskelig at flere togpassasjerer benytter seg av
kollektivtrafikk eller gange og sykkel for å komme til og
fra stasjonen.
15. Fylkeskommunen påpeker manglede støyvurdering fra
bru (med og uten skjerming)

Merknaden tas til etterretning. JBV vil
arbeide for å begrense direkte og
indirekte konflikt med automatisk
fredede kulturminner.
Merknaden tas til etterretning. Se for
øvrig reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.

12. Merknaden tas til etterretning. Der det
er relevant, vil JBV etter en konkret
vurdering som hovedregel reetablere
areal til jordbruksformål. Det vises til
de reviderte retningslinjer for
eksisterende spor. JBV har fremmet
innsigelse til å ta inn en
rekkefølgebestemmelse om dette, og
har ikke sett grunn til å etterkomme
dette.

13. JBV vil i 2017 jobbe videre med
prosessen knyttet til hensetting, med
utgangspunkt i tidligere utredning
«Hensetting Østlandet». Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.1. om
hensetting.

14. Merknaden tas til etterretning.

15. Det vises til utdypningsdokumentets
kap. 2.3. Konsekvenser av tiltaket –
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16. Fylkeskommunen varsler ikke innsigelse til
kommunedelplanen, men forbeholder seg retten til å
gjøre dette i neste planfase.
11
Riksantikvaren
23.09.2016
Riksantikvaren fikk innvilget utsatt høringsfrist for den delen
av kommunedelplanen som omhandler Hamar kommune.
For Stange og Ringsaker vises det til Hedmark
fylkeskommunes uttalelse.
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støy.
16. Merknaden tas til orientering.

Jernbaneverkets kommentar

Traseen for dobbeltspor gjennom Hamar berører viktige
kulturminner av nasjonal interesse som de forskriftsfredede
bygningene og anleggene på stasjonsområdet, kvartalene i
sentrum som er bygd i henhold til byplanen fra 1849 og
automatisk fredete kulturminner fra middelalderen som
Hamarkaupangen og St. Jørgens kirke.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot begge de vestre
alternativene (K1 3B og K1 2B). Mot K1 3B fordi
alternativet i for stor grad endrer den historisk-topografiske
tilknytningen og sammenhengen mellom den bebygde
byen og Mjøsa, fordi kulvert og evt. ny bebyggelse, som er
lagt inn som en forutsetning fra Jernbaneverket, vil danne
en barriere mot sjøen. Direktoratet reiser også innsigelse
mot K1 2B fordi også dette alternativet – slik det nå er vist
– i for stor grad svekker byens tilknytning til sjøen og
danner barrierer mot denne. Riksantikvaren reiser
innsigelse mot K2, slik alternativet nå er utformet, uten
lokk, fordi alternativet i for stor grad bryter sammenhengen
mellom historiske deler av Hamar, og innebærer at en
rekke hus vil bli revet.

Merknaden tas til orientering. Innsigelsen
fra RA til korridor Vest kom uventet på JBV,
gitt kulturminnemyndighetens uttalelser til
planprogrammet/ varsel om oppstart av
planarbeidet og aktive deltakelse i
planprosessen – både fra Hedmark
Fylkeskommune og Riksantikvaren
(RA). Det har etter høringsfristens utløp
vært flere møter mellom RA og JBV, hvor
de ulike punktene i RAs innsigelse er
gjennomgått og drøftet. RA opprettholder
innsigelsen til traseen i korridor vest, både
for bro- og kulvert.

Riksantikvaren reiser også innsigelse mot planen fordi den
ikke i tilstrekkelig grad belyser og illustrerer konsekvensene
for kulturminner og kulturmiljø. Det reises også innsigelse
mot at planen ikke i tilstrekkelig grad anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet
er for jernbanefokusert og i for liten grad vurderer hvordan
det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske
byen.

RA har i de nevnte møter, og signalisert at
de anser utredningsplikten som ivaretatt.
Det henvises til ytterligere svar om
utredningsplikt nedenfor.
Innsigelsen er hovedsakelig knyttet til
bevaring av særtrekk fra Hamars
opprinnelige byplan og det frie utsynet fra
disse historiske gatene mot Mjøsa, som
forhold som ikke ble spilt inn i høringen av
planprogrammet. I møter i planfasen med
Hedmark fylkeskommune, der
Riksantikvaren har deltatt, ble det lagt stor
vekt på tilpasninger av traseen til
jernbanehistorisk område ved Espern. De
forhold som innsigelsen tar opp har blitt
drøftet uten at det har kommet frem
motforestillinger til jernbanens plassering i
Hamarbukta eller at dette kunne føre til en
innsigelse fra kulturminnemyndigheten.
Derfor stiller Jernbaneverket spørsmål ved
om medvirkningsplikten er oppfylt fra
kulturminnemyndighetens side, og ber
planmyndigheten vurdere om dette kan ha
den konsekvens at innsigelsesretten
således bortfaller , jfr PBL§ 5-5, 3.ledd.
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Forholdet til automatisk fredete kulturminner fra
middelalderen
Det forutsettes at det tas hensyn til Lille-Ihle
middelalderske kirkested i Ringsaker når den endelige
traseen skal fastsettes.
Når det gjelder St. Jørgens kirke i Hamar kommune, som
ligger rett utenfor grensene til den automatisk fredete
Hamarkaupangen, er situasjonen en annen. Lokaliseringen
av det nedlagte middelalderske kirkestedet er ikke avklart
og det må gjennomføres registreringer i området for
endelig å avklare mulig konflikt med tiltaket, jfr.
kulturminneloven § 9.
Trolig ligger restene av det automatisk fredete anlegget på
eiendommen Aslak Bolts gate 34, som er regulert til
bevaring. Anbefales at det i første omgang gjennomfører
ikke-destruktive undersøkelser, som f.eks. søk med
georadar på eiendommen. Dersom det ikke gir resultater,
vil det være behov for å sjakte/ prøvestikke. Arbeidet skal
utføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
og vil belastes tiltakshaver. Riksantikvaren kan ikke ta
stilling til arealbruken, eller si noe om konfliktgraden
mellom det planlagte tiltaket og kulturminnet, før en
registrering er gjennomført.
Øvrige automatisk fredete kulturminner som kan komme i
konflikt med tiltaket
Korridor K3 Øst vil berøre de mest bynære
kulturlandskapene Hamar har igjen. Gjelder spesielt for
jordet ved Børstad/ Tommelstad. Innenfor eller like inntil
korridoren ligger det flere forhistoriske gravminner. I tillegg
er det gjort gjenstandsfunn i åkerjorda som vitner om
aktivitet i området i forhistorisk tid.
De forskriftsfredete kulturminnene på stasjonsområdet på
Hamar
Den verneverdige bygningsmassen på stasjonsområdet er
en del av et større kulturmiljø, og består av flere
driftsbygninger oppført i murstein, og infrastruktur både for
Dovrebanen og Rørosbanen. Bygningene har et historisk
spenn fra 1860-tallet og frem til 1920-tallet.
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Det er gjennom ytterligere illustrasjonsmateriell, siktanalyse og mulighetsstudier
gitt nærmere informasjon om hvilke
endringer utbyggingen i K1 kan føre til.
K2 uten lokk var ikke lagt ut til offentlig
ettersyn. K2 med minimum lokk er utredet i
KU.
Det er ikke utført endringer i planmaterialet
på bakgrunn av denne innsigelsen.
Supplerende illustrasjonsmateriale, særlig
knyttet til sikt og barrierevirkninger, samt
høyder er presentert for RA. Fagutrederne
har svart ut i samsvar med fastsatt
planprogram. RA har gitt signaler om at
innsigelser på de punktene som omhandler
utredningsplikten; dvs Jernbaneverkets
utredninger, kvitterer ut planprogrammet.
Forholdet til automatisk fredete
kulturminner: Merknaden tas til etterretning.
Ytterligere registreringer gjennomføres for å
avklare plassering og konfliktgrad med K1
alternativene. RA tar kontakt med Hedmark
fylkeskommune for bestilling.
RA avklarer konfliktgrad etter at mer
kunnskap er hentet inn.
Ved evt. vedtak av K3 vil en i
reguleringsplanfasen avklare
undersøkelsesplikten for dette området.

Merknaden tas til orientering.

Hamar har historisk sett vært, og er fortsatt, Norges
jernbaneby nummer én. Espern – Jernbanetomten er et
forskriftsfredet kulturmiljø knyttet til samferdselstekniske og
industrielle kulturminner. Til sammen utgjør bygningene og
anleggene i området et samlet, jernbanehistorisk anlegg av
nasjonal verdi.

Hedmark fylkeskommune har svart på
dispensasjonssøknaden i brev datert
04.11.16. JBV vil samarbeide med
fylkeskommunen om prosess for
dispensasjonssøknaden.

NB! – områdene i Hamar som berøres av planen
Planstrukturen i Hamar har sin opprinnelse fra byplanen fra
1849 tegnet av ingeniørløytnant Røyem. Byplanen ble
videreført av professor Sverre Pedersen.
De syv søstre som består av syv bolighus, hver på 1,5
etasje, tegnet og oppført rundt 1910. Bygningsgruppen er
klart avgrenset fra omgivelsene.

Merknaden tas til orientering.

Generell vurdering av planforslaget

Planstrukturen og den historiske

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal
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De ulike trasealternativene i Hamar er vurdert med
utgangspunkt i stasjonsområdet med de forskriftsfredete
kulturminnene, automatisk fredete kulturminner og NB!områdene Røyem-Pedersen-planen og de syv søstre.
Disse kulturminnene er alle av vesentlig nasjonal interesse.
Alle alternativene er på forskjellige måter utfordrende for
kulturminnene i Hamar.
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byutviklingshistorien i Hamar er omtalt i
fagrapportene for henholdsvis
landskapsbilde og kulturmiljø

Merknaden tas til orientering.
Riksantikvaren savner en mer overordnet analyse av ulike
scenarier for kulturminner, byutvikling, bosetning,
næringsutvikling og etablering av annen infrastruktur i et
lengre tidsperspektiv. Byutviklingsperspektivet burde i
større grad vært vektlagt i planen som helhet, dette gjelder
særskilt et byutviklingsperspektiv som ikke alene er
jernbanebetinget. Det savnes også en vurdering av
hvorvidt etableringen av ny stasjon ved Vikingskipet evt. vil
skyve sentrumsfunksjoner østover, om dette er uheldig og
om dette igjen vil medføre at det historiske sentrum blir
liggende i skyggen av den nye byen.
For å kunne ta stilling til hvorvidt anleggelse av nytt
dobbeltspor vest for byen er forenelig med
kulturminneinteresser forutsettes derimot detaljerte
illustrasjoner og konkretisering av konsekvensene av de
ulike løsningene. På tilsvarende måte er det utfordrende å
ta stilling til konsekvensene ved å etablere bro over
Hamarbukta.
De ulike alternativene
Alternativ K1 3B. Heving av stasjonsområdet til kote 128 vil
trolig få negative konsekvenser for de fredete
jernbanebygningene, inklusive stasjonsbygningen.
Grøntdraget som er bevart i parkområdet på utsiden av
Storhamargate og Parkgata er viktig særtrekk ved Hamar
og Hamars opprinnelige byplan. Det er viktig at dette
bevares og og videreføres som et premiss for byens videre
utvikling. Det historiske bysentrum er et bymiljø av nasjonal
interesse. Det forutsettes at dette kulturmiljøet og
tilgrensede områder forvaltes i fremtiden. Det frie utsynet
fra gatene mot Mjøsa er karakteristisk for Hamar og bør
ivaretas og styrkes ved fremtidig byutvikling.

Tas til orientering – tema om illustrasjoner
er diskutert i møter med RA.

JBV presiserer at stasjonsområdet ikke skal
heves i alternativ K1-3b. Det er videre
presentert utdypende illustrasjonsmateriale
i møter med RA, som viser at planforslaget
ivaretar viktige særtrekk i Hamars historiske
bysentrum.

Merknaden tas til orientering.
Bukta som ligger inn mot Hamar er selve grunnlaget for
kvartalstrukturens oppbygging og iboende bykvaliteter. Det
vil være viktig å i størst mulig grad ivareta strandlinjen inn
mot den eksisterende byen.
Merknaden tas til orientering.
Kulvertalternativet oppleves som uheldig for opplevelsen av
den eldste delen av Hamars historiske utvikling fra 1849 og
fremover. Nærheten til Mjøsa fra denne delen av byen vil
reduseres og en vil fjern det sterkeste landskapselementet
som har gitt byen form.
Merknaden tas til orientering.
Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K1
3B.
Alternativ K1 2B. Vil på samme måte som K1 3B være i
vesentlig konflikt med hensynet til opplevelsesverdier
knyttet til Hamars beliggenhet i en skålform ned mot Mjøsa.
Dette forslaget ivaretar i noe større grad hensynet til inn-

Merknaden tas til orientering.
Det vises for øvrig til supplerende
illustrasjonsmateriale, bl.a for bruløsningen.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT HAMAR

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

43 av 132
ICP-57-A-26249
00A
18.11.2016

og utsyn fra byen, men det vil etter Riksantikvarens syn
fortsatt i for stor grad representere en barriere mellom byen
og fjorden.
Det kan synes som at barrierevirkningen av jernbanebroen
blir for stor og jernbanesporet vil ligge relativt høyt da deler
av Hamarbukta skal fylles igjen. Det vil også skape en
barrierevirkning mellom byen og sjøen. I likhet med K1 3B
vil hevingen av stasjonen være svært utfordrende og trolig i
konflikt med kulturminneinteressene.
Merknaden tas til orientering.
Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K1
2B.
Merknaden tas til orientering.
Alternativ K2. Riksantikvaren savner en grundig og
langsiktig vurdering av mulighetene for å realisere
alternativet med lokk, og konsekvensene av dette. Det kan
virkes som at en medvirkende årsak til at man ikke har
vektlagt dette alternativet, er at Rørosbanen forutsetter
bruk av diesellokomotiver som ikke kan brukes i e lukket
stasjon. Det er svært lite fremtidsrettet å basere valg av
trase på den forutsetning at Rørosbanen ikke er
elektrifisert.
Alternativ K2 er i vesentlig konflikt med kulturminneinteressene. Det nevnes særlig hensynet til det fredete
kulturmiljøet på Espern og arbeidsboligene de syv søstre.
Det er ikke utredet om det er mulig ved bygging av lukket
kulvert kan det være mulig å flytte byggefasen og
gjenoppbygge disse igjen på det reetablerte bakkenivået.
Riksantikvaren reiser innsigelse mot alternativet slik det nå
er utformet, uten lokk. Alternativet bryter i for stor grad
sammenhengen mellom historiske deler av Hamar, og
innebærer at en rekke hus blir revet. Det reises
nødvendigvis ikke innsigelse dersom alternativet utformes
med lokk. Det forutsettes en tett dialog når det gjelder
utformingen av dobbeltspor gjennom stasjonsområdet på
Hamar, og at de forskriftsfredede bygningene ikke berøres.
Merknaden tas til orientering.
Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot alternativ K2.
Merknaden tas til orientering.
Alternativ K3. Alternativet vil ikke komme i konflikt med
nasjonale kulturminneinteresser i en slik grad at
Riksantikvaren utløser innsigelse. En detaljplan av traseen
vil likevel fordre at det tas hensyn til de automatisk fredete
kulturminnene på Børstad og Tommelstad.
Riksantikvaren reiser ikke innsigelse mot alternativ K3.
Riksantikvaren har også følgende merknader
Det må tas tilbørlig hensyn til følgende automatisk fredete
kulturminner fra middelalderen. Tillatelse til inngrep i
automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering
av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private og
samfunnsmessige hensyn.

Merknaden tas til orientering. Se for øvrig
reviderte planbestemmelser og
retningslinjer.

Merknaden tas til orientering.
Når endelig trasealternativ for jernbane er fastsatt, vil
Riksantikvaren vurdere om det bør gjøres supplerende
fredninger på stasjonsområdet og revisjon av
fredingsgrensen.
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Det gjøres oppmerksom på at en bygning på
stasjonsområdet er under vedtaksfredning. Det er
bygningen der «Fabelaktiv» holder til. Bygningen skal
behandles som fredet inntil fredningssaken er avgjort.
Det er positivt at kulturminnene er synliggjort i
retningslinjene, men deler av teksten kan ikke stå som
retningslinje. Undersøkelsesplikten i § 9 i kulturminneloven
er en forutsetning, ikke en retningslinje. Kjente automatisk
fredete kulturminner som ikke blir ødelagt av tiltaket etter
reguleringsplan skal legges inn med hensynssoner, og
automatisk fredete kulturminner som må ødelegges på
grunn av tiltaket skal det søkes dispensasjon for. Dette er
ikke retningslinjer, men opplysninger om nødvendige
formelle prosesser.
Konklusjon
Det reises innsigelsene til de tre alternativene K1 3B, K1
2B og K3 med følgende oppsummert begrunnelse:
-

-

Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig svar over.

K1 3B: endrer i for stor grad den historisktopografiske tilknytningen og sammenhengen
mellom den bygde byen og Mjøsa, og fordi kulvert
og evt. ny bebyggelse, vil danne en barriere mot
sjøen.
K1 2B: Svekker i for stor grad byens tilknytning til
sjøen og danner en barriere mot denne.
K2: bryter i for stor grad sammenhengen mellom
historiske deler av Hamar, og innebærer at en
rekke hus vil bli revet.

I tillegg reises det innsigelse mot planen fordi denne ikke i
tilstrekkelig grad belyser og illustrerer konsekvensene for
kulturminner og kulturmiljø. Det reises også innsigelse mot
at planen i tilstrekkelig grad ikke anskueliggjør
konsekvensene for byutvikling, at byutviklingsperspektivet
er for jernbanefokusert og i for liten grad vurderer hvordan
det er mulig å sikre vitalitet og bevaring av den historiske
byen.

Det er i møtene med RA gitt signaler om at
innsigelse ift utredningsplikt er ivaretatt og
kan trekkes. Dette er ikke skriftlig bekreftet
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Felles lag, foreninger og privatpersoner

Øystein Waag
13.09.2016
a) Mener JBV har trenert, nedprioritert og frådet
åpenbare fordeler ved eksempelvis K3 Øst i
Hamar. Herunder feilinformasjon vedrørende
heving av Stangebrua over nytt dobbeltspor, og
ikke omvendt.
b) Likeså mener avsender JBV kompliserende og
antatt ureflektert har foreslått å føre nytt
dobbeltspor på vestsiden av fyllingen over
Åkersvika. Avsender foreslår at sporet plasseres
på østsiden av dagens fylling, samt at eksisterende
fylling kan nyttes som adkomstveg inn til Hamar.

For Stange forventes:
a) Parkering for reisende samordnes med annen
sentrumsparkering ved Stange stasjon.
b) Tidligere stasjons- og krysningsområder ved
Ottestad og Gubberud utføres som miljøkulverter
og videreføres sammenhengende forbi skolene fra
Rudolf Steiners vei. Kostander for miljøkulvert
foreslås fordelt mellom JBV, kommunen og
grunneier/utbygger av nye boliger.
For Hamar forventes:
c) Ulempene ved valg av K1 vest vil også ramme
nabokommune, disse forutsettes holdt orientert/ bli
gjort delaktige i valg av plassering av ny stasjon på
Hamar av ansvarlig planmyndighet snarest.
d) JBV illustrasjoner i høst viser en ny sentrumsbebyggelse med antatt 1000 nye boliger i
Hamarbukta over/oppå kuverten i K1 slik at
barrieren mot Mjøsa maksimeres, og samt en
kontroversiell utretting/ utvisking av den
karakteristiske «by-fronten» mot Mjøsa.
e) Mener K3 Øst vil frigjøre nåværende sporområde
fra Koigen og nordover, samt at det medregnet
nærliggende sannsynlig potensiale for videre
sentrumsutvikling i Bekkelaget vil K3 innen kort tid
ha et større brukergrunnlag i nærområdet enn alt.
K1.
For Ringsaker:
f) Mener tidligere foreslått togtrasé H6 langs E6 ville
gitt en optimal frigjøring av kystområdet mellom
Hamar og Brumunddal, med det størst mulige
potensiale for fremtidig urbanisering.
g) Planutkastet mangler forslag til godsterminal(er) og
hensetningsplasser for tog.
h) Mener JBV har vært tilbakeholdene med å
klargjøre ulemper og merkostnader ved provisorer
og driftsstans ved valg av prioritet og uheldige
stasjonsalternativ K1 med kulvert under
Hamarbukta.
i) Viser til området mellom evt. spor i K3 Øst og E6
som mulige arealer for å løse atkomst, avlastning
veksling mellom hovedbane og Rørosbane etc.
j) Mener det sammen med valg av stasjon i Hamar er
relevant å analysere muligheten for en mulig

Jernbaneverkets kommentar
a) Merknaden tas til orientering.

b) Merknaden tas til orientering. For
K1 og K2 er fylling lagt på
vestsiden av dagens fylling. Dette
av hensyn til konsekvenser for
inngrep i naturreservatet. For øvrig
vises det til planmateriale ved
offentlig ettersyn.
a) Merknaden tas til etterretning.
b) JBV har besluttet å etablere en 300
m lang kulvert ved Steinerskolen.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap. 5.1. om
kommunerelaterte problemstillinger
Stange.
c) Merknaden tas til orientering.

d) Merknaden tas til orientering.

e) Merknaden tas til orientering.

f)

Dette alternativ ble ikke videreført
fra mulighetsstudien grunnet
negative konsekvenser knyttet til
eksisterende bolig- og næringsområder, høy tunnelandel og
således høye kostnader. Det vises
til planbeskrivelsens kap. 1.5.2 fra
juni 2016.
g) Merknaden tas til etterretning. Se
for øvrig svar til Løten kommunes
merknad (nr. 6).
h) Merknaden tas til orientering.
i) Merknaden tas til orientering.
j)

Se kommentar f)
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koordinasjon og optimalisering av E6 og InterCityprosjektet med spor H6 (Nydal) i en felles korridor
mellom Hamar (øst) og Brumunddal.
13
Syklistenes landsforbund
14.09.2016
Fagrapporter om byutvikling beskriver godt løsninger
sykkel i tilknytning til stasjonene, men tror ikke det tas
høyde for nok avsatt areal til sykkelparkeringsplasser ved
Hamar stasjon. Rapporten tar utgangspunkt i en
sykkelandel på 8 %, mens sykkelbyundersøkelsen fra 2+14
(TØI/Statens vegvesen Region Øst) viser at andelen
syklende i Hamar på registreringsdagene var 22 %, opp fra
19 % i 2010.
Kommunedelplanen bør vise en holdning til gjenbruk av
eksisterende spor til sykkelveg, som en naturlig forlengelse
av den nye traseen til Mjøstråkk på den gamle Dovrebanen
langs Mjøsa lengre sør.
Dagens spor bør kunne gjenbrukes som sykkelveg på
lengre strekninger der det ikke er i direkte konflikt med bruk
av områdene til matjord. Der sykkelvegen må vike bør det
finnes alternative løsninger langs gårdsveger, driftsveger
eller som enkle forbindelser i jordkanten. En
gjennomgående bilfri naturnær løsning for syklende i
kulturlandskapet på Hedmarken er viktig for reiselivet og for
å bidra til at flere velger sykkel fremfor bil på lengre
strekninger.
Følgende bør følges opp i kommunedelplanen:
Legge tydelige føringer i bestemmelsene om at det
søkes å finne gjennomgående løsninger for
syklende som gjenbruk av gamle spor, eller med
alternative ruter der dette er i konflikt med jordvern.
Se på en løsning som også forbedrer forholdene
for syklister ved kryssing av Åkersvika, enten ved
gjenbruk av dagens spor, eller i kombinasjon med
andre avbøtende tiltak i tilknytning til
naturreservatet.
Vurdere etablering av sykkelekspressveg på deler
av strekningene, der det er aktuelt bl.a. for å
avlaste parallelle turveger med intensiv bruk, som
forbi Furuberget og Jessnes.
Forholdet mellom bruk av jernbanen, Mjøstråkk og
sykkel i reiselivssammenheng på Hedmarken bør
omtales og vurderes i planbeskrivelsen.
Stille rekkefølgekrav til gjennomføring av egen
infrastruktur for syklende fram til stasjonene, og til
etablering av gode sykkelparkeringsløsninger tett
på sporene. Sykkelhotell er viktig å få etablert i
kollektivknutepunktene, og bør også omtales i
planbeskrivelsen.
Stille krav til gode løsninger for syklende der veger
og sykkelruter krysser ny jernbane. Viktig at broer
og underganger bygges med tverrsnitt som også
gir plass til en egen løsning for syklende, i tillegg til
gående og kjørende. Bør inngå i bestemmelsene.

Jernbaneverkets kommentar
Uttalelsen Merknaden tas til etterretning.
Det vil i neste planfase bli utført detaljerte
trafikkanalyser knyttet til ulike
trafikantgrupper. Her vil man også foreta
vurderinger mht. etablering av gode
sykkelparkeringsløsninger,
sykkelekspressveger, gode og sikre
krysninger ift. nytt dobbeltspor, forholdet
mellom gjenbruk av eksisterende bane og
Mjøstråkk etc.
Det fremgår av reviderte retningslinjer at
gjenbruk av eksisterende bane skal
vurderes i neste planfase. Se også forslag
til reviderte retningslinjer, ift hvilke
vurderinger som skal gjøres ift eksisterende
spor.
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14
Naturvernforbundet i Hamar og omegn 15.09.2016
Planavklaring for høghastighetsbane må skje uten
forsinkelser, slik at byggestart og ferdigstillelse kan følge
oppsatt tidsplan. Dagens bane nærmer seg full
kapasitetsutnyttelse. Et lavutslippssamfunn vil kreve at
jernbanen tar en betydelig større andel av både person- og
godstrafikk. Gode tekniske løsninger for effektiv
togframføring må tillegges avgjørende vekt. Det gjelder
antall spor på Hamar stasjon, tilsving mot Rørosbanen
sørfra og nordfra slik at tog kan kjøres øst-vest uten å
vendes på Hamar, og lokalisering av hensettingsspor.
Uavhengig av trasévalg er ny jernbane et stort inngrep i
natur- og kulturlandskapet. Avbøtende tiltak må møte
følgende hensyn:
Jordbrukets produksjonsgrunnlag. Trasévalg som
minimerer forbruket av fulldyrka jord velges. Ved
dype skjæringer over dyrka mark bør
arealforbruket minimeres ved å bruke
betongvegger. Fulldyrka arealer som beslaglegges
midlertidig i anleggsfasen må reduseres i forhold
til omfanget som er antydet i planen. Usikkert hvor
vellykket reetablering av dyrka mark fra
anleggsområdet blir. Venter derfor at
reguleringsplanene vil ha vesentlig lavere tall for
midlertidig beslag.
Sykkel som fremkomstmiddel over kortere og
lengre avstander. Bør stilles rekkefølgekrav til
ferdigstillelse av egen infrastruktur for syklende
fram til stasjonene, og til etablering av gode
sykkelparkeringsløsninger tett på sporene.
Sykkelhotell er viktig å få etablert i
kollektivknutepunktene, og bør omtales i
planbeskrivelsen. Bør stilles krav til gode løsninger
for syklende der veger og sykkel ruter krysser ny
jernbane. Viktig at bruer og underganger bygges
med et tverrsnitt som også gir plass til en egen
løsning for syklende, dette bør inngå i
bestemmelsene. Naturvernforbundet ønsker at
eksisterende bane omgjøres til sykkelekspressveg
mellom Hamar og Brumunddal.
Biologisk mangfold. Bekker i jordbrukslandskapet
bevares åpne i størst mulig grad. Drenering av
våtmarker må ikke gjøres mer omfattende enn
strengt nødvendig. Kantsoner (åkerreiner og
skogholt) bevares og reetableres. Åkersvika
naturreservat må vises særlig hensyn i
anleggsfasen.
Friluftslivet. Stier og passasjer som er viktige for
det nære friluftslivet må sikres minst like god
standard som før anlegget. Det må sikres
passasjer for etablert skiløyper.
Naturvernforbundet går mot østre linje gjennom Hamar av
følgende grunner:
Stasjon ved Vikingskipet setter tilsving nordfra mot
Elverum i fare. En tilsving kan ikke unngå å måtte
bygges ut i Flakstadelvas delta i Åkersvika, altså i
Ramsar-områdets mest verdifulle deler. Svært lite
sannsynlig at det blir frigitt områder i Åkersvika for
en slik tilsving. Stasjon ved Vikingskipet vil også
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JBV forholder seg til de føringer som ligger
inne i gjeldende NTP (2014-2023), jfr.
planbeskrivelsens kap. 2.1.8 og 2.1.9. Se
også Utdypningsdokument kap. 6.4.
Videreføring i Nasjonal transportplan
Merknaden tas for øvrig til etterretning.

Se svar til merknad nr. 3 Hedmarken
Landbrukskontor og nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark.
Neste planfase vil gi et mer presist svar
vedrørende midlertidig beslag, og
rekkefølgekrav til ferdigstillelse av
infrastruktur også for gang/ sykkel og
etterbruk av gammel jernbane. Se for øvrig
svar til Syklistenes landsforbunds merknad
nr. 13.

Se svar til merknad nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark og nr. 9 Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE).

Merknaden tas til etterretning og vil være
en del av neste planfase.

Merknaden tas til etterretning og vil være
en del av neste planfase. Se svar til
merknad fra Fylkesmannen i Hedmark (nr.
8), Utdypningsdokumentets kap. 5.2. om
K3: Tilsving nord og Fagrapport
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kreve et større inngrep i naturvernområdets ytre
deler og i nærområdene langs Disenstranda.
Stortinget har nylig vedtatt skjerpede mål for
nedbygging av matjord. Østre linje går midt over
jorda på Børstad og Tommelstad, og er uforenlig
med et strengt jordvern. Minst 50 daa går tapt til
selve banen, sannsynligvis vil det dobbelte bli tatt i
midlertidig beslag under byggeperioden. Et belte
vil også ligge mellom jernbanen og bebyggelsen
på Børstad/Solvang, antas at dette raskt vil
komme ønsker om å omregulere disse arealene til
boliger.

Dersom natur- og miljøvern og bærekraftig utvikling for
Norge legges til grunn, er vestre og midtre alternativ
likeverdige. Østre alternativ må avvises. Dersom østre linje
likevel velges, vil Naturvernforbundet kreve tunnelpåslag
nedenfor Klukevegen.
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Naturmangfold kap. 5.4 og 6 fra juni 2016.
Se svar til merknad nr. 3 Hedmarken
Landbrukskontor og nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark.

Merknaden tas til orientering.
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Oversikt over innkomne uttalelser/ merknader (Hamar kommune)
Offentlige instanser
Uttalelse fra
Jernbaneverket

Dato
16.09.2016

Politiske partier
Uttalelse fra
Hamar høyre v/ Jane Meyer og Knut Fangberget
Elverum Høyre
Hedmark Miljøpartiet de Grønne
By- og bygdelista (BBL) i Hamar
Arbeiderpartiet i Hamar
Hamar Venstre
Hedmark Venstre

Dato
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
15.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
15.09.2016

Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv
Uttalelse fra
Mjøsgløtt Borettslag v/ Olvar Risheim
Jernbanens Arbeiderlag
Hamar Historielag v/ Ida Kristin Lie
Folkeaksjon for jernbanefri Strandsone i Hamar
Snekkerstua Vel
Vang historielag
Norsk jernbanemuseum
Nedre Storhamar velforening
Østbyen vel v/ Ida Oleanna Hagen
Hedmark Trafikk FKF
Hamar Seilforening
Jordvernalliansen i Hedmark
Hamar Arbeidersamfund
Vang bondelag
Hamar Olympiske anlegg
Stadionsvingen borrettslag
Disen Hagebys Vel
SiGA Barneklær AS v/ Svanhild Aspen
Rolf Jackobsens Venner
Sameiet Atriumshaven
Briskebyen Vel v/ Jan Larsen
Sameiet Bryggeriet II v/ Bjørn Erik Hjort
Espern Eiendom AS og Hamjern Eiendom AS
7 butikker i Hamar sentrum og 10 bybrukere v/ Live Giset
Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar v/ Gunnar Holm

Dato
18.07.2016
25.08.2016
29.08.2016
04.09.2016
29.08.2016
18.08.2016
12.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
08.09.2016
15.09.2016
08.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
17.09.2016

Private og grunneiere
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

Dato
22.06.2016
10.08.2016
20.07.2016
23.08.2016
23.08.2016
22.08.2016
24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016
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44
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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. Bjørklund 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
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
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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
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
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Terje Dalsaune
Hilde Birgitte Kjær og Jarve Jennings
Merete Gjør Berg
Øystein Krogsrud
Øyvind Mattsson
Espen Langebraaten
Gudmund Stokke
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Sammendrag av uttalelsene/ merknadene med tiltakshavers kommentarer
Offentlige instanser
Jernbaneverket
16.09.2016
Sammendrag uttalelse fra JBV til Hamar
kommune
Gjelder området Åkersvika-Viker
Viser til brev datert 01.07.2016 vedrørende
kommunedelplan for dobbeltspor SørliBrumunddal.
Hamar kommune har lagt ut følgende fire planforslag
ut til offentlig ettersyn:
1. Alternativ K1 – 2b Vest
2. Alternativ K1 – 3b Vest
3. Alternativ K2 Midt, med avbøtende tiltak i form av
lokk gjennom Østbyen
4. Alternativ K3 Øst
Planforslag 1 og 2 tilsvarer Jernbaneverkets
innsendte forslag. Planforslag 3 og 4 tilsvarer
alternativer Jernbaneverket har frarådet.
JBV har følgende merknader til planen:
Korridor 2 Midt, med avbøtende tiltak i form av
lokk gjennom Østbyen (K2 Midt)
JBV fremmer innsigelse til at K2 Midt legges til grunn
for videre planlegging. Dette på bakgrunn av at
Hamar kommune legger til grunn et alternativ med en
lengre lokkonstruksjon gjennom Østbyen, en løsning
som avviker fra det som er konsekvensutredet.
Forventet kostnad for denne løsningen ligger
betydelig høyere enn den innsendt løsningen som i
konsekvensutredningen ble beregnet til det dyreste
alternativet. JBV viser til rundskriv T-2/09: Planer
som er i motstrid med eller vesentlig fordyrer tiltak
som inngår i NTP eller er godkjent gjennom KS 1systemet gir grunnlag for å fremme innsigelse.
Korridor 3 Øst, alternativ med stasjon ved
Vikingskipet (K3 Øst)
JBV vurderer at K3 Øst ikke er i tråd med de føringer
som skal sikre en god stasjonslokalisering og et godt
kollektivknutepunkt, noe som vil skape utfordringer
for Hamar som by. Alternativet er ikke i samsvar med
BATP-retningslinjene, og henvender seg ikke til noen
bystruktur. Det fremgår regionale og kommunale
forventninger samt retningslinjer som sier at: «For å
redusere byspredning, transportbehov og
klimagassutslipp, må vi utvikle kompakte byer og
tettsteder, og bygge tett rundt kollektivknutepunkt.
Dette reduserer arealforbruk og transportbehov, og
styrker grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og
gange.»
K3 Øst mangler tilsving mellom Dovrebanen og
Rørosbanen, noe som vil redusere kapasiteten på

Jernbaneverkets kommentar
JBV kommenterer ikke sin egen merknad.
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stasjonen og medføre at flere godstog må bruke
sporene på stasjonen. Godsframføringen blir
dårligere i K3 enn i K1 og K2. JBV viser til gjeldene
NTP kap. 10.5.1 om Regjeringens godstrategi for
bane med mål om å overføre mer gods fra veg til
bane. JBV poengterer at en tilsving som omtalt over
er et tiltak som kan gi bedre punktlighet og regularitet
for tog og at viktigheten av økt satsning på godt ble
styrket i ny NTP.
JBV vurderte tilsving i K3 i planarbeidet og sendte ut
varsel om utvidelse av planområdet. Fylkesmannen i
Hedmark uttrykte i sin merknad til utvidelsen
Økosystemer i Åkervika allerede er belastet fra
mange hold og at de forutsetter at varsel om
utvidelse ikke medfører permanente arealbeslag.
Med bakgrunn i disse klare signalene Fra
Fylkesmannen planla JBV K3 øst uten tilsving for
gods.
En etablering av tilsving vil øke kostnadene i
størrelsesorden 1 milliard kr for dette alternativet i
tillegg til å utfordre naturvernhensyn. I tillegg har
dette alternativet også ha negative konsekvenser for
jordbruksarealet Børstad-Tommelstad og det fredede
jernbanemiljøet ved Espern.
Innskrenkning av planområdet
Espern/Strandsonen
JBV fremmer innsigelse til kommunens vedtak punkt
6 om vurdering av å innskrenke planområdet ved
Espern/Strandsonen. Det er behov for disse
områdene til anleggs- og riggområder og
Jernbaneverket kan ikke akseptere at områdene tas
ut av planen i denne fasen.
Endring av bestemmelse § 3-3, punkt c
JBV fremmer innsigelse til Hamar kommunes
tilleggspunkt § 3.3 c) om etterbruken av eksisterende
jernbane. JBV ønsker ikke å fastsette etterbruken før
det foreligger vedtatt reguleringsplan for ny jernbane.
Innsigelsen omfatter også kommunens forslag til
tilføyelse i retningslinjene der det foreslås at «I
utgangspunktet skal gammelt spor fjernes og terreng
tilpasses nytt formål». JBV understreker at
kommunedelplanen har til hensikt å fastsette korridor
for nytt dobbeltspor, at det er varslet et planområde i
samsvar med dette og at eksisterende jernbane ikke
ligger innenfor planområdet. En utvidelse av
planområdet vil gi forsinkelser og en omfangsøkning
JBV ikke kan akseptere.
Kommunens forslag til retningslinjer og
avbøtende tiltak
JBV har innsigelser til at det er gitt retningslinjer og
knyttet krav om avbøtende tiltak til hensynssone
båndlegging som fremstår som absolutte og
bindende for reguleringen i neste planfase. Henviser
til PBL § 11-8 andre ledd som sier det kun kan gis
nødvendige retningslinjer «for å ivareta det hensynet
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sonen viser» og viser til planbestemmelsene § 2-1
om at «planens formål er å fastsette korridor for
dobbeltspor». Avbøtende tiltak og andre detaljer vil
bli drøftet og avklart ved utarbeidelse av
reguleringsplan.
Planfaglige råd
Alternativene i Korridor 1
JBV har endringsforslag til de to alternativene i K1.
JBV forutsetter at § 3-1a andre setning tas ut av
bestemmelsene, da det følger direkte av PBL
reguleringsplikt for større bygg- og anleggsarbeider.
Slik ordlyden foreligger passer den ikke fordi den
omtaler forhold i nabokommunene og JBV ønsker at
ordlyden tilpasses hamar kommune.
Alternativ med bru over Hamarbukta (K1 Vest-2b)
For dette alternativet foreslår JBV som utgangspunkt
for videre dialog å endre ordlyd i § 3-1 gjeldene
plankrav med tilhørende retningslinjer. Se merknad
for forslag til endret ordlyd.
Alternativ med kulvert under Hamarbukta (K1 Vest3b)
For dette alternativet foreslår JBV som utgangspunkt
for videre dialog å endre ordlyd i § 3-1 gjeldene
plankrav med tilhørende retningslinjer. Se merknad
for forslag til endret ordlyd.
Atkomst til Espern/Strandsonen
Dagens regulerte bruatkomst til Espern/Strandsonen
vil bli vanskelig å gjennomføre grunnet krav til høyde
på over det planlagte dobbeltsporet. Dagens atkomst
via en planovergang har sikkerhetsutfordringer.
Utvikling må derfor avvente etableringen av ny
planskilt kryssing av sporområdet. Adkomsten må
detaljeres i neste planfase og JBV ønsker ikke å
binde seg til en løsning nå.
Fredet jernbaneverksted
Jernbaneverkstedet ved Espern er fredet og har i dag
en funksjon som verksted. Alternativene i K1 gjør det
mulig å opprettholde dagens funksjon og tilgang til
verkstedbygningen. I K2 og K3 vil tilgangen og
opprettholdelse av verkstedsfunksjonene være
vanskelig siden det er krevende å sikre
sportilknytning i disse alternativene.
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Politiske partier

2

Hamar høyre v/ Jane Meyer og Knut
14.09.2016
Fangberget
Har følgende tre hovedinnspill:
1. Er avvisende til begge forslagene i K1 vest.
2. Mener K3 øst og K2 midt best ivaretar de
overordnede hensyn til utvikling av Hamar.
Undertegnede anbefaler K3 øst.
3. Mener JBV må trekke sin innsigelse mot K2 midt
og K3 øst samt bidra at begge alternativene
fremstår som reelle. Det er avgjørende for at
debatten skal bli best mulig. Kun et alternativ og
innsigelse til de to andre gir en sterk demokratisk
begrensning for Hamar.
Har følgende kommentarer til de ulike korridorene:
K1 Vest:
Negativt for Hamars utvikling av strandsonen og
nærheten til Mjøsa
Scorer ikke best på noen av kriteriene i
delutredningene og er dyrere en K3 øst
Vil berøre mange boliger av både trasé og
anleggsperioden
K2 Midt:
For dyr
Stor usikkerhet til anleggsperioden
Lite realistisk mtp. gjennomføring
K3 Øst:
Den samfunnsøkonomisk rimeligste løsningen
Berører minst bebyggelse
Flytter stasjonen fra dagens sentrum, men blir mer
tilgjengelig fra de nærmeste bydelene.
Mindre trafikkbelastning i sentrum
Berører minst i anleggsperioden og eksisterende
togtrafikk kan opprettholdes uforstyrret i nesten
hele anleggsperioden
Dobbeltsporet kan nordover gå i 128 moh. for
raskere å kunne gå inn i kulvert og dermed spare
matjord. Uttrykker at utfordringen med tilsving i
nordenden av stasjonen bør være mulig å bygge, til
tross for at det ligger nær Ramsarområdet.
Området er allerede belastet av bl. a. Vangsvegen
og næringsvirksomhet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV har noen
supplerende kommentarer, se under. Det
vises også til Utdypningsdokumentet.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.

Har ytterligere innspill til planen:
Transportløsninger:
Sirklene rundt stasjonsområdet, som JBV har satt til 600 m,
burde vært større og vil endre forutsetningene i JBVs
vurdering av de ulike alternativene.

Transportløsninger:
Se til utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen), Veier
og Kollektivtransport.

Mener at hvor de ulike reisende kommer til og fra stasjonen
ved valg av K1 er mangelfullt utredet. Uttrykker bekymring
for parkeringssituasjonen ved stasjon i sentrum og støtter
ikke JBVs uttalelse om at pendlerparkering i større grad må
overføres til Brumunddal, Stange og Tangen.

Merknaden tas til etterretning. Se forrige
punkt.

Mener stasjon ved Vikingskipet gir en stasjon som
logistikkmessig er midt i flerkjernebyen Hamar og dette vil
gi en mindre trafikk-belastning i sentrum. Dette bygger mer

Merknaden tas til orientering.
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opp under miljøvennlige og effektive kollektivløsninger.
Tilknytning til Rørosbanen:
Mener alternativ øst muliggjør en direkte påkobling til
Rørosbanen fra IC-strekningen og åpner for muligheten for
direktetog fra Oslo til Elverum og videre på Rørosbanen.

Tilknytning til Rørosbanen:
Dette er en mulighet, men IC-tog på
Rørosbanen har ikke vært en del av
prosjektets mandat.

Hamars planer for utvikling:
Jobber for å utvikle byen mot Mjøsa, helt inn til Stortorget
og utvalgte deler av Strandgateparken. Mener K1 vil
ødelegge denne muligheten for all fremtid. Mener ikke at
K3 vil etablere et nytt og konkurrerende sentrum, men
mener at Hamars utviklings-muligheter går østover.

Hamars planer for utvikling:
Merknaden tas til orientering.

Jordvern:
Ved valg av K3 øst må det jobbes videre med å spare mest
mulig dyrket mark og kulturlandskap på gårdene Børstad
og Tommelstad. Ønsker derfor tunnelinnslag lenger sør og
at jernbanen går raskere ned.

Jordvern:
Det er gjort en vurdering av dette som viser
at en forlenget tunnel må bygges som
betongkulvert. JBV vurderer ikke dette som
en aktuell løsning. Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap. 5.2. om K3: Muligheter
for kulvert i K3, forbi Børstad og
Tommelstad

Avbøtende tiltak:
Ønsker en oversikt over hvilke avbøtende tiltak JBV vil
bidra med, samt ansvar og kostnadsmessig fordeling til alle
de fire alternativene.

Avbøtende tiltak:
Det vises til Utdypningsdokumentets kap. 4.
Avbøtende tiltak.

Anleggsperioden:
Mener det er avgjørende for politikernes vurdering av valg
av korridor at de kjenner til belastningen på bydelene,
innbyggere og næringsliv i anleggsperioden og tilsvarende
for reetablering av bebyggelse og bygging av nytt.

Anleggsperioden:
Merknaden tas til orientering.

Kostnader:
Undertegnede kommer med egne kostnadstall basert på
JBVs dokumenter og opplysninger mottatt av andre samt
egne vurderinger og beregninger (se merknad for tabell).

Kostnader:
JBVs kostnadsoverslag er gjennomført og
har gjennomgått usikkerhetsanalyser iht.
gjeldende krav. Merknadens kostnadsberegninger tas til orientering. JBV kjenner
ikke til grunnlaget for deres beregninger, og
kan således ikke kommentere dette
ytterligere.

3
Elverum Høyre
15.09.2016
Anbefaler og støtter alternativ K3 øst. Vektlegger at øst er
billigste alternativ, og muliggjør en direkte påkobling til
Rørosbanen, som igjen gir direktetog fra Oslo til Trondheim
via Østerdalen.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Viser for øvrig
til svar til merknad nr. 2 Hamar Høyre.

Mener K3 øst åpner for flere utviklingsmuligheter som igjen
vil gi mulighet for økt tilflytning og vekst i Hamar i fremtiden.
Vektlegger hensynet til kostnader, samfunnsøkonomi og
frigjøring av strandsonen gjennom Hamar.
4
Hedmark Miljøpartiet de Grønne
Har følgende innvendinger:
Klima

16.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
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Påpeker det akutte behovet for reduksjon i klimagassutslipp. Ønsker å gjøre tog konkurransedyktig med fly, og
at jernbanen skal knytte Norge sammen. Mener det er
viktig at dobbeltsporet jernbane bygges helt til Lillehammer.
Knutepunktutvikling
Påpeker at gjeldende NTP trekker frem knutepunktutvikling
som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt
som mulig. Mener at argumentene for å lette tilgangen til
jernbanestasjonen for biler er stikk i strid med nasjonale
føringer.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

58 av 132
ICP-57-A-26249
00A
18.11.2016

Merknaden tas til orientering. Se til
Utdypningsdokumentets kap.
6.4.Videreføring i Nasjonal Transportplan
(NTP)

JBV har lagt vekt på løsninger som gjør det
gunstig å komme til/ fra stasjonen uten bruk
av bil.

Henviser til de statlige planretningslinjene til samordnet
bolig,- areal- og transportplanlegging og forventingene til
kommunal og regional planlegging.
Mener at utbyggingsmønster og transportsystem bør
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehov og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer.
Mener det bør gjøres grep i samferdsels- og arealplanleggingen som overfører mest mulig transport fra bil til
bane.
Nevner at Innlandsutvalget sin rapport påpeker at en
styrket tverrforbindelse i Mjøsbyen vil kunne utløse en økt
verdiskapning på 1,2mrd NOK per år bare i den første 10årsperioden.

Merknaden tas til orientering.

Mener jernbanenettet derfor må kobles bedre sammen
nord-sør, men også øst-vest på aksen Elverum-Raufoss,
og at dette bør prioriteres høyt. Dersom forbindelsen
etableres med Moelv som knutepunkt, vil dette kunne gjøre
Moelv til et viktig knutepunkt for innlandet.

Det er arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for rv.4 og Gjøvikbanen,
der forbindelse mellom Gjøvikbanen og
Dovrebanen er vurdert. KVU er oversendt
Statens vegvesen Vegdirektoratet i
begynnelsen av nov. 2016. Etter
gjennomgang hos Vegdirektoratet går
saken videre til Samferdselsdepartementet.
Da antas at dette dokument da blir gjort tilgjengelig for allmennheten.

Påpeker at en ny tverrforbindelse vil kunne redusere
reisetiden fra Elverum til Raufoss betraktelig, og mener
dette er viktigere enn en firefelts-utbygging. Ønsker å gjøre
folk mindre avhengig av bil.
Er bekymret for dagens bilbasert utvikling, og mener
konsekvente grep må tas for å overføre en betydelig
mengde trafikk fra veg til bane. Påpeker at prisutviklingen i
Hedmark gjør regionen mer attraktiv for nye investorer, og
at det er interesse fra kapitalsterke eiendomsutviklere.
Anmoder relevante myndigheter i Innlandet til å satse på
knutepunktene og knytte dem sammen med dobbeltsporet
jernbane nord – sør og øst – vest.
Åkersvika
Ønsker lettest mulig infrastruktur i naturreservat i Åkersvika
for å medføre minst mulig ulempe for naturverdiene der.
Har vektlagt følgende hensyn i sin vurdering, i prioritert
rekkefølge:
Jordvern
Muligheter for god byutvikling og transportavvikling,
herunder potensiale for overføring fra veg til bane

Merknaden tas til orientering.
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av folk og gods.
Støy og forurensning
Konsekvenser for biologisk mangfold
Konsekvenser for rekreasjon og turisme
Dato og ferdigstillelse
Kostnad

Konklusjon
Ønsker og anbefaler midtre trasé med maks lokk.
Begrunner med at dette vil være best for knutepunktsplanlegging og rasjonell byutvikling, og unngår barrierevirkning og det «åpne såret i byen».
Påpeker at Østbyen er den delen av sentrum som i minst
grad har bygget ut kvartalsstrukturen i byplanen.
Mener det er viktigere å etablere gode jernbaneløsninger
enn å bygge firefeltsveier.
Stiller spørsmålstegn ved den lave årlige veksten i
innbyggertall som er antatt frem til 2022 i JBV’s fagrapport.
Mener tallet vil være høyere.

JBVs utredninger har iht. vanlig praksis tatt
utgangspunkt i befolkningsprognoser fra
SSB. Det kan innvendes at disse
prognosene ikke tar tilstrekkelig hensyn til
store "sprang" i f.eks. infrastrukturtilbudet,
slik en IC-utbygging vil være.

5
By- og bygdelista (BBL) i Hamar
15.09.2016
Et overordnet mål må være at sporet føres fram på en slik
måte at bykvalitetene i Hamar bevares eller forbedres,
samtidig som hensynet til et effektivt IC-system ivaretas.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV har noen
supplerende kommentarer, se under. Det
vises også til Utdypningsdokumentet.

Legger frem følgende hovedinnvendinger til det framlagte
planmaterialet:
 Det er for lite dynamisk
 Den overvurderer jernbanens betydning for byutvikling
 Den undervurderer Mjøstilknytningen som
attraksjonsfaktor
 I tillegg virker utredningene tilfeldige og/ eller selektive
når det gjelder tematikk og behandlingen av den.
F.eks. det fremheves at strandlinja ved Jessnes er
attraktiv og må bevares, men derimot strandsonen i
Hamar er ikke gitt tilsvarende karakteristikker til tross
for dens mangedobbelte besøkende.
Vurdering av alternativene
Korridor vest
 Uansett hvordan man utformer Vest så vil den
opprettholde en visuell og/ eller fysisk barriere mellom
Mjøsa og dagens bysentrum på hele eller deler av
strekningen. Dette gjelder enten man går for kulvert
eller bru. Kulvert vil forsterke barrieren på ca. to
tredeler av "sentrumstrandsonen", bru på hele. Kulvert
vil fjerne dagens barriere på ca. siste tredjedel av
strekningen fram til Nestlé.
 Vest vil være mest krevende i anleggsperioden.
 Vest med kulvert er en bedre løsning for byen enn bro,
men samtidig vesentlig dyrere enn øst.
 Vest krever riving av flest hus
 Vest skaper størst støyproblemer

Det er korrridor midt som krever riving av
flest hus. K1-3b er justert slik at antall
berørte boliger kan reduseres i forhold til
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Vest gir en betydelig økt mengde godstog gjennom
sentrum
Vest er mer sårbar med tanke på byggeperiodens
lengde og virkning for sentrumshandel og byliv.
Vest hensyntar ikke at Hamar historisk er en havneby
beliggende ved en bukt. I særdeleshet gjelder dette
kulvertløsning.
Vest ivaretar heller ikke kvartalstrukturen i Hamar på
en god måte.
Sikring av Vest mot 200-årsflom vil skape en fysisk og
visuell barriere som er gir en større barreierevirkning
enn dagens situasjon.
Vest vil ha den mest krevende trafikksituasjonen for
passasjerer som ikke har gang eller sykkelavstand til
stasjonen.
Vest vil beholde en sentrumsnær stasjon, hvilket vil
være en fordel særlig de første årene etter IC er bygd.
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konsekvensutredningens tall. Det
innebærer at antall berørte boliger i K1-3b
og K3 er sammenlignbare. Det henvises til
Utdypningsdokumentets kap. 2.3. Nærmiljø
og friluftsliv.

Korridor midt
Midt er den mest kostbare og samtidig teknisk og
økonomisk mest usikre traséen. Dette er også påpekt i
utredningene. Samtidig gir Midt kortest reisetid, og er best
både for byutvikling og avvikling av togtrafikk.
Korridor øst
I følge utredningen er Øst den trasé som gir:
 Lavest utbyggingskostnad
 Den samfunnsøkonomisk rimeligste løsning.
 Går minst ut over landskapskvaliteter
 Gir enkleste forhold i byggeperioden
 Skaper minst utbyggingsmessige konflikter med
kulturhistoriske verneverdige bygg
 Krever riving av færrest hus
 Det skaper minst barrierevirkning for Hamar sentrum
 Den er enklest i for de som ikke bor i gangavstand fra
dagens stasjon. Fakta: Hvis vi deler Hamars
befolkning i de som bor nærmest Vikingskipet og de
som bor nærmest dagens stasjon så er det 14.605
innbyggere som vil være nærmest Vikingskipet og
15.191 som vil være nærmest stasjonen der den ligger
i dag (innbyggerne i Hamar Vest, Hamar Nord,
Storhamar og Midtbyen). I Ottestad kretsen som i all
hovedsak er innenfor 2km radius av Vikingskipet bor
det 7.879 mennesker. I tillegg kommer alle andre
Hedmarks kommunene selvfølgelig, det vil være litt
kortere til Vikingskipet, men viktigere, stasjon der vil gi
en mye enklere adkomst, uten å kjøre gjennom
Hamar Og: Befolkningsøkningen framover vil skje
nærmere Vikingskipet enn dagens stasjon
 Den vil være mye mindre sårbar for sentrum når det
gjelder utbyggingsperiodens lengde og virkningen på
sentrum ved utvikling av sentrumsbebyggelse
 Den vil gi mulighet for direkte forbindelse med
persontog fra Rørosbanen til Oslo (ingen togbytte)
 Den vil gi større muligheter for parkering
 Vil fjerne godstog fra Hamar sentrum
 Gir mulighet for direkte persontog til og fra Oslo på
Rørosbanen

For tilbringerreiser med bil bosatt i Hamar ,
eller Ottestad, eller regionen for øvrig vil
det for de aller fleste være mindre enn 2-3
minutters forskjell i reisetid mellom de to
stasjonene. Det er langt flere som har
akseptabel gangavstand til/ fra dagens
stasjon enn til/ fra Vikingskipet stasjon. Det
vises også til utdypingsdokumentets kap.
2.2. Trafikk (transport til og fra stasjonen)

I Hamars arealplaner er svært store
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Hovedinnvendingen fra Jernbaneverket mot Øst er
avstand til sentrum. Det er sågår varslet innsigelse
med stasjonsplassering og sentrumsvirkning som
begrunnelse. I en slik sammenheng framstår enkelte
stasjonsvalg på andre deler av IC-nettet svært
ulogiske, slik som forbi Horten.
En annen innvending mot Øst er hensynet til
Ramsarområdet i Åkersvika. Dette er bla brukt som
begrunnelse for varslet innsigelse mot Øst fra
Fylkesmannen i Hedmark. Vi konstaterer at i den
statlige planen for Ringeriksbanen er foreslått en helt
ny togtrasé tvers gjennom Ramsarområdet ved
Tyrifjorden. Også dette framstår som lite logisk,
Øst gir lengre reisetid (30 sekunder Oslo-Hamar, er
neppe avgjørende for transportvalg)
Den er lengre fra sentrum (På kort sikt er dette en
ulempe, men neppe ikke på lang hensyntatt hvor
befolkningsøkningen både i Hamar og regionen vil
skje)
Den tar mer dyrkingsjord (Ja, men den kan enkelt
legges om ved Børstad og ta noen få dekar).

Generelle forhold
 Høyden på sporene i forhold vil ha stor betydning for
påvirkningen på landskap, barrierevirkning o.l. Vi
forutsetter at høyder blir bestemt i forbindelse med
håndtering av kommunedelplanen.
 Avbøtende tiltak og rammene for disse må også være
avklart før kommunedelplanen vedtas.
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utviklingsområder lokalisert i dagens
sentrum, i det gamle sporområdet og på
Espern. Størstedelen av disse ligger
nærmere dagens stasjon enn Vikingskipet.

Se til Utdypningsdokumentets kap.
4.Avbøtende tiltak

6
Arbeiderpartiet i Hamar
14.09.2016
Det er viktig at hele InterCity-utbyggingen skjer iht. oppsatt
fremdriftsplan, slik at utbyggingen i neste planperiode for
NTP som vedtas våren 2017 sikres.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se til
Utdypningsdokumentets kap. 6.4.om
Videreføring i Nasjonal Transportplan
(NTP)

Byutvikling
For byens utvikling er det viktig med en bynær stasjon, jf.
K1 og K2. For K3 Med K3 vil det være større utfordringer
for en helhetlig byutvikling rundt dagens sentrum, og det vil
gi Hamar en utfordring med å lage naturlige forbindelseslinjer mellom togstasjon/ kollektivknutepunkt og Hamar
sentrum. Det er kommunens hele og fulle ansvar å
bestemme hvor og hvordan Hamar sentrum og området
rundt stasjonsområdet skal fortettes og utvikles. JBV kan
ikke stille krav til en spesifikk fortetting i sitt forslag til
kommunedelplan (KDP), jf. s. 41 og 43. Uenig i at gitte
premisser skal gi føringer for endelig valg av trase. Viser til
gjeldende KDP for strandsonen, datert 2003, der det er lagt
føringer for at kommunen ønsker en fortetting på Espernområdet. Som også vil være et sentralt område for
fortetting i ny KDP dersom vedtaket blir K1. Det er ønskelig
med en videre fortetting på Tjuvholmen som del av utvikling
rundt sentrum, samt i eksisterende kvartalsstruktur.

Byutvikling
Se til Utdypningsdokumentets kap. 5.2.om
K1: Krav til byutvikling med høy utnyttelse
og kap. 7.om Endring av planmateriale etter
offentlig ettersyn.
Merknaden tas for øvrig til orientering.

K1 vest-3b Kulvert
Det bes om at kulvertløsningen bygges på en slik måte at
høyde og inngang endres til det bedre. Det bør også sees
på om inngangen til kulverten kan flyttes lengre sørøst mot

K1 vest – 3b Kulvert
I alternativ K1-3b ligger sporhøyden
gjennom stasjonen på kote +126,5 – 127,0
altså på nivå med dagens høyder.
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stasjonen. Dersom dette gjør at stasjonsområdet må flyttes
tilsvarende, vil det være en god løsning dersom denne
korridoren skal velges. Det må sees på om kotehøyden på
stasjonen og sporene må være kote 128 som foreslått. Det
bør vurderes om denne kan senkes til dagens nivå. Det er
viktig at JBV ved valg av denne traseen, både i anleggsperioden og etter, ikke rører Koigen, slik de har lovet.
Barrierevirkningen på en kulvertløsning må være minst
mulig. Samtidig ser vi mulighetene av en ny strandsone på
utsiden av kulverten vil gi, i forlengelse av Koigen mot
Tjuvholmen.

Om flytting av inngangen til kulverten mer
mot sørøst, vises det til Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K1: Mulighet for å
skyve plattformer lenger øst, mot Åkersvika
og K1: Muligheter for å senke kulvert i K13b.

K1 vest – 2b Bro
Hamar Arbeiderparti avviser broalternativet. Det vil lage
mest støy og har størst barrierevirkning mellom sentrum og
Mjøsa.

K1 vest – 2b Bro
Merknaden tas til orientering.

K3 øst – 3 Vikingskipet
Fremstår med klart lengst avstand til dagens sentrum. Vil gi
kommunen utfordringer i det videre arbeidet med
sentrumsutvikling, men også muligheter for å utvikle Hamar
sentrum mot Mjøsa med en strandsone uten barrierer. De
miljømessige konsekvensene av å legge traseen over
dyrket mark og i og ved RAMSAR-området vil skape
utfordringer. Ved valg av denne traseene bes det om at det
bli sett på muligheten for en landbrukskulvert over Børstad.
Hvordan parkeringsplasser for arrangement i Vikingskipet
skal løses ved ny stasjon må også fremkomme.

K3 øst – 3 Vikingskipet
Merknaden tas til orientering. JBV vurderer
det ikke som aktuelt å legge inn kulvert ved
Børstad som avbøtende tiltak for landbruk.
Det er en utfordring å legge til rette for en
tett utbygging rundt stasjonen i K3, og
samtidig beholde store arealer til parkering
for arrangementer i Vikingskipet. JBV har
lagt til grunn at antall parkeringsplasser skal
begrenses, men at de detaljerte løsningen
må tas opp i neste planfase hvis K3 blir
valgt løsning.

K2 midt – 1a Midt
På bakgrunn av utredningen JBV har gjennomført er det
ikke anbefalt å jobbe videre med dette alternativet.

K2 midt – 1a Midt
Merknaden tas til orientering.

Alle tre korridorer/ stasjonsplasseringer krever opparbeidelse av tilstrekkelig med parkeringsplasser for NSBs
kunder, samt godt utbygd kollektivknutepunkt. Det er viktig
at mulige konsekvenser for videre utbygging av dobbeltsporet jernbane kommer på bordet. Hva vil konsekvensene
bli dersom kommunestyret vedtar K2 midt eller K3 øst-3?
Konsekvensene for kulvertløsning og byggearbeid frem til
Stormyra må vises på en bedre måte. Hvor mange
eiendommer blir berørt i utbyggingsfasen? Hvordan vil
kulverten bli utformet i etterkant av arbeidene på traseen
vest for Koigen og mot Stormyra?

Kulvert fram til Stormyra gjelder K1-2b. Det
er lagt til grunn at denne i etterkant vil bli
benyttet til kryssende veger, gang- og
sykkelveger og grøntanlegg. Det er ikke
forutsatt bygging direkte oppe på kulverten.

Ved bygging av tunnel og kulvert bør anleggsarbeidet og
uttak av masse skje fra nordsiden av Furuberget på
Jessnes i Ringsaker kommune.

Det er lagt til grunn at masser fra tunnel
også må tas ut i et tverrslag sør for
Furuberget, og ved tunnelåpningen i sør.
Det vises til fagrapport anleggsgjennomføring. Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap. 3.om
Anlegggjennomføring. Det vil igangsettes
arbeid med en massedisponeringsplan/ utredning.

Også i en anleggsperiode på trase øst vil få konsekvenser
for bl.a. trafikkavvikling inn og ut av sentrum. Det må
legges gode og gjennomførbare planer for
trafikkavviklingen.
Uavhengig av trasévalg er det viktig at kommunen og JBV
holder god dialog og tidlig avklarer hvilke avbøtende tiltak
som er aktuelle for de ulike traseene. Viktig med avbøtende
tiltak for eiendommer, strandsone, infrastruktur, miljø m.v.
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Med forbehold om at det ikke kommer frem avgjørende
informasjon, anbefaler Hamar Arbeiderparti korridor vest
alternativ K1-3b kulvert med stasjonsplassering med
nærhet til arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner,
utdannings- og kulturinstitusjoner, samt jernbanens
kulturhistoriske betydning for Hamar. Vektlegge god og
framtidsrettet tilknytning til Rørosbanen – som ønskes
elektrifisert og modernisert og i framtiden kan knyttes til ICnettet.
7
Hamar Venstre
15.09.2016
Hamar Venstre fraråder på det sterkeste begge alternative
traséer i korridor vest, K1-2b og K1-3b. Viktig å benytte
denne helt spesielle muligheten til å gjennomføre
symbiosen mellom byen og Mjøsa. Ønsker å utvikle
strandsonen på egne premisser, som et friareal til offentlig
benyttelse, planlagt i lokaldemokratisk ånd, mest mulig fritt
for føringer utenfra. Det vil gjøre uopprettelig skade på
byen dersom man velger å fylle igjen Hamarbukta, anlegge
en seks meter høy og tyve meter bred kulvert, og i tillegg
bygger høyhus på opp mot 8 etasjer. I samme område. En
bro over bukta og Koigen vil også virke ødeleggende, både
visuelt og støymessig.
Venstre har registrert følgende innvendinger og
usikkerhetsmomenter ved vest-alternativene:
Risikoen ved utbyggingsprosjektene er for høye –
hvor lang tid vil det ta å bygge ut området etter at
jernbanen er bygd ut?
Hva vil skje med «byen bak vollen»?
Næringsvirksomhet i utbyggingsområdet vil lide
under den lange utbyggingsperioden, og kanskje i
lang tid etterpå.
Forurensning gjennom mange års
utbyggingsvirksomhet i strandsonen; svevestøv i
sentrum.
Hvem vil flytte inn i eventuelle boliger på det som
vil bli Hamars presumtivt dyreste tomt?
Barrieren mellom byen og Mjøsa forsterkes.
Avstanden fra Mjøsa til sentrum blir lengre.
Mangelfulle opplysninger om trafikkavvikling og
parkeringsmuligheter i anleggstiden.
Mangelfulle planer om trafikkavvikling og
parkeringsmuligheter med et stort antall boliger
(1000 til er nevnt) i sentrum.
Mangelfulle planer om parkering for biler som
benyttes av de titusener av brukerne av
jernbanestasjonen som ikke bor i Hamar sentrum.
JBV tar ikke hensyn til den aller største andelen
innbyggere i Hamar-området; alle som ikke bor
innenfor 600-metersgrensen.
JBV har ikke tallfestet hvor mange personer
innenfor 600-metersgrensen som faktisk bruker
toget ofte.
JBV har ikke vist til samfunnsøkonomisk tap ved
langvarig opphold i togtrafikken gjennom Hamar i
anleggsperioden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV har noen
supplerende kommentarer, se under. Det
vises også til Utdypningsdokumentet.

Se Utdypningsdokumentets kap. 3. om
Anleggsgjennomføring.
Det vil i neste planfase bli jobbet mer
detaljert med anleggsgjennomføring og
massetransport, samt trafikkavvikling i
anleggsfasen.

Hamar stasjon har i dag ca ca 4000
passasjerer (sum av- og påstigere) pr. dag
på hverdager. Bare ca 1/3 av disse bruker
bil til/ fra stasjonen. Det vil ikke bli behov for
parkering for titusener av brukere i framtida,
om parkering. Se Utdypingsdokumentets
kap. 5.2. om K1: trafikksystem til Espern og
K1: krav til byutvikling med høy utnyttelse.
Figurene som er vist som viser 600 meters
avstand er benyttet som en illustrasjon, og
ikke en grense for utredning av
trafikkgrunnlag. JBV har lagt hele regionen
til grunn når trafikken er vurdert. Se også
Utdypingsdokumentets kap. 2.2 om Trafikk
(transport til og fra stasjonen) og kap. 5.2.
om K1: trafikksystem til Espern og K1: krav
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til byutvikling med høy utnyttelse
JBV har ikke lagt til grunn langvarig
opphold i togtrafikken i anleggsperioden.
Det er forutsatt at trafikken skal
opprettholdes i hele anleggsperioden, med
bare kortvarige avbrekk.
-

Eierforholdene rundt fyllingen i Hamar er så vidt
Venstre veit ikke avklart.

K2 midtløsning
To hovedutfordringer:
Usikkerhet rundt finansiering av en kulvert til evt.
bebyggelse.
Totalpris.
Mest positive argumenter:
Størst potensialet for å få til en samlende løsning
for Hamar.
Sparer strandsonen.
Muligheter for en innendørs stasjon; økt
bekvemmelighet.
K3 – østløsningen
Flest positive elementer, balansert mot det negative.
Stasjonen ved Vikingskipet er:
Samfunnsøkonomisk mest lønnsom.
Billigst selv med tilsving.
Regionalt sett mest fremtidsrettet med muligheter
for en fremtidig IC-linje til Elverum uten å måtte
benytte Hamar som sekkestasjon.
Best som trafikknutepunkt, nær E6
Mest sentral plassering for flest innbyggere i
Hamar og omegn
Frigjør strandsonen til fellesarealer og lokalstyrt
utvikling
Frigjør Espern-området til boligformål og boliger i
nærheten av stasjonen
Togtrafikken kan gå normalt i større deler av
anleggsperioden enn hva tilfellet er for de vestlige
alternativene.
Flere muligheter for parkeringsplasser til dem som
kommer med bil fra spredtbygde strøk
Mindre biltrafikk i sentrum; innfartsåre og flere
eksisterende ringveier kan brukes uten å måtte
kjøre gjennom hele sentrum av byen.
Østalternativet har minst negativ effekt på
landskapskvaliteter.
Få hus ødelegges.
Mindre barrierevirkning.
Ingen godstog gjennom Hamar sentrum.
Generelle betraktninger
Hamar har egenverdi som by. Mange hensyn må tas når
det gjelde byutvikling. Østalternativet står frem som det
billigste, mest fleksible og fremtidsrettede alternativet, slik
bla. Siv.arkitekt Peter Butenschøn har pekt på i sitt notat.
JBV har i for lite grad tatt hensyn til Hamars utvikling i
fremtiden. Overveiende flertall av Hamars innbyggere

Klarlegging av rettsforholdene rundt nye
arealer i Hamarbukta må skje så tidlig som
mulig etter vedtak om KDP. Se Utdypingsdokumentets kap. 6.1 Grunnerverv.

For tilbringerreiser med bil bosatt i Hamar,
eller Ottestad, er det fortsatt minst like
mange som har kortere veg til dagens
stasjon enn til Vikingskipet. For disse som
bor i ytre deler av byområdet, er regionen
for øvrig vil det for de aller fleste være
mindre enn 2-3 minutters forskjell i reisetid
mellom de to stasjonene. Det er langt flere
som har akseptabel gangavstand til/ fra
dagens stasjon enn til/ fra Vikingskipet
stasjon.
Det er lagt til grunn at togtrafikken skal
opprettholdes i anleggsperioden i alle
alternativene.
Det er en utfordring å legge til rette for en
tett utbygging rundt stasjonen i K3, og
samtidig beholde store arealer til parkering.
JBV har lagt til grunn at antall p-plasser
skal begrenses, men at de detaljerte
løsningene må tas opp i neste planfase hvis
K3 blir valgt løsning. Se også
Utdypingsdokumentets kap. 2.2 om Trafikk
(transport til og fra stasjonen) og kap. 5.2.
K3: tilsving nord.
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(90%) bor ikke i gangavstand til dagens stasjon. Dette
punktet er dermed tillagt for stor vekt.
Viser til Gehl-rapporten som slår fast at Mjøsa er Hamars
største attraksjonsfaktor (størst «herlighetsverdi»). Byer
som ønsker å fremstå som mer enn et stoppested ved
jernbanen har behov for å markere egenverdi. Forholdet
mellom by og vann er faktor som kan hjelpe til i denne
markeringen. Venstre er ikke beroliget av JBV
mulighetsstudier på dette området.
Usikkerhetsmomentene og de negative følelsene av en
megakonstruksjon mellom sentrum og sjøen er dermed for
stor. Det finnes ikke kriterier for klassifisering av
«anbefalt», «ikke anbefalt» og «fraråde» - spesielt i tilfeller
der JBV egne delrapporter konkluderer med svært mange
positive trekk ved både midt- og østalternativene. Anmoder
JBV å ta ansvar for at innsigelser unngås i størst mulig
grad, og forandrer klassifiseringen fra «fraråder» til «ikke
anbefale», siden det likevel ikke finnes grunn til å skille
mellom disse ut fra objektive kriterier.
8
Hedmark Venstre
Se til sammendrag fra Hamar Venstre nr. 7.

15.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Se til svar til merknad nr. 7 Hamar Venstre.
For øvrig tas merknaden til orientering.
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Lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv

9
Mjøsgløtt Borettslag v/ Olvar Risheim
18.07.2016
Det er beskrevet og illustrert en riggplass med rømningstunnel/ tverrslag over eksisterende leilighetsbygg med 22
beboere. Foreslår en alternativ plassering av adkomsten
med bedre skjerming av bebyggelsen, som ikke medfører
riving av eksisterende bygg, og dermed lavere
anleggskostnader.
Omfattende båndlegging i nærområdet skaler usikkerhet.
Teknisk trasebeskrivelse Byggeriet-Furuberget indikerer
betydelige ulemper i anleggsperioden med dårlig
fremkommelighet, støy og forurensning.
Alternativ K1-2b/K1-3b er dårlig med tanke på god
byutvikling og et trivelig sentrumsområde, samt
tilgjengelighet til Mjøsa.
Anbefaler at K1 ikke velges som trase for nytt dobbeltspor.

Jernbaneverkets kommentar
Tverrslaget er en hovedadkomst til tunnelen
og det vil være behov for relativt store
arealer i anleggspesioden. Det vil foregå
transport av tunnelmasse ut og masser inn
etter avsluttet tunneldriving samt transport
av materialer og utstyr.
Bebyggelsen i Mjøsgløtt borettslag blir ikke
direkte berørt, men det vil bli ulemper for
beboerne i anleggsfasen
Uansett er det slik at de to boligblokkene
ikke skal/kan rives. Det vurderes ikke
aktuelt å endre plakartet i dette området
Det vil i neste planfase bli arbeidet videre
med detaljering og plassering av
tunnelpåhogget og bruken av området i
anleggsperioden. Det vises også til
Utdypingsdokumentet kap 5.2. K1, K2, K3:
Tverrslag fra tunnelen gjennom Furuberget

10
Jernbanens Arbeiderlag
25.08.2016
Jernbanens arbeiderlag mener at alternativ vest (H1) skal
benyttes, og dagens jernbanestasjon beholdes.
Dobbeltsporet bør gå ut fra dagens spor 3 og 4, hvor sporet
senkes i en åpen kulvert og gradvis går over i lukket kulvert
som forsvinner i tunnel under furuberget. Tilgangen til
jernbanemuseet kan løses ved å opprettholde dagens spor
fra Jessnes til Jernbanemuseet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Forslaget tillater full drift av nåværende toglinje i hele
anleggsperioden, som er viktig både for person- og
godstrafikk. Ved å ta vekk nåværende spor 1, vil dette
frigjøre areal som kan benyttes til utvidelse av skyssstasjonen. I fremtiden vil Rørosbanen kobles på spor 2.
Forslaget bidrar til en bedre tilgjengelighet for passasjerer
til jernbane og buss i og med at stasjonen vil fremdeles
ligge i kort gangavstand til alle offentlige serviceenheter i
byen. Forslaget muliggjør fremtidige planer om forlengelse
av flytoget/ Gardermobanen til Hamar.

Det er i fremlagt KDP forutsatt at
eksisterende spor skal være i drift i hele
anleggsperioden, med unntak av stans
maksimum 6-7 uker hver sommer.
Det vises til hovedplan for SørliBrumunddal, der nødvendig antall spor i
bredden for å fremføre ønsket antall tog er
7. Ved å frigjøre spor 1 til publikum/ taxi,
må øvrige spor skyves nærmere Mjøsa, og
det vil bli noe mindre arealer til byutvikling
på sørsiden av sporene.

Påpeker at anleggsarbeidet med utbygging av tunnelen fra
Jessnes til Hamar stasjon bør bygges nordfra og sørover,
slik at togtrafikken til Hamar stasjon kan opprettholdes i
anleggsperioden.

Det vil være mulig å drive tunnelen kun
nordfra, som det foreslås, men ulempen vil
være lenger drivetid. Nye spor til Hamar
skal stå ferdig i 2024, og til Brumunddal
senest 2026. Tunnelen vil være
dimensjonerende for ferdigstillelse. Vi vil se
nærmere på plassering av tverrslag og
utkjøring av masser i neste planfase. Det vil
være en fordel å slippe å kjøre ut massene
gjennom stasjonen/ Espern.
Forutsatt stasjonsområde ved dagens
høyde, som vist i fremlagt planforslag, vil
det ikke være mulig å drive fjelltunnel før
ca. ved Bryggeriundergangen. 20 promille
fall fra plattformens nordende, er kun tillatt i

Mener at kulvertløsning er best hensiktsmessige løsning.
Kulverten bør senkes fra Hamar stasjon med mellom 15
promille og 20 promille. Senkningen bør være fra
nåværende stasjonsbygning eller på høyde med
nåværende taxistasjon. Kulverten bør anlegges på
vinterstid når Mjøsa er på sitt laveste nivå.
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300 meters lengde, og vi vil derfor ikke
komme så dypt som i fremlagt forslag. Det
vil heller ikke være mulig å starte det bratte
fallet før etter at plattformen er avsluttet, av
hensyn til stigningskrav på plattform (maks
2 ‰).
Det er et godt innspill å planlegge arbeider
med kulverten når Mjøsa er lav, i
vinterhalvåret. Og også se på muligheter for
regulering av vannstand i Mjøsa. Vi vil se
nærmere på dette i neste planfase.
11
Hamar Historielag v/ Ida Kristin Lie
29.08.2016
Tar ikke stilling til valg av alternativ men har følgende
innspill til prosessen videre:
De foreslåtte traseer vil bety sanering av hus og
endring i bygningsmiljø. Hus av arkitekturhistorisk
eller kulturhistorisk verdi, må måles opp,
fotograferes og beskrives enkeltvis og som samlet
bygningsmiljø.
Objekter og anlegg som forsvinner må
dokumenteres ved oppmåling, fotografering og
beskrivelse.
Uansett fremtidig jernbanetrase, eller annen bruk
av arealet utenfor Strandgata, må området
dimensjoneres og utvikles slik at konturene
bevares og arealbruken gjenspeiler dette områdets
historie. Det blir også viktig å sikre dokumentasjon
på områdets utvikling gjennom 150 år.

Jernbaneverkets kommentar
Bygningsregistreringer skjer i neste
planfase. Forøvrig tas merknaden til
etterretning.

Poengterer at deres oppgave er å peke på behovet for
dokumentasjon som kna fortelle historien – noe som kan
bidra til forståelse for at endringer ble nødvendig.
12

Folkeaksjon for jernbanefri Strandsone 04.09.2016
i Hamar
Støttes av over 6.000 underskrivere.
Mener at jernbanerelatert virksomhet i Hamars strandsone
kan være et brudd på Stortingets intensjon med vern av
strandsoner dersom det finnes andre mulige alternativer
(K3). Ønsker å åpne kvartalsstrukturen igjen etter at denne
ble redusert på 1890-tallet på grunn av Dovrebanens
forlengelse.

Kulvert
Mener JBVs forslag med kulvert vil gi barrierevirkning etter
heving av terreng, og at sikten fra Strandgaten mot Mjøsa
blir redusert. Uenig i at tilrettelegging for allmennheten på
utsiden av kulverten skal gå på bekostning av byen.
Bru
Mener at broen vil sterkt redusere synsfeltet til
Hamarbukta, og vil redusere tilgang for båttrafikk inn til
sentrum på grunn av variasjon i vannstanden, og at broen
vil generere mye støy mot byen. Eventuelle støyskjermer
kan redusere støy, men vil da ytterligere redusere sikt.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
JBV viser for øvrig til Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning
av strandsonen langs sjøen, hvor det bl.a.
står at forbudet i 100-metersbeltet gjelder
ikke der annen byggegrense er fastsatt i
kommuneplanens arealdel eller
reguleringsplan. For by- og tettstedsområdene skal behovet for fortetting og
byutvikling tillegges vekt.
Merknadene tas til orientering. Det vises til
Utdypningsdokumentets kap. 5.2.om K1
Vest, og supplerende illustrasjonsmateriale
presentert for politikerne i høst. Sistnevnte
materiale er samlet i et eget hefte som vil
bli offentlig tilgjengelig.
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Generelt
Ønsker at byen får tilbake den frie tilgangen til Mjøsa, og
krever at gamle spor, installasjoner og fyllinger fjernes så
snart et nytt dobbeltspor blir etablert i en annen korridor.
Frykter at Hamar vil bli mindre attraktiv og miste identiteten
som Mjøsbyen.
13
-

-

Snekkerstua Vel
29.08.2016
Bekymring rundt etablering av anlegg og
riggområder ved tverrslag Snekkerstufeltet. Arealet
beslaglegger to boligblokker i Mjøsgløtt borettslag.
Lokal veier er ikke dimensjonert for anleggstrafikk,
ved uttransport av masser.
Ber om at utbyggingen foregår mest mulig
skånsomt og miljøvennlig.
Anleggstrafikken bør fordeles likt på Strandvegen,
Snekkerstuvegen og Furubergvegen.
Båndleggingen for riggplass skaper usikkerhet,
bekymring og negative markedsmessige
konsekvenser.
Bekymring for støy- og støvbelastning.
Uttransport av steinmasser bør foregå på lekter på
Mjøsa.
Overskuddsmasser bør benyttes til flomsikring av
gang- og sykkelveien mellom Snekkerstufeltet og
Vikerødegården.
Anmoder om at riggområde ved Mjøsgløttet
borettslag flyttes slik at eksisterende boligmasse
ikke må rives, og boligområdet skjermes for
anleggsulemper.

14
Vang historielag
18.08.2016
Har ikke foretatt noen total vurdering av ulike alternativ,
men kun konsentrert seg om bevaringsaspektet.
Har følgende innspill til planen:
Hovedprinsippet for bevaring er først og fremst å
bevare hele miljøer. Enkeltobjekter bevares når det er
snakk om helt spesielle bygninger anlegg. Dette bør
man holde fast ved i planen.
Mener trasévalg hadde vært lettere om Hamar
kommune hadde hatt en kulturminneplan og at denne
hadde foreligget før denne saken.
Mener det østlige alternativet er det mest
problematiske da den i sterk grad vil berører at av våre
aller eldste landbruksområder hvor det er gjort mange
store og viktige arkeologiske funn. Historielaget regner
med at JBV og kommunen er kjent med dette, men
fremhever noe viktig informasjon om området fra Lars
Piløs doktoravhandling «Bosted – urgård og
enkeltgård» fra 2005 og Per-Øivind Sandberg «Åker
gård i Vang fra høvdingsete til herregård», 2015.
Retter spesielt fokus på fornminne Elvsholmen (se
merknad for detaljert informasjon).
Fremhever det unike kulturlandskapet rundt Åkersvika
og påpeker at den vedtatte utvidelsen av E6 og evt.
jernbane i trasé øst vil redusere kulturlandskapet og
naturmiljøet her ytterligere. Mener at det som er igjen
bør bevares for fremtiden (se merknad for detaljert
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Merknaden tas til orientering.

Jernbaneverkets kommentar
Se svar til merknad nr. 9 Mjøsgløtt
borettslag.
Det vil i 2017 bli igangsatt arbeid med en
massedisponeringsplan/ -utredning som vil
ta for seg flere av de forhold som nevnes.
Det vises til Utdypingsdokumentet kap 2.3
Støy, kap. 3. Anleggsgjennomføring, kap.
5.2. om K1, K2, K3: Tverrslag fra tunnelen
gjennom Furuberget.
Se Utdypingsdokumentet kap. 1. om
båndleggingssonen,
Forøvrig tas merknaden til etterretning.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

-

-

-

-

Det vises til Utdypningsdokumentets
kap. 2.3. om kulturmiljø. Se også
planbestemmelser og retningslinjer, jfr.
Utdypningsdokumentets kap. 7.
Hamar kommune har en slik plan fra
31.08.2011 (KDP for kulturminner og
kulturmiljøer)
Informasjon om registrering av
kulturminner i området tas til
etterretning. Dette vil være av
betydning dersom K3 vedtas.

Merknaden tas til etterretning. Dette vil
være av betydning dersom K3 vedtas.
JBV har fremmet innsigelse mot K3,
og anbefaler K1, se kap. 2.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

-
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kunnskap om områdets kulturhistorie).
Understreker konsekvensene for Hamars historiske
bygningsmiljø hvis trasé øst med stasjon ved
Vikingskipet velges. Fremhever stasjonen som er et av
de få monumentale byggene som står igjen og trekker
frem Briskebyens historiske bygningsmiljø.
Historielaget ber om at det foretas en områdebevaring
av det som er igjen av Briskebyen og at «tvestua»,
husmannsstue i tilknytning til Elvsholmen fortsatt kan
bli stående (se merknad for mer detaljert informasjon
om bygningsmiljøene og «tvestua»).

15
Norsk jernbanemuseum
12.09.2016
Uttaler at høringsdokumentet viser et grundig arbeid for å
løse jernbaneverkets behov ved alle foreliggende
alternativ, og det behandler fremtidig forbindelse til
museets driftsbase på verkstedsområdet på Espern på en
prisverdig måte.

-
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Merknaden tas til orientering.
Elvsholmen blir ikke berørt av en evt.
tilsving mot nord.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Det henvises til utarbeidet notat vedr.
jernbanemuseet som er tilgjengelig på
JBVs nettsider.

Har følgende innspill til K1, som er det mest sannsynlige
alternativet per dags dato:
Mest ideell løsning for museet er å beholde mest
mulig av eksisterende spor østover mot byen, med
en integrering i byrommets gulv, slik det er skissert
i K1-2b og k1-3b.
Alternativ k1-3b (kulvert) synes å være den mest
elegante løsningen med hensyn til sporforbindelse
mot jernbaneverkstedet og museets funksjoner.
Øyner nå en stor mulighet til å forlenge
«Tertittoget» fra museumsparken og inn til
sentrum, som lenge har vært et ønske fra både
politikere og befolkningen.
Ønsker seg en sportilknytning sørover og en
holdeplass i byen nær Skibladners brygge for
«Karettoget» (museets eldste togsett med
damplokomotiv fra 1861) og andre veterantog.
Understreker at dette vil kunne bli en stor ny
attraksjon.
Poengterer at påkobling mot nord er mulig for alle
alternativer. Sporet er langt, vil kreve mer
vedlikehold enn dagens museumsforbindelse og vil
antagelig konkurrerer med flere andre interesser.
Trekker frem strekningen nord for Jessnes hvor
traséen kan være aktuell som sykkelveg. Museet
kan leve med tilkobling til det nasjonale nettet
nordover.
Understreker at det ikke bare er museet som har
interesser i verksteds- og stallområdet, men
likeledes JBV og Mantena.
- Poengterer at hvis museet av ulike årsaker ikke
kan bruke verkstedsområdet må museets behov for
driftsbase og hensetting dekkes annet sted i
nærheten av Hamar. Viser til utredningen
«Driftsfunksjoner Østlandet JBV 2015».
16
Nedre Storhamar Velforening
Uttaler seg på vegne av 400 husstander.
Bekymret for store mengder støy og trafikk i

14.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.Se
Utdypningsdokumentets kap. 3. om
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anleggsperioden som vil strekke seg over lang tid.

Anleggsgjennomføring.

Mener utbygging av korridor 1 vest vil ha en meget negativ
effekt på Hamars utvikling sammenliknet med alternativ øst
og midt. Frykter Mjøsa og Koigen blir avskåret fra byen.
Påpeker at dette er et av Hamars viktigste
rekreasjonsområder.

Merknaden tas til orientering.

Ønsker ikke bruløsning med åpent jernbanespor, og mener
dette kan ødelegge Hamar som Mjøsby.

Merknaden tas til orientering.

17
Østbyen vel v/ Ida Oleanna Hagen
14.09.2016
Ønsker K1 vest med kulvert for å videreutvikle en kompakt
og bærekraftig by med mindre lokalt transportbehov og mer
attraktivt urbant miljø.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Mener korridor midt er mest dramatisk på grunn av det
store antallet verneverdige bygg og gater, samt private
boliger som vil bli berørt.
Mener korridor øst kan ha store negative konsekvenser for
jordbrukslandskap og våtmarksområdene.

18
Hedmark Trafikk FKF
14.09.2016 Jernbaneverkets kommentar
1. Det må settes av nok areal til skysstasjon for buss, taxi, 1. Utviklingen av framtidig stasjon vil skje i
sykkel som muliggjør «takting» og korrespondanse
samråd med Hedmark trafikk, og JBV
mellom busser og tog, og kortest mulig gangavstand.
deler Hedmark trafikks ønsker om et
Det må tas hensyn til plass for å etablere
knutepunkt med tilstrekkelig
ladeinfrastruktur for elektriske busser. Krav til
funksjonalitet for gode korrespondanser
nullutslipps-teknologi på bybusser fra 2025 (NTP 2018mellom alle transport-former. Utforming,
2029).
dimensjonering og utbygging av sentral
bussterminal i Hamar er Hedmark
2. Lokasjon til dagens skysstasjon i Stangevegen vil være
trafikk/ Hedmark fylkes-kommunes
logisk å bruke som (tilleggs-) knutepunkt i fremtiden.
ansvar. JBV vil samarbeide om en slik
Kort avstand til Hamar sentrum fra dagens skysstasjon.
utvikling i forbindelse med planlegging
av ny stasjon i neste planfase.
3. Alle jernbanebruer og underganger må ha
2. JBV er enig i at dagens busstasjon kan
minimumshøyde for passering av buss – spesielt inn
ha nytte selv ved en annen lokalisering
og ut av nye utviklingsområder, og som gir
av jernbanestasjonen. Opprettholdelse
omkjøringsmuligheter for busser ved stengte veger.
og utforming av busstasjonen blir et
tema i neste planfase.
4. Kollektivtransport bør prioriteres på strekningen Jemtes 3. Alle bruer og underganger på offentlig
Gate – Strandgata – Østregate – Stangevegen. Ønsker
kjøreveg vil bli bygget med dimensjoner
bilfrie gater tilpasset gående, syklende og
som muliggjør passering med buss.
kollektivtransport.
4. Kollektivtransportprioritering i gatenettet
i Hamar er ikke en del av IC-prosjektet,
5. Ønsker prioritert fremkommelighet for kollektivtransport
og ansvaret ligger hos de lokale
i innfartsveger.
vegmyndighetene og Hamar kommune,
men JBV ser gjerne at kollektivtrafikken
i Hamarregionen blir godt prioritert i
6. Dersom bussdepotet i Disentrandvegen forsvinner, må
gatenettet.
det settes av areal til bussoppstillingsplass for 60-70
5. Som pkt 4.
busser + infrastruktur.
6. Hvis bussdepotet i Disenstrand-vegen
blir berørt, vil kompensasjon for ulempe
og arealbeslag bli en del av det
ordinære grunnervervet, jfr.
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Utdypningsdokumentets kap. 6.1. om
Grunnerverv.
19
Hamar Seilforening
08.09.2016
Fraråder trasevalg vest. Vil bevare strandsonen, og ønsker
hverken kulvert eller bru. Påpeker at Hamars viktigste
kvalitet og tradisjon er kontakt med strandsonen, vannflater
og Mjøsa.
Er for østlige alternativ.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

20
Jordvernalliansen i Hedmark
15.09.2016
Jordvernalliansen vil sterkt fraråde alternativ K3 øst,
traseen fører til ødeleggende inngrep i
produksjonsarealene til to av kommunens driftsenheter.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til etterretning.

Mener trasévalg og jordvernhensyn i Hamar må ses opp
mot tilsvarende i Stange og Ringsaker, hvor det er umulig å
unngå store konsekvenser for omdisponering av dyrket
mark, uansett valg, særlig i Stange. Dette uunngåelige
arealbeslaget må få konsekvenser for trasévalg i Hamar,
hvor det er fullt mulig å unngå konsekvenser for dyrket
mark ved å velge trasé midt eller vest.

Merknaden tas til etterretning.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
Naturressurser.

Dersom østre linje skulle bli valgt, vil Jordvernalliansen
kreve tunnel også for Børstad/Tommelstad.

Merknaden tas til etterretning.
Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K3:
Muligheter for kulvert i K3, forbi Børstad og
Tommelstad

Fra et jordvernsynspunkt er vestre og midtre linje
likeverdige. Boliger og næringsbygg som rives, må likefult
nødvendigvis om lokaliseres til nye tomter. For Hamars
vedkommende vil enhver omlokalisering legge press på
jordbruksområdene rundt byen. Jordvernalliansen ber om
at traseer og tekniske løsninger som i minst mulig
utstrekning fører til innløsning av boliger og næringsbygg,
velges.

Merknaden tas til etterretning.

21
Hamar Arbeidersamfund
08.09.2016
Anser at det er avgjørende å følge tidsplanen for å oppnå
vilkårene i NTP 2018-2029. Advarer mot at prosjektet skal
forsinkes av uenigheter mellom kommune og
Jernbaneverket.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Det henvises
til Utdypningsdokumentets kap. 6.4.om
Videreføring i Nasjonal transportplan (NTP)

Mener at kommunen må godta at Jernbaneverket anbefaler
alternativ vest med mulig kulvert løsning over Hamarbukta.
Vektlegger viktigheten av sentral plassering av stasjonsområdet med nærheten til arbeidsplasser, boliger,
servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner.
Vektlegger også god og fremtidsrettet tilknytning til
Rørosbanen – som de ønsker elektrifisert og modernisert
på sikt. Oppfordrer kommunen til å stille klare, realistiske
krav til utforming og justeringer av traseen, og tilhørende
avbøtende tiltak.

Merknaden tas til orientering. Det henvises
til Utdypningsdokumentets kap. 2.1. om
Jernbanetiltaket og elektrifisering av Rørosbanen.

Forutsetter at JBV vil bevare Koigen, og at trase valget
åpner for utvidelse av det flotte bade- og friluftsområdet,
slik mulighetsstudien fra C.F. Møller, Dronninga Landskap,
Rejlers og Jernbaneverket har presentert.

Merknaden tas til orientering.
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Hamar kommune må benytte muligheten for å sette fart på
utviklingen av strandsonen til beste for innbyggere og
tilreisende. Planleggingen må ses i et byutviklingsperspektiv, og tas miljøhensyn som jordvern, bevaring og
evt. videreutvikling av strandsonen.
Traseen må i størst mulig grad skjerme bydeler og boliger.
Ved å senke høyden på sporet minsker barrierevirkningen
mot Mjøsa. For øvrig viktig at:
 Planlegging av trasé og jernbanestasjon må ses i et
byutviklingsperspektiv. Jernbanestasjonen skal være et
viktig knutepunkt i regionen. En videreutvikling av
Hamar sentrum må ivaretas på en god måte.
 Miljøhensyn som jordvern, bevaring og eventuelt
videreutvikling av strandsonen må telle mye.
 Traséen må i størst mulig grad skjerme bydeler og
boliger, slik at færrest mulig boliger blir berørt.
 Å legge dobbeltsporet på kote 128 synes å være
unødig høyt for å verne banen mot flom. Å senke
høyden på sporet minsker barrierevirkningen mot
Mjøsa. Det bør gjøres.

Merknaden tas til orientering.

22
Vang bondelag
15.09.2016
Jordvern
Globalt har man gjennomsnittlig 2,7 daa jordbruksareal pr.
innbygger. Norge har 2,1 daa pr. innbygger. Derfor bør
man unngå nedbygging av jordbruksarealer ved alternativ
øst. Jordkvaliteten på Børstad, Kluke og Tommelstad er
godt over norsk gjennomsnitt.

Jernbaneverkets kommentar

Matproduksjon på lokale arealer
Norges selvforsyningsgrad av mat er i dag under 45% og
fallende, samtidig som matbehovet øker med økende
befolkning. Derfor må ikke den produktive jorda i alternativ
øst røres. Produksjonen på gårdene Børstad, Kluke og
Tommelstad har varierte vekstskifte og høye avlinger.
Arealene som berøres av utbyggingen ligger i et område
med relativt stabilt klima og sikre avlinger. Kornarealene på
disse gårdene er betydelige. Det er bred politisk enighet
om økt norsk matproduksjon.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
etterbruk av eksisterende jernbane og kap.
2.3. om naturressurser.
Se også svar til merknad nr. 3 Hedmarken
landbrukskontor og nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark.

Vang bondelag er tilfreds med jernbaneverkets fraråding av
alternativ øst med blant annet argumenter for vern av
jordarealene. Bondelaget påpeker også at gårdene
Børstad, Kluke og Tommelstad har stor kulturell verdi som
kulturlandskap i Hamar, som også konsekvensutredningen
har påpekt. Vang bondelag fraråder alternativ øst.
23
Hamar Olympiske anlegg
15.09.2016
Understreker at anlegget trenger store parkeringsarealer
under arrangementer og at de i dag disponerer oppunder
2000 plasser. Parkeringsplassene er viktige parkeringsinntekter og kan for deres forretningsforbindelser være
avgjørende ved valg av arrangementssted.
Ber derfor om at tapte parkeringsplasser må erstattes ved
valg av trasé øst som ifølge fagrapporten vil medføre en

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Hvis det skal bygges stasjon ved
Vikingskipet må det tilretteleges for entett
bebyggelse rundt stasjonen. Det er
vanskelig å kombinere dette med å
opprettholde stor påarkeringsarealer i
området.
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reduksjon på 1000 plasser.

Se utdypingsdokumentet kap. 2.2. Trafikk
(transport til og fra stasjonen

24
Stadionsvingen borettslag
15.09.2016
Alternativ korridor 2 midt, hovedalternativ 1A, stasjon ved
rådhuset, er ikke akseptabelt for beboerne i borettslagets
38 leiligheter. Bekymret for at alternativ K2 vil redusere
verdien av leilighetene.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Anleggsfasen
Omfattende støv- og støyplager og rystelser.

Anleggs- og driftsfasen
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3.Støy
og kap. 3.om Anleggsgjennomføring

Driftsfasen
Støy og rystelser fra togene i driftsfasen når
togtrafikken er i gang.
Stor trafikkøkning i gatene og området rundt
stasjonen.
- Økt forurensning fra biler.
25
Disen Hagebys Vel
15.09.2016
I 2014 gjennomførte velforeningen en underskriftsaksjon på
Disen. Resultatet ble 248 underskrifter og et tydelig nei til
jernbanestasjon ved Vikingskipet og jernbanetrasé
gjennom Disen. En stor del av Disen har vernestastus, jf.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2011),
samt enkeltstående bevaringsverdige bygninger eller
bygningsmiljøer.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Konsekvenser ved valg av østlig trasé:
Mange huseiere vil få eiendommene sine ødelagt
og husene, enten på grunn av traseen eller
anleggsarbeidet. Store områder på Disen vil bli
radikalt endret.
Krevende og sårbart med en lang anleggsperiode
med store trafikale utfordringer gjennom/i et rolig
boligområde med mange småbarnsfamilier.
Uakseptabelt trafikkmønster av gravearbeid i
lengre tid. Vil belaste småveier og boligområder.
Store deler av Hamars strandsone mot
Mjøsa/Åkersvika i sør/øst vil bli berørt.
Tilgjengeligheten til Åkersvika for rekreasjon og
opplevelser vil bli sterkt svekket.
Fugle- og dyrelivet vil trolig også bli negativt berørt
med trasé i naturreservatets buffersone.
Stasjonsområdet ved Vikingskipet vil ha negativ
innvirkning på reservatet.
En evt. tilsving mot Rørosbanen vil berøre
Åkersvika naturreservat i enda større grad, både
for fugle- og dyrelivet, samt kulturminner, bla.
Elvsholmen med Raudstua.
Traseen vil gå gjennom kulturlandskap med
verdifull dyrket mark og høy landskapsverdi. På
jordene til gårdene Børstad og Tommelstad er det
flere automatisk fredede kulturminner. Kan ikke se
at avbøtende tiltak vil kunne kompensere for tap.
Områdene rundt Børstad og Tommelstad er
viktige rekreasjonsområder for befolkningen.
Hamar kommune ønsker flere turtraseer i dette
området, noe en jernbanetrasé her vil

Merknaden tas til orientering.
Det vises til planmateriale fra juni 2016, og
særskilt til JBVs anbefaling, KU
Hovedrapport kap 8.4 Samlet vurdering. Se
også svar til merknad nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark og nr. 10 Hedmark
Fylkeskommune.
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vanskeliggjøre realiseringen av. Østlig trasé vil
redusere sterkt kvaliteten på natur- og
friluftsopplevelser i nærmiljøet.
Stor usikkerhet om kommunen har økonomi til å
utvikle det som kreves rundt en fremtidig ICstasjon ved Vikingskipet. Området kan bli mindre
attraktivt for både næringslivet og beboere i lang
tid.

For vestlig trasé med kulvert
Mest skånsom løsning overfor etablerte bomiljøer.
Strandsonen kan bli utviklet og gi enda flere
trivselsfaktor.
Sentral stasjonsplassering vil bidra til mer liv i
sentrum og flere arbeidsplasser/styrket næringsliv
i sentrum.
Mange vil ha gang- og sykkelavstand til stasjonen,
gode miljømessige gevinster.
Ønsker at Hamar kommune vedtar trasé vest med kulvert,
og i samarbeid med JBV bearbeider JBVs anbefalte
løsning.
26

SiGA Barneklær AS v/ Svanhild Aspen 15.09.2016
Løkken
Det bes hensyntatt at stasjonen ligger i gangavstand til
sentrum (max 10-15 min å gå). Dersom stasjonen ligger
lengre unna bes det redegjort for hvordan gående skal
komme seg til sentrum.
Byplanlegging
Kjenner ikke til at Hamar i dag har en byplan som i
tilstrekkelig grad hensyntar ny jernbanetrasé. Ber JBV
ta initiativ til og finansiere en byplanprosess når
trasévalget er gjort. I byplanprosessen må det tas
hensyn til fortetting rundt jernbanestasjonen, for å
legge til rette for mindre transportbehov. Fortetting bør
skje i umiddelbar nærhet til sentrum av samme grunn.
Mesteparten av boligutviklingen i Hamar skjer
sentrumsnært og i vest, ved valg av alt. øst vil det bli
et behov for å få tilførsel til jernbanestasjonen for all
type trafikk. JBV må bekoste etablering av nødvendig
infrastruktur for å få til dette. I tillegg må det sørges for
at det er en kobling mellom Rv. 25 og Fv. 222, uten
dette vil det ikke være mulig å kjøre mellom Hamar
vest og Stange uten å kjøre gjennom Hamar sentrum.
Ved valg av alt. vest med kulvert må JBV bekoste
planlegging og istandsetting av strandsonen. Viktig at
sentrum blir knyttet mot Mjøsa på en god måte. Alt. K1
Vest med bro vil gi samme krav men fremstå som
såpass massivt inngrep at dette alternativet anses
som svært lite ønskelig.
Alt. vest med kulvert gir de beste muligheter for
utvikling av Hamar. Dette fordrer at JBV søker
innovative løsninger for utforming av kulvert og
landskapet rundt. Ber om at JBV tilknytter seg
nødvendig kompetanse for å finne disse innovative
løsningene i tett samarbeid med Hamar kommune,
eksempelvis arkitektkonkurranse.
Alt. øst vil måtte krysse over eller under rv. 25. Fri

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til etterretning.

JBV ønsker en høy grad av fortetting rundt
knutepunktet, se JBV anbefaling kap. 2. For
øvrig tas merknaden til orientering.

Infrastruktur vil være en del av neste
planfase. For øvrig tas merknaden til
etterretning.

Kostnader og fordeling av disse er tilknyttet
den videre prosessen i neste planfase.

Merknaden tas til etterretning.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3. om
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høyde på minimum 7,5m vil antagelig medføre en
relativt massiv bru gjennom Disen og Børstad?
Hvordan vil JBV ivareta beboernes krav til
støyskjerming og hvordan vil det innvirke på bomiljøet
både visuelt og evt. som en barriere for bruk av
Åkersvika naturreservat.
Ved alt. øst vil en del viktig næringsvirksomhet måtte
flyttes. Vil det tilrettelegges for tomter i Hamar
kommune for etablering av disse på ny, slik at Hamar
kan opprettholde sitt næringsliv?
Hva vil skje med Vikingskipet hvis stasjonen legges
der? Hvordan vil tilgangen bli for gående og reisende
med bil?
Det bes redegjort for hva de enkelte forslagene har å
bety for jernbanemuseet? Viktig at museet beholdes
sentralt i Hamar.
Det bes redegjort for hva alle alternativene vil bety for
Åkersvika naturreservat.

Anleggsfasen
Vil erfaringsmessig by på store konflikter for eksisterende
handelsvirksomhet. Det kan ikke skje. Flere bedrifter har
fått problemer pga. anleggsarbeid i Hamar tidligere.
Dimensjonen på anleggsarbeidet blir nå så stor at det er
kritisk for hele handelsstanden. Ber JBV ta hensyn til
følgende:
Handelsstanden ved butikkeiere og gårdeiere må
være delaktige i detaljplanleggingen av
anleggsvirksomheten.
JBV må bidra med avbøtende tiltak for å hindre
tap for handelsstanden, eksempelvis: telling av
kunder/ omsetning før, under og etter
anleggsfasen, evt. dokumenterte tap pga.
anlegget erstattes av JBV. Eller JBV bidrar
økonomisk til kampanjer og tilstelninger for å
opprettholde omsetningen i anleggsperioden.
Tunneldriving vil være en stor del av anleggsvirksomheten uansett trasévalg. Ber om at det
skjer på en slik måte at minst mulig masse skal tas
ut og transporteres gjennom sentrum.
Eksisterende trasé/infrastruktur
Bes om at eksisterende trasé mellom Hamar og
Brumunddal blir utviklet til sykkeltursti og at dette
bekostes av JBV.
Bes om at det redegjøres i detalj for hva JBV vil
gjøre med eksisterende jernbanegrunn dersom
stasjonen blir flyttet.
JBV vil ha et ansvar for å rydde opp i strandsonen
i sentrum dersom jernbanen blir flyttet. Ber om det
i disse tilfellene blir informert om størrelsen på
tilskuddet til planlegging og utbygging av ny
strandsone i Hamar sentrum.
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Støy

Se Utdypningsdokumentets kap. 6.1.om
Grunnerverv.

Det er en utfordring å legge til rette for en
tett utbygging rundt stasjonen i K3, og
samtidig beholde store arealer til parkering
for arrangementer i Vikingskipet. JBV har
lagt til grunn at antall p-plasser skal
begrenses, men at de detaljerte løsningen
må tas opp i neste planfase hvis K3 blir
valgt løsning. Innspillet tas til for øvrig til
etterretning.
Om jernbanemuseet, henvises det til
utarbeidet notat fra juni 2016, tilgjengelig på
JBVs nettsider.
Om Åkersvika, se Utdypningsdokumentets
kap. 6.3. Dispensajonssøknader

Anleggsfasen
Se Utdypningsdokumentets kap. 3. om
Anleggsgjennomføring.

-

-

Merknaden tas til etterretning. Der det
er relevant, vil JBV etter en konkret
vurdering som hovedregel reetablere
areal til jordbruksformål. For
strekningen Hamar-Brumunddal vil
andre alternativ også være aktuelle.
For øvrig henvises det til
Utdypningsdokumentets kap. 2.2.
etterbruk av eksisterende jernbane.
Om eksisterende jernbanegrunn ved
dagens stasjon, se til gjeldende
arealplaner for strandsonen.
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27
Rolf Jacobsens venner
15.09.2016
Disponerer Rolf Jacobsens tildligere leilighet i Skappels
gate 2, og er en velforening som arbeider med å styrke
interessen for den verdenskjente poeten Rolf Jacobsens
forfatterskap. Arbeider for at Skappels gate 2 skal bli et
kultursenter, og har i en årrekke engasjert seg vedrørende
huset og miljøet rundt. Ligger i utkanten av arealet markert
som tiltak, og ønsker å gjøre særlig oppmerksom på denne
eiendommen og dens nærområde. Skappels gate 2 var
Rolf Jacobsens, som er en av våre største forfattere, sitt
hjem fra 1961-1994. Det er nå et internasjonalt kjent
kunstnerhjem. I transportplan ble huset foreslått revet og
flyttet, som utløste et stort lokalt, nasjonalt og internasjonalt
engasjement i 1990-årene.
I desember 2014 vedtok formannskapet i Hamar at det
skulle igangsettes et forprosjekt mtp. å etablere et Rolf
Jackobsens senter i Skappels gate 2, da det vil gi en
merverdi. Formannskapet vedtok enstemmig i juni 2016
«det er viktig å realisere forslaget i den frmlagte
utredningen om et Rolf Jackobsen-senter», og at Skappels
gate 2 skal settes i stand.
Dersom jernbanetraseen gjennom Hamar sentrum flyttes,
bør deler av det eksisterende sporet forbi huset bli liggende
slik at man opprettholder både den lokalhistoriske og den
litterære referansen. Vel så godt alternativ er å beholde
sporet fra Hamar sentrum til Martodden for
jernbanemuseets del, slik man også er inne på i diktet» vi
som bor ved jernbanen» av Rolf Jackobsen. Han har fått
tilnavnet togenes dikter.
Skappels gate 2 representerer en viktig del av Hamars
historie. Huset ble oppført i 1849 og er et av de eldste
husene i Hamar sentrum, og eiendommen er SEFRAKregistrert. I 203 vedtok kommunestyret å fremme
fredningsforslag, som ble sendt ove til Hedmark
fylkeskommune. Fredningssaken er ikke avklart. Huset er
båndlagt til bevaring i Bevaringsplan for Hamar (1989) og i
Kommunedelplan for strandsonen (2003). Eiendommen ble
i 2011 vist som hensynssone bevaring av kulturmiljø i både
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer og
Kommuneplanens arealdel. Bevaringshensynet i disse tre
planene beskriver hvordan bevaringshensynet skal
ivaretas.
Ber om at det tas hensyn til verneverdiene i Skappels gate
2 og eiendommenes nærområder i det videre planarbeidet,
og at Skappels gate 2 holdes utenfor anleggsområdet
dersom valget faller på vestre trasé, slik at arbeidet med
Rolf Jackobsens-senter kan fortsette uavhengig av arbeidet
med ny jernbanetrasé. Skappels gate 2 sammen med
Sterudgården (Heidmanns gate 1) og Villa Ekely
(Heidmanns gate 2) utgjør bevaringsverdig bygningsmiljø
fra havnebyen Hamars aller første år.
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Merknaden tas til orientering.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til etterretning.
JBV mener at Rolf Jacobsen-huset kan
holdes utenfor anleggsområdet, men at
eiendommen bør inngå i en fremtidig
reguleringsplan og reguleres til et egnet
formål og med hensynssone bevaring i tråd
med overordnede planer.
Ønskelig å se denne regulering i en større
sammenheng knyttet til evt.
vegomlegginger og annen infrastruktur.
Se for øvrig svar til merknad nr. 10
Hedmark fylkeskommune og nr. 11
Riksantikvaren.

Dovrebanen
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28 Sameiet Atriumshaven
15.09.2016
Aksepterer ikke utbygging av trase vest. Det er mangelfull
informasjon om konsekvensene ved en slik utbygging,
både økonomiske konsekvenser og konsekvenser for
Hamar by under utbyggingsperioden og konsekvenser for
Hamar sentrum og strandsonen etter ferdigstilt prosjekt.
Viser til møte med JBV den 18.08.2016, og at det var
usikkerheter om hvor omfattende en kulvert og grøft langs
vest vil bli og om boligområdet Atriumshaven måtte rives,
som åpenbart ligger utsatt til.
Har etterlyst mer detaljerte skisser, og vært i kontakt med
personer i JBV. Prosjektet har ikke kommet langt nok i
planleggingen da Nasjonal transportplan påvirker den
stramme fremdriften. Inntrykk av at det gjenstår mye arbeid
før en så viktig avgjørelse skal tas for Hamars fremtid, og
at beslutningsgrunnlaget synes svært tynt. Inntrykk av
mangelfull innsikt og det stilles spørsmålstegn til
investeringskostnadene på 7,9 milliarder fra Ottestad til
Jessnes via vest med kulvert er korrekte.
Investeringskostnader
Mangelfull informasjon fra JBV om omfanget og
kostnadene for å utføre trasé vest. Det stilles spørsmål til
om det er medregnet i kostnadene en evt. innløsning av
alle beboere i Atriumshaven. Har etterspurt underlaget for
investeringskostnadene uten å ha fått svar. Stiller spørsmål
til at vest med kulvert i forhold til midt har en lavere
investeringskostnad på 2,3 mrd, når tunnelene er omtrent
like lange og vest har en betydelig lengre kulvert som
anleggsmessig blir svært kostbar. Og fordi den skal legges
i vannførende sone vil konstruksjonen bli meget
omfattende. Stilles spørsmål til om beregningene stemmer,
eller om investeringskostnadene for vest med kulvert er
estimert for lavt. Uakseptabelt hvis det viser seg at trasé
vest i kulvert ligger på samme kostnadsnivå som trasé
midt, når trasé midt frarådes på grunn av høy
investeringskostnad. Frarådingen av alt. midt vil da være
basert på feil grunnlag. Atriumshaven vil holde JBV og
prosjektdirektør ansvarlig for å bevisst villede kommunen,
fylkeskommunen og Hamars befolkning, ved en
overskridelse i størrelsesorden 2 mrd. NOK. Det vises til at
det er gjort mange prøver av grunnen i området, slik at JBV
skal kunne ha en optimal kontroll på kostnadene. Kan JBV
garantere at løsningen vest fra Ottestad til Jessnes
gjennom Hamar uten betydelig forbedringer utover det som
er prosjektert i dag ikke vil overskride 10mrd?
Atriumshaven ber om å se grunnlaget for
investeringskostnadene og usikkerhetsanalysen, samt
kvalitetssikringen som er gjort på beregningene av
investeringskostnadene.
Anleggsperioden
I rapportene er nesten ikke anleggsperioden nevnt, noe
som er til stor bekymring, da den blir mer omfattende enn
folk flest er klar over. Har ikke sett en eneste tegning eller
skisse som viser omfanget av fasen. Atriumshaven
forlanger at JBV legger frem en nøyaktig oversikt over
omfanget av anleggstraseen, med detaljerte skisser, snitt
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Jernbaneverkets kommentar
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
Nærmiljø og friluftsliv, hvor
problemstillingen knyttet til Atriumshaven er
nærmere belyst.

Sameiet Atriumshaven leilighetsbygg med
29 boenheter vil, med den kunnskapen vi
har nå, ikke bli revet. Traseen ligger
imidlertid i dyp anleggsgrop ganske nær
sameiet og det må påregnes aktivitet i hele
anleggsperioden. Det vil i neste planfase bli
arbeidet videre med detaljering bl.a.
plassering av riggplass, utkjøring av masser
og bruken av området i anleggsperioden til
nødvendige installasjoner for tunneldrift,
rigg og lager for utstyr og materialer,
mellomlagring m.v. Det vil også bli
utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan for
denne planfasen, jfr. planbestemmelser og
retningslinjer.
Investeringskostnader
Vedrørende ønske om underlag for
kostnadsberegningene, er kostnadsestimat
ikke et offentlig dokument.
Kostnadsberegningene er utført innen
nøyaktighetskravene som gjelder for
kommunedelplan-nivå, og alle korridorer et
utført etter samme metodikk og
kunnskapsgrunnlag. Usikkerhetsanalysen
viser relativt likt usikkerhetsnivå på alle
alternativ, der korridor midt viser noe større
usikkerhet enn de øvrige. Vi har derfor
ingen grunn til å forvente at ett av
alternativene skal få en betydelig større
kostnadsøkning enn de øvrige.
For øvrig tas merknaden til orientering.

Anleggsperioden
Se Utdypningsdokumentets kap. 3. om
Anleggsgjennomføring.
For øvrig tas merknaden til orientering.
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på kulvertgrøft og nøyaktig trasé samt mengde masser
som skal fjernes. Det er kjent at dette finnes, og godtar ikke
et svar om at dette ikke per i dag er tilgjengelig. Etterspør
også en oversikt på hvilke bygninger JBV mener må rives
ved en trasé vest slik det er planlagt per dd. Slik
informasjon burde vært forelagt på et tidligere stadium, da
det kan påvirke de ulike beslutningstakerne. Ønsker å vite
hvorfor dette ikke har vært prioritert høyere av JBV, og
grunnen til at informasjon er holdt tilbake.
Byutvikling
Det legges stor vekt på avstanden fra stasjonen ved
Vikingskipet til sentrum i frarådingen av alternativet. Dette
er tillagt alt for stor vekt og betydelig overdrevet. Det er ikke
avstanden på noen hundre meter fra dagens stasjon til
Vikingskipet som er hovedproblemet om folk velger toget
eller ei, derimot bilens begrensede tilgang i Oslo. Det
kreves at JBV utfører større markedsundersøkelser om
dette menes så sterkt at øst frarådes. Atriumshaven mener
at byutvikling skjer uavhengig av stasjonens plassering.
Plassering i øst i tillknytning til firefelts motorvei er
fremtidsrettet. Naturlig at større aktører innen finans,
sykehus og skoler/ universiteter etablerer seg i nærheten
av et slikt knutepunkt og strandsonen bevares til
rekreasjon, boområder og fritidsaktiviteter. Hvorfor skal
Hamar gå i motsatt retning av utviklingen i større byer i
verden der høyhus og bedrifter får utfolde seg utenfor den
umiddelbare nærheten til sjø og vann, som forbeholdes
lokalbefolkningens rekreasjonsbehov og turisme- En viktig
grunn til at folk bosetter seg i Hamar vil da fjernes. Ber JBV
om å fjerne frarådingsstempelet til øst. Ønsker at Sverre
Setvik bekrefter skriftlig det som ble sagt i møte om at
dobbeltspor videre nordover blir bygget iht.
fremdriftsplanen selv om det skulle komme innsigelser på
trasé-valget gjennom Hamar som utsetter byggingen.

Byutvikling
Det vises til Utdypningsdokumentets kap.
5.2. K1: Krav til byutvikling med høy
utnyttelse.
Mht. fremdrift knyttet til nytt dobbeltspor
vises det til samme dokuments kap. 6.4.om
Videreføring i Nasjonal Transportplan
(NTP). For øvrig tas merknaden til
orientering.

Risiko trasé vest
Meget stor risiko å velge trasé vest. Etter anleggsstart er
det ikke lenger irreversibelt. Alt for stor mulighet for en total
ødeleggelse av strandsonen. Risikoen er for høy når man
har et alternativ øst som:
Er mye enklere å gjennomføre
Har en betydelig lavere investeringskostnad
Risikoen for Hamar by minimaliseres

Risiko trasé vest
Merknaden tas til orientering.

Hamars største fortrinn som Mjøsby er tilgangen til vannet.
JBV krever i sine analyser at området langs Mjøsstranda
bygges opp av kommunen eller private bedrifter. Dette er
usikkert og det kan gå tiår før området vil bli seende
nogenlunde ut som i mulighetsstudiene. Et såpass stort
inngrep langs strandsonen er et risikoprosjekt når
kunnskapen om det ferdige resultatet er mangelfullt.
Risikoen for «evig» ødeleggelse av strandsonen er for stor
slik prosjektet er lagt fram.
Oppsummert
Virker underlig at JBV standhaftig holder på korridor vest.
Kritikkverdig at det holdes tilbake mye informasjon som
burde vært kjent. Svært få kjenner til omfanget under
byggeperioden, svært mange tror at JBV står for

Oppsummert
Merknaden tas til orientering.
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utbyggingen av Hamar sentrum i ettertid. Det virker som
fremdriften for prosjektet har gått alt for fort frem, og mange
spørsmål er uavklarte. Det er stor frustrasjon og
Atriumshaven får mange spørsmål av sine beboere om de
må flytte, får erstatning, mengden anleggstrafikk, tilgangen
til Koigen. Etterlyser mer informasjon av JBV. Holdes det
tilbake eller har man ikke kommet lengre i prosessen? Er
prosessen kommet så kort som det virker som, bør
avgjørelsen vente. Det stilles spørsmål til at vest innstilles
og øst frarådes når avstanden mellom stasjonene er så
liten, samtidig som øst kommer bedre ut i rapporten, er
langt billigere og utbygging i vest utgjør en risiko.
Strandsonen til Hamar er kanskje et av Norges vakreste
naturområder med dens historie, og det risikeres at
området blir skadelidende sannsynligvis for all framtid. Folk
flytter ikke til Hamar på grunn av stasjonens plassering,
men på grunn av Hamars unike beliggenhet langs Mjøsa.
Viser til viktigheten av å åpne området mot vannet kontra å
ødelegge strandsonene slik Lillehammer og Gjøvik har
gjort. Forventer at Hamar kan få frigjort hele strandsonen,
og at JBV tar dette ansvaret og snur i sin anbefaling.
Retter stor kritikk på kommunikasjonen JBV har hatt i
prosjektet med å informere Hamars befolkning. Mange
spørsmål har blitt besvart unnvikende og prosessen synes
å ha vært preget av hemmelighold. Deltagelse i diverse
folkemøter er ikke godt nok.
29
Briskebyen Vel v/ Jan Larsen
14.09.2016
Representerer rundt 300 husstander og grenser til Østbyen
og Disen.

Jernbaneverkets kommentar

Velforeningen mener det verste som kan skje for deres
bydeler er utsettelser og usikkerhet. Uttrykker at de er
trygge på at de faglige vurderinger som ligger til grunn
samsvarer med planprogrammet og at de har tillit til at
grundige utredninger vil ende opp med en god anbefaling.

Flere av merknadene er stilet til Hamar
kommune og tar opp tema knyttet til
planlegging og utvikling i Hamar og omtales
ikke her.
Planmaterialet og konsekvensutredningen
(fra juni 2016) viser alle løsninger på
samme nivå. Høyder framgår i i de tekniske
tegningene som følger planmaterialet, der
lengdeprofilet for banen også viser
høydene for kryssende veger.

Velforeningen støtter JBVs anbefaling av K1 og tar sterk
avstand fra K2 midt. De slutter seg ikke til skjønnmalingen
av trasé øst med tilsvarende svartmaling av K1 vest fra
politikernes side.
Har følgende konkrete innspill til planen:
Mener JBVs utredning har en svakhet da den ikke
viser broløsningen i vestre trasé eller stasjon ved
Vikingskipet på samme detaljnivå som K1 vest
kulvertløsning.
Ser klare ulemper ved trasé øst for deres bydel og
da det vil oppstå to sentrum i Hamar uten at byen
har dokumentert vekstkraft til dette.
Ønsker at Hamar kommune gir signaler på hvilken
utvikling de ønsker i bydelene Briskebyen, Østbyen
og Disen gitt at alternativ øst vedtas.
Mener forhold gjeldene byutvikling, trafikk,
bokvalitet og miljø burde kommet tydeligere frem i
planen og ikke tas i neste planfase.
Understreker at K3 øst berører et større antall
husstander enn vest med kulvert.

Det vises også til tegninger og illustrasjoner
i Fagrapport veg og konstruksjoner fra juni
2016.
Det vises også til framlagte
mulighetsstudier høsten 2016 Det vil i neste
planfase bli jobbet videre med illustrasjoner
av det valgte alternativet.
Barrierevirkninger av stasjon ved
Vikingskipet er omtalt i bl.a. fagrapport
landskap.
Planområdet (båndleggingsområdet) er
avgrenset mot Østbyen langs Stangevegen
og Rørosbanen. Avgrensingen er satt slik
fordi en ikke regner med at eiendommer
utenfor båndleggingsområdet blir direkte
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Ber Hamar kommune om å sikre at
mulighetsstudier bestilt for øst omfatter hele
bydelen og ikke kun de nærmeste områdene til
stasjonen.
Ønsker gode skisser med snitt og høydeforhold
som viser kryssing av rv. 25 og fv. 222 og mener
barrierevirkningene ikke er godt nok belyst.
Mener stasjon ved Vikingskipet vil bli en stor
barriere ut ifra flomhøyder, antall spor og veger og
parkeringsplasser i tilknytning til stasjonen.
Mener konsekvensene for omlegging av
Stangevegen, som en bru gjennom bebyggelse i
Briskebyen, ikke er godt nok belyst. Uttrykker at
dette kom som en overraskelse da det ikke har
vært noe tema i møte mellom velforeningen, JBV
og kommunen. Tiltaket plasseres få meter unna
boliger som ikke inngår i planområdet for
vestalternativene. Ønsker derfor at planområdet
utvides slik at det også omfatter eiendommer i
Nedre Briskebyen uavhengig av hvilken trasé som
vedtas. Uttrykker at det er vanskelig å forstå
bakgrunnen for planbegrensningen og at
influensområdet er underkommunisert. Spør seg
om omleggingen er nødvendig og understreker at
det foreligger manglene begrunnelse for
gjennomføring av tiltaket.
Velforeningen er av den oppfatningen at
støyutredningene ikke er i henhold til kravene.
Dette med tanke på endringene i veisystemet for
rv. 25, fv. 222 og nygenerert trafikk ved stasjon.
Henviser til T-1442.
Sameiet Bryggeriet II v/ Bjørn Erik
Hjort

15.09.2016

K3
-

K3 har flere potensiale forbedringer ift. den viste
løsning.
K3 er billigst og må få høyest prioritet i videre
utredning.
K3 må utredes på lik linje som K1, med hensyn til
muligheter og avbøtende tiltak.
K3 er best når det gjelder trafikknutepunkt
For K3 er frarådingsgrunnene unødvendig
forsterket. (dyrket mark, to-delt sentrum, Ramsar
mm).
Velges K3, så vil det frigjøre store områder for ny
byutvikling fra Espern og vestover.
Arealet rundt stasjonsområdet har mange
muligheter for videre utvikling
For K3 vil det medføre at færre hus rives.
Velges K3 vil strandsonen i stor grad vernes.
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fysisk berørt av tiltaket, selv om de kan bli
berørt av støyeffekter og visuelt. En finner
det ikke formålstjenlig å endre denne
grensen nå. Når arbeidet med reguleringsplan skal starte opp vil det bli gjort en ny
vurdering av avgrensingen.
Støyvurderingene som er gjort nå er
tilpasset det overordnede plannivået og gir
en oversikt over støyproblemene langs den
planlagte jernbanetraseen, slik det er
beskrevet i "Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442/2012)". Se
også utdypingdsdokumentet kap. 2.2.5
Støy.
JBV mener at det materialet som ligger i
planmaterialet og konsekvensutredningen,
sammen med supplerende material
framlagt før sluttbehandlinger tilstrekkelig
grunnlag for å belyse virkningen av
tiltakene også i Østbyen på dette
plannivået.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Generelt
henvises det til svar til øvrige merknader
over.

JBV mener at alle trasékorridorer er
konsekvensutredet på samme nivå i tråd
med planprogrammet.
JBV viser til merknad nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark og deres svar.

K2
-

K2 må utredes på lik linje med K1, med hensyn til
muligheter og avbøtende tiltak.
Frarådingsgrunnene for K2, med anleggsteknisk
komplisert løsning, åpen grøft, og for høye
kostnader, er ikke godt nok dokumentert, og kan
derfor trekkes i tvil.

Se over. Merknaden tas for øvrig til
etterretning.
Det vises til svar til merknad nr. 28 om
kostnadsberegninger.
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Overdekking av kulvert burde ha vært med i
utredningen.
K2 er den beste løsningen, og sparer Mjøsa.
K2 ivaretar aktiviteten i bysentrumet.
K2 gir den retteste og korteste strekningen mellom
Hamar og Brumunddal, og hvor toget også kan ha
høyere hastighet inntil stasjonsområdene enn ved
K1 og K3.

K1
-

De positive sentrumsvirkningene er lite
dokumentert.
Stasjonsplasseringen vil gi dårlig tilgjengelighet for
store brukergruppe.
K1 vil medføre beslag av verdifullt sentrumsareal.
Anleggsfasen vil medføre store plager for Hamars
befolkning (støv, støy, tilgjengelighet).
Langvarig stans av togtrafikken under
anleggsfasen, vil påføre brukerne store plager.
De beskrevne positive sentrumsvirkningene er ikke
godt nok dokumentert.

Felles for K2 og K3
Velges K2 eller K3, vil det frigjøres størst areal for
byutvikling.
Velges K2 eller K3 vil en bevare strandsonen i
byens sentrum.
Velges K2 eller K3, så vil Hamars sentrumsområde
ha best utsikt ut i Mjøsa
Byplanen fra 1848 vil fortsatt ta vare på de
kvaliteter som da var en forutsetning.
K2 og K3 vil lettere skape en dynamisk utvikling av
regionen og byen.
- Velges K2 eller K3 kan et nytt Jernbanemuseum
utvikles sentralt i byen (i ved dagens
jernbanestasjon).
31

Espern Eiendom AS og Hamjern
16.09.2016
Eiendom AS
1. Espern og Hamjern Eiendom AS har en prinsipiell
avtale om felles utvikling av områdene sine, dermed er
uttalelsen fra begge selskaper.
2. Det er lagt ned flere millioner basert på den gjeldende
kommunedelplan for Strandsonen, områderegulering
for Godsområdet og Espern, og tidligere
mulighetsstudier. Det er avgjørende at JBV følger opp
viktige avklaringer som ble gjort i arbeidet med
områdeplanene med hensyn til sporhøyder og
adkomst/bro, i tillegg til å diskutere midlertidige
løsninger.
3. Det båndlagte området er til hinder for utviklingen av
Espern bydel. Området for båndlegging av Esper
Eiendom sitt nordre tomteområde til entreprenørrigg
bør enten utgå, eller nedjusteres og avtales som et
leieforhold.

Merknaden tas til etterretning.

Se Utdypningsdokumentets kap. 3. om
Anleggsgjennomføring.
Se også til merknad nr. 10 Jernbanens
Arbeiderlag.

Merknaden tas til orientering.

Jernbaneverkets kommentar
1. Merknaden tas til orientering

2. Vedtatt adkomst/bro i gjeldende
reguleringsplan er ikke
gjennomførbar på bakgrunn av bla
sporhøyder (flomhensyn) – arbeidet
med å finne alternative
adkomstløsninger, inkl søk etter
midlertidige løsninger er startet
opp. Teknisk hovedplan viser
kulvertløsning som adkomst ut til
Espern.
3. Det er foreløpig store usikkerheter
knyttet til anleggsfasen; plassering
av riggområder og anleggstrafikk
inkludert. .Det er imidlertid ønskelig
at mest mulig av massehåndtering
skjer i nærheten av linja, og at
massetransport tilsvarende skjer i
anleggsområdet el på egne
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4. Viser til JBV sine rekkefølgekrav 3b andre kulepunkt,
for hvilke områder som kan utvikles. Merknadshaver
forventer at alle prosjekter rundt knutepunktet
likestilles. Stiller seg bak kommunens alternativ B til
bestemmelser og retningslinjer under avsnittet
Stasjonsområder og knutepunktsutvikling: «Tilliggende
byutviklingsarealer skal reguleres i form av
områderegulering, parallelt med regulering av
jernbaneanlegget der dette er nødvendig for å oppnå
et godt byplangrep. Avgrensningen av
reguleringsplanen fastsettes av kommunene i samråd
med JBV.» Ber i tillegg om en ytterligere presisering:
«kommunen kan åpne for detaljregulering av områder
som tidligere er avklart i områdereguleringsplaner, og
som ikke berøres direkte av planlagte jernbanetiltak
for nye dobbeltspor»

5. Områder i tettstedene som ikke berøres direkte av
arealbehovet for framtidig dobbeltspor må frigis for
regulering og utbygging for å styrke knutepunktene før
dobbeltsporet er ferdig etablert.

6. Dobbeltsporet bør planlegges og ferdigstilles til
Brumunddal så snart som mulig, en utsettelse vil være
til hinder for utvikling av knutepunktene og andre
prosjekter i nærheten.

7. Sporhøyden gjennom Åkersvika bør være så lav som
mulig slik at sikring mot flom begrenses til 200-års
flomhøyde. Større høyderbør ikke komme i veien for
gode løsninger som skal fungere daglig for
innbyggerne – spesielt adkomst til Espern bydel via
broløsning fra Stangevegen ved Brugata.
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anleggsveger. Riggområder bør
også plasseres i nærheten av linja.
Det anbefales ikke at båndlagt
areal reduseres på nåværende
tidspunkt. Se ellers
utdypingsdokument kap 5.2.- om
K1: Trafikksystem til Espern
4. I JBVs forslag til reviderte
planbestemmelser og retningslinjer
er ikke Hamar kommunes forslag til
planbestemmelser og retningslinjer
innarbeidet på dette punkt.

Hamar kommune kan tillate
igangsetting av detaljregulering i
områder tidligere avklart i
områderegulering – etter nærmere
samordning med JBV og
dobbeltsporprosjektet.
5. Det må sikres nødvendig areal for
anleggsgjennomføring, slik at dette
kan utføres på best mulig måte for
byen og prosjektet. Se
Utdypningsdokumentets kap 5.2.
om kommunerelaterte
problemstillinger Hamar.
6. Merknaden tas til orientering.

7. Det vises til Utdypingsdokumentets
kap. 5.2. vedrørende sporhøyde
over Åkersvika.

10. Kryssing av Åkersvika med 20 meter sørvest for
dagens spor i korridor vest gir både krappere
horisontalkurvatur forbi Espern og beslaglegger
byutviklingsområder som i dag er regulert.

8. Se Utdypningsdokumentets kap.
6.3. vedrørende dispensasjonssøknaden for anleggsperioden og
videre avklaringer mot Ramsarområdet. Dette temaet tas også
opp i MOP (miljøoppfølgingsplan)
for videre planarbeid.
9. Se utdypingsdokument kap 2.3. om
støy. Mer detaljerte støyberegninger og forslag til støytiltak
håndteres i neste planfase.
10. Merknaden tas til etterretning.

11. Planen medfører usikkerhet for adkomstvei til Espern

11. Det forutsettes dialog med JBV for

8. Strandkanten mot Åkersvika naturreservat bør sikres
og utvikles med vegetasjonsbelte i samarbeid med
Fylkesmannen og Espern Eiendom AS.
9. Åkersvika og fremtidig boligområde rundt må sikres
mot støy fra jernbanen.

med hensyn til fysisk løsning og tidspunkt for
gjennomføring. Ber om at JBV formelt avklarer/
aksepterer en midlertidig løsning for adkomst.
Nåværende planovergang og en midlertidig løsning for
kjøring langs dagens gang- og sykkelvei forbi
godsområdet er akseptabel løsning.

å finne løsninger for planskilt
adkomstvei til Espern, evt også
midlertidige løsninger. Se ellers
utdypningsdok kap 5.2. om K1 –
trafikksystem til Espern.
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7 butikker i Hamar sentrum og 10
16.09.2016
bybrukere v/ Live Giset
Innspill til planen:
Sier nei til vest-alternativene da disse vil skape en
barriere mot Mjøsa. Poengtere at Mjøsa er Hamars
store fordel og identitet og at man nå har mulighet
til å bli innlandets eneste by med Mjøskontakt.
Ønsker biler ut av sentrum, Strandgata og Torvgata
som gågater og stasjonen ut av sentrum.
Mener at en togstasjon ikke er grunnen til byutvikling og et levende sentrum, men derimot mjøskontakten, Koigen og butikkene. En stasjon oppfordrer ikke til langvarig opphold understrekes det.
Mener en stasjon ved Vikingskipet favner flest og
har nok plass til busser og parkering.
Ser tilbake på reetablering av Strandgata i 2014 og
hvilken tung erfaring det var ett års tid. Ser derfor
med gru på hva en evt. utbygging av ny jernbane
vil konsultere i med en anleggsperiode på 6-10 år.
Utrykker at en slik stor og lang anleggsperiode vil
kvele det som er igjen.
Er likeledes bekymret for konsekvensene for
dagens handelsvirksomhet ved bygging av
høyhus/ny bydel nedenfor dagens sentrum.
- Stiller spørsmåltegn ved hvem som skal betale for
den nye byen og strandpromenaden som JBV
foreslår.

Jernbaneverkets kommentar

33

Samarbeidsutvalget for velforeninger i
17.09.2016
Hamar v/ Gunnar Holm
Representerer nær 40 velforeninger og kjenner godt til
Hamar kommunes planarbeid gjennom sin rammeavtale
vedtatt av Formannskapet.
Undertegnede mener at senket alternativ H1 ble forkastet
for tidlig og på feil grunnlag. Uttrykker et sterkt ønske om at
alternativet tas opp igjen og konsekvensutredes på lik linje
som K1-2b, K1-3b, K2 midt og K3 øst. Poengtere at det
enda er tid til dette før NTP fristen.

Jernbaneverkets kommentar

Samarbeidsutvalget fremmer uttalelse til og bygger opp
under sin argumentasjon for senket alternativet H1 med
disse punktene:
Bevare Koigen, Basarbygningen,
Jernbaneverkstedet
Vern av Skibladnerbrygga, Høiensalodden samt
kvartalsstrukturen i Røyems byplan av 1849 og
Pedersens senere byplan med Domkirkeaksen.
Mener H1 er bedre enn det foreliggende
kulvertalternativet i K1 da den bevarer flere hus og
strandlinjen. Samtidig gir H1 nytt areal (lokk) på
Hamar stasjon, beholder Hamarbukta og hele
bydeler, næringsarealer, jordbruksarealer og
strandsonen.
Viser til undersøkelse i HA som sier at 60% av
byens befolkning ønsker dagens
stasjonsplassering. Viser også til folkeaksjonen
hvor uttrykte et ønske om senket H1 gjennom
Hamar.

JBV viser til mottatt materiale, så sent som
08.11.2016. Det opplyses om at JBV ikke
har hatt anledning til å gå inn i nærmere
vurderinger av det. Det vises for øvrig til at
kommentar over, og til Utdypingsdokumentets kap. 5.2. K1: Muligheter for å
senke kulvert i K1-3b

Merknaden tas til orientering. Viser for øvrig
til Utdypningsdokumentet i sin helhet.

JBV vil som en del av tiltaket reetablere
områder som blir direkte berørt, og etterlate
seg områder som er istandsatt og
tilgjengelig. Videre utvikling av området ut
over dette vil måtte bli et samarbeid mellom
private og offentlige aktører, der også JBV
vil være en av deltagerne.

JBV viser til kommunens politiske
håndtering,ref. planbeskrivelsen fra juni
2016, kap. 1.5, hvor dette alternativ har blitt
utredet, og forkastet. JBV ser derfor ingen
grunn til å gå nærmere inn på de løsninger
som Samarbeidsutvalget presenterer.
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Uttrykker at Samarbeidsutvalget kan støtte en modifisert
kulvert i K1 vest som et sekundært alternativ, men uten
fylling og bygging i Hamarbukta.
Opplyser om at hoveddelen samt vedlegg og kilder/
referanser til denne høringsuttalelsen vil bli ettersendt.
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Merknaden tas til etterretning
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Private og grunneiere

34
Gunnar Magnusson
22.06.2016
Forslag til annen løsning for utforming av togtrasé over
Hamarbukta. Foreslår en togtrasé nærmere dagens
togspor, som kobles på gammelt spor på hver side av
Hamarbukta. Forslaget søker å sikre bedre sikt til Mjøsa
enn i dag, samt få en lettere anleggsperiode ved at nytt
spor kobles på gammelt spor og etter hvert avløser
gammelt spor, når nytt står ferdig (se skisse i original
merknad).

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas ikke til følge da foreslått
løsning ikke tar hensyn til ny
stasjonsløsning i Hamar.
Forslaget har ikke mulig påkobling til ny
stasjon.

35
Endre Krogsrud
10.08.2016
Savner viktig objektiv informasjon i jernbanedebatten.
Mener debatten preges av særinteresser og partsinnlegg.
Innsender er selv direkte berørt grunneier i Stange.
Trasevalget burde frigjort strandlinja og utsynet fra byen
mot Mjøsa.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Ønsker bedre beslutningsgrunnlag for politikerne, med bl.a.
lengdeprofiler som viser hvor høyt anlegget blir fra siden
sammenlignet med dagens spor.
Ønsker bilder og tegninger med større målestokk og
nærbilder, slik at man ser forskjellen i høyde og bredde på
traseen i forhold til dagens situasjon.

Det vises til illustrasjoner og snitt som er
lagt ut på JBVs hjemmesider, og til
presentasjoner JBV har holdt for politikerne
nå i høst. Sporet vil ligge på samme
kotehøyde som i dag.

Hvor stor økning er det forventet i trafikken, og hvilken
hastighet vil togene ha gjennom Hamar sammenlignet med
i dag.

I 2024 vil det gå 2 IC-tog pr. time og
retning. I maks-timen i 2030:
På Hamar vil det gå 4 IC-tog pr time og
retning, hvorav 2 videre til Lillehammer
1 fjerntog pr time og retning
1-2 godstog pr time og retning
1 regiontog til/ fra Rørosbanen pr time og
retning
Hastigheten for gjennomgående godstog vil
være 80 km/t gjennom Hamar (K1-3b).
Banen holder 70 km/t for gjennomgående
tog i dag.

Stiller spørsmål til argumentet om hensyn til godstrafikk i
tilkoblingen mellom Dovre og Rørosbanen. Hvor stor trafikk
er det snakk om?

Hensynet til tømmertransport mellom
Lillehammer/Hove og Rørosbanen vil ha
god nytte av tilsving mot nord. I dag er det
ca. ett tømmertog om dagen som går
mellom Hamar og Elverum, mens det er
antatt at det i 2050 vil være behov på 5
tømmertog om dagen, hvorav 3 vil få nytte
av tilsvingen mot nord.
Hvordan vil støy- og støvforholdene endres seg?

Stiller spørsmål til om vurderingen av antall gående med
600 m gangavstand til stasjonen i Hamar også omfatter
gående fra Stange kommune.

Ny bane vil bli planlagt og bygd i henhold til
gjeldende krav for støyskjerming. Det
innebærer at ingen skal utsettes for støy ut
over de kravene retningslinjene setter. I
mange tilfeller innebærer det lavere støynivå enn i dag. Se Utdypningsdokumentets
kap. 2.3 om støy.
Om gangavstander: Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. I trafikkberegningene er alle boliger og arbeidsplasser inkludert, også ut over 600 m gang-
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avstand. Det innebærer også bosatte i
Stange og regionen for øvrig.
Mener argumentene til Jernbaneverket i forhold til alternativ
3 (øst) virker overdrevet på miljøvern, jordvern og hensyn
til godstrafikk. Mener jernbaneverkets syn på byutvikling
ikke er relevant, når de også er part i saken.

Fylkesmannen er opptatt av at det velges
alternativ som i minst mulig grad beslaglegger areal i Åkersvika naturreservat og
dyrkbar mark generelt. Da blir den
innbyrdes forskjell mellom alternativene
viktig; finnes det muligheter for mindre
arealbeslag av sårbare områder, vil det bli
foretrukket.Se froøvrig
Utdypningsdokumentet kap. 2.3.
Naturmangfold og Naturressurser.
For øvrig tas merknaden til etterretning.

36
Christ Rørbakk
Støtter jernbaneverkets valg av vestre trase.

20.07.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

37
Anders Grande
23.08.2016
Ønsker fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle
tverrgater og strandparken uten krysninger. Det er fullt
mulig å bygge rundt og evnt. utenfor bysentra. Ønsker ikke
at jernbanespor skal beslaglegge viktige sentrumsarealer.
Fraråder at jernbanen legges i korridor K1. Trase K2 og K3
har større potensiale for god by- og regionutvikling og kan
gjenopprette kvaliteter i sentrumsområder som ble nedfelt i
byplanen i 1848. Visuelle og funksjonelle barrierer kan og
må fjernes.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

38
Randi Vingerhagen
23.08.2016
Å bygge dobbeltspor i Hamars strandsone vil ødelegge
Hamars unike beliggenhet til strand og vann. Er enig i alle
argumentene mot alternativ vest (K1). De to andre
alternativene ivaretar Hamar sin fremtidige mulighet til å
utvikle hele strandsonen. Stiller spørsmål til fremtidig
støyforurensningen fra togtrafikken.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se for øvrig
Utdypningsdokumentets kap. 2.3.om Støy.

39

Signe Berthelsen og Hans Olav Widvik 22.08.2016
(Børstad gård)
Sterkt berørt som grunneier av alternativ øst (K3). Driver
Børstad gård, som er i aktiv drift. Alternativ øst vil skjære
gjennom de beste jordene og splitte jordbruksarealet i to.
Det vil gå tapt mye verdifull fulldyrket jord, og restarealene
vil bli ubrukelige arronderingsmessig/jordbruksmessig.
Frykter at disse arealene lettere vil omdisponeres når
verdien svekkes, som vil svekke grunnlaget for å fortsette
driften ved gården. Med tanke på fremtidens matproduksjon bør jordvernet vektlegges tungt i valg av trasé.

Jernbaneverkets kommentar

Bekymret for bygningsmassen på gården. Mange av
bygningene er oppført på slutten av 1880-tallet, og er en
del av vår kulturarv. Bekymret for hvordan togsporet vil
påvirke bygningene, med tanke på skader på fundamentet
under anleggsperioden.
Påpeker viktigheten av bynært landbruk, og funksjon som
byens grønne lunge for den østlige delen av byen, både for
rekreasjon og læringsplattform for store og små i gårdens
produksjon gjennom sesongen.

Merknaden tas til etterretning, og vil bli
håndtert dersom K3 vedtas.

Merknaden tas til etterretning.
Se for øvrig svar til merknad nr. 3
Hedmarken Landbrukskontor og nr. 8
Fylkesmannen i Hedmark, samt
Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
Naturressurser.
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Gården grenser mot Åkersvika naturreservat som har et rikt
fugle- og dyreliv. Gårdens arealer benyttes som viltkorridor
for mange dyr, og uttrykker bekymring for hvordan traseen
vil påvirke faunaen. Korridor øst er et dårlig alternativ i et
miljøperspektiv, og som allerede er minsket som følge av
utbygging av E6. Et ytterligere inngrep vil se dårlig ut for
norsk forvaltning av særdeles viktige naturressurser.

Se Utdypningsdokumentets kap.
2.3.Naturmangfold og Naturressurser, kap.
5.2. K3: Muligheter for kulvert i K3, forbi
Børstad og Tommelstad og kap. 6.3.om
Dispensasjonssøknad Åkersvika.

40
Stein Vegar Leidal
24.08.2016
Begge alternativ vest vil forringe Hamars fineste kvalitet,
som er kontakten med Mjøsa. Ber jernbaneverket velge en
av de østre alternativene.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

41
Iver Opsahl
24.08.2016
Ikke ødelegg byen vår, ikke bygg jernbane i korridor K1.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

42
Dag Sverre Kvalsvik
24.08.2016
Mener alternativ øst eller midt er eneste fornuftige
alternativer.
Ønsker en jernbanefri Espern, med boliger/ kontorer
sammen med teglsteinshallene, en unik bydel med sjel.
Espern vil være i nærheten av Vikingskipet med ny
togstasjon, og bidra til fortetting rundt stasjonsområdet.
Stiller spørsmål til om grunnen på Espern er forurenset.
Mener Hamar har en unik kvartalsstruktur mot Mjøsa.
Spesielt skeptisk til tett bebyggelse vest for strandgata.
Bekymret for at det skal vise seg å være for komplisert eller
dyrt med kulvert som resulterer i bru over Hamarbukta.
Vikingskipet vil være en mer tilgjengelig stasjon enn
dagens. Stiller spørsmål til om avstand til Ottestad er
vurdert for stasjonsplasseringen i Hamar. Rushtrafikken til
dagens stasjon fører til trafikk-kaos i sentrum. Bussterminal
ved togstasjonen kan enkelt opparbeides ved Vikingskipet.
Det er i tillegg nært til Vangsvegen, Disen og Børstad.
Alternativ vest er enklere å gjennomføre uten for store
ulemper for togtrafikken i anleggsperioden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk, Veier og Kollektivtransport.

43
Gerd Risheim
24.08.2016
Ved å velge korridor øst kan togtrafikken gå som normalt
gjennom anleggsperioden. Det er mer plass til busser,
taxier og parkering ved Vikingskipet. Rushtrafikken i
sentrum er allerede belastet.
Dagens stasjon har ikke nok kapasitet for parkering, eller
av/påstigning for fremtidig trafikk. Kommunen har et
fremtidsmål om bilfritt sentrum, som blir vanskelig å
gjennomføre med dagens stasjonsplassering.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen), Veier
og Kollektivtransport.

44
John Egil Haugen
28.08.2016
Ønsker fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle
tverrgater og strandparken uten krysninger. Det er fullt
mulig å bygge rundt og evnt. utenfor bysentra. Ønsker ikke
at jernbanespor skal beslaglegge viktige sentrumsarealer.
Fraråder sterkt at jernbanen legges i korridor K1. Trase K2
og K3 har større potensiale for god by- og regionutvikling
og kan gjenopprette kvaliteter i sentrumsområder som ble
nedfelt i byplanen i 1848. Visuelle og funksjonelle barrierer
kan og må fjernes.
Flertallet av dagens pendlere bor utenfor gangavstand til

Jernbaneverkets kommentar
Merknad tas til orientering.
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dagens stasjon. En dobling av innbyggere vil føre til daglig
trafikkaos i Hamar sentrum, selv med hyppige
bussavganger til og fra stasjonen. Mener det er viktig å
utrede arealbehovet for en ny stasjonsløsning med tre
ganger dagens trafikk, med tilstrekkelig parkering. Utrede
analyse av togreisende fra Hamar kommune og reisevaner
til/fra stasjonen. I lys av disse analysene må Hamar
kommune lage en ny samferdselsplan for trafikkavvikling i
Hamar for 30.50 år, med en fordoblet befolkning.
45
Helge Hognestad
30.08.2016
Har følgende innspill:
Ønsker jernbanen bort fra strandsonen for at
Hamar skal ha de beste utviklingsmuligheter og at
innbyggere og turister skal ha trivsel og gode
opplevelser.
Ønsker heller ikke kulvertløsning i K1 og mener
den er like ødeleggende for Hamar som
bruløsningen.
Ønsker stasjon ved Vikingskipet da den vil ligge
nærmere Ottestad og Vang, og det vil være plass
til flere parkeringsplasser.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets balnt annet
kap. 2., som er den generelle delen om
jernbanetiltaket, andre deler av tiltaket og
konsekvenser av tiltaket.

46
Hans M. Gaaserud
30.08.2016
Har følgende innspill gjeldene alternativene i K1 i Hamar:
- Hindrer viktig kontakt med Mjøsa
- Hindrer byutvikling
- Vil føre til at tilflyttingen til Hamar avtar
- Hindre utvikling av Espern som perleområde for
byutvikling og fritidssone
- Mener at fremtidig utvikling vil skje i Børstad og Ottestad

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets blant annet
kap. 2., som er den generelle delen om
jernbanetiltaket, andre deler av tiltaket og
konsekvenser av tiltaket.

Anser K2 som lite realistisk mtp. gjennomføring og kostnad
og mener derfor K3 Øst er beste løsning med stasjon ved
Vikingskipet.
47
Helene Ness Hansen
01.09.2016
Poengterer at flertallet i Hamar og omegn ikke ønsker det
JBV anbefaler. Stiller spørsmålstegn ved hvorfor ikke
Hamars befolkning blir hørt og hvorfor K3 øst frarådes når
det er billigst. Ønsker folkeavstemning.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

48
Wenche Nøttestad
01.09.2016
Ønsker K3 Øst, med kulvert ved Disenområdet og tunnel
gjennom Børstad/ Smeby/ Kåtorp/ Furnes.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

49
Bengt Rosing Borren m/ familie
02.09.2016
Har følgende innspill:
Kjører i dag til stasjonen og vil fortsette med det
uavhengig stasjonsplassering (Dagens eller
Vikingskipet).
Mener trasé øst er soleklart best fremfor trasé vest
fordi:
o Den gir muligheter for større
pendlerparkering. Det vil bli behov for
flere da innpendlingen vil øke på grunn av
ny jernbane.
o Biltrafikken gjennom sentrum vil bli
mindre og folk vil benytte Ringvegen og E6

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.Trafikk
(transport til og fra stasjonen) og kap. 3.om
Anleggsgjennomføring
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for å komme seg til stasjonen. Poengterer
at dette kanskje også vil kunne føre til at
bussene holder sine rutetider.
Anleggsperioden vil bli mindre belastende
på Hamar by og Hamar vil blir mer
attraktivt.
Mener planen ikke hensyntar miljøvennlig
teknologi for fremtiden. Dagens stasjon gir
ikke plass til miljøvennlige alternativer.
Samfunnsøkonomisk burde man velge
østre trasé da den er mye billigere og jorda
som går tapt kan erstattes av delvis kulvert
med jord oppå.
Mener trasé øst er best med tanke på
Byutvikling og at jernbanen ikke bør være
utgangspunktet for byutvikling da
jernbanen ofte er preget av forfall,
rusmisbruk, uteliggere og kriminelle.

50
Kjell Brodal
02.09.2016
Mener dagens stasjonsplassering er best da den favner
bredest mulig publikum og at kulvertløsning er beste
løsning for Hamar. Uttrykker at JBV har markedsført
kulvertløsningen i stor skala og at de nå må velge denne
løsningen for ikke å få hele Hamars befolkning mot seg.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

51
Kristin Varegg Eide
02.09.2016
Ønsker trase K3 ved Vikingskipet grunnet knutepunkt for
parkering og buss slik at det kan investeres mer i
kulturlandskapet i området rundt. Ønsker å bevare
Mjøsautsikten, og ønsker å flytte til Hamar for å stifte
familie i fremtiden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

52
Anders Sellevold Aaseth
02.09.2016
Ønsker å beholde «Mjøsbyen Hamar» for å ivareta
identiteten og sentrumsstrukturen til byen. Mener det å
bygge jernbane langs Mjøsa vil ødelegge forbindelsen
mellom byen og Mjøsa. Frykter at Hamar blir mindre
attraktiv i fremtiden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

53
Birgitte Senstad
02.09.2016
Som ung innbygger, snart utflytter og senere hjemflytter til
Hamar håpes det veldig på en jernbarnefri strandsone i
Hamar!

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

54
Joaquin Risheim
27.08.2016
Ønsker ikke vestre alternativ. Mener at det på lang sikt vil
være størst vekstpotensial ved Ottestad, Ridabu, Ingeberg
og Trehørningen og at landbruksområder vil bli endret til
boligområder. Ønsker å bevare sjøsiden mot Mjøsa for
fremtidige generasjoner og frykter bruløsning vil stenge
byen inne.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

55
Håvard Solheim
04.09.2016
Pendler daglig Hamar-Oslo. Mener det på lang sikt vil være
mer hensiktsmessig å ha stasjonsområde ved K3
Vikingskipet slik at fremtidig kollektivtrafikk ikke må frakte
majoriteten av kunder til en arealkrevende kollektivterminal
i Mjøskanten.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT HAMAR

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

90 av 132
ICP-57-A-26249
00A
18.11.2016

Etterspør trafikk- og kundemasseanalyser til
konsekvensutredningen som baseres på like lang horisont
som dobbeltsporet bygges for.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

Føler at øst-alternativet blir undervurdert, og mener vestlig
alternativ vil føre til trafikale utfordringer der at kunder
velger bort toget som et alternativ, og at verdi per
budsjettkrone til favorisere øst i større grad enn det
konsekvensutredningen tilsier.

Merknaden tas til orientering.

Stiller også spørsmålstegn til at RAMSAR-området brukes
som direkte mot-argument for alternativ K3, da skal
benyttes til Ringeriksbanen og utvidet E6.

Merknaden tas til orientering.

56
Eva Marion Johnsrud
Er for Trase Øst.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

04.09.2016

57
Arnulf Kjos
03.09.2016
Støtter alternativ øst og mener vestlig alternativ kan skade
Hamar. Argumenterer for at det større flertallet av pendlere
befinner seg lengre unna enn 600m når reisen starter, og
at østlig alternativ er mer riktig.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen)

58
Espen Thorsrud
Ønsker ikke K1 Vest, 2b eller 3b.
Foretrekker K3 Øst.

02.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

59
Jørn Schumann
Ønsker ikke K1 Vest, 2b eller 3b.
Mener K3 Øst helhetlig er best.

03.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

60
Caroline Pettersbakken
Ønsker ikke K1 Vest.
Foretrekker K3 Øst.

02.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

61
Roar Jevne
31.08.2016
Ønsker ikke jernbanen mellom byen og Mjøsa.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

62
Kent-Are Olsen
06.09.2016
I mot begge alternativer i K1 Vest, stiller spørsmål til
hvilken rett JBV har til å drive byplanlegging i Hamar, ref.
krav om fortetting rundt stasjonen.
Mener K3, stasjon ved Vikingskipet er best.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

63
Arve Solheim
07.09.2016
Stiller spørsmål til:
1. Den trafikale situasjonen i sentrum med valg av K1
(økt biltrafikk, parkering etc)?
2. Dokumentasjon for påstand om økt biltrafikk ved
valg av K3 i motsetning til dagens
stasjonslokalisering?
3. Hvilke utredninger/ analyser er gjort for å
dokumentere om det betyr noe for reiseviljen med
stasjonslokalisering i K1 eller K3?
4. Hva mener JBV er årsaken til at stadig flere byer
utnytter en nær kobling mellom strandlinje og
bykjerne, slik som det ligger til rette for i Hamar?

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen)
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64
Stian Larsen
07.09.2016
Aksepterer ikke jernbanerelatert virksomhet i K1 Vest.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

65
Anders Skotheim Bye
07.09.2016
Stiller seg bak argumentasjon mot jernbane i K1 Vest og
for andre løsninger enn jernbanen i strandsonen.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

66
Ole Ragnar Østby
08.09.2016
Avsender mener JBV har K1, bru over Hamarbukta som
førstevalg og K1 kulvert under Hamarbukta, som
andrevalg.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. For
enkeltkommentarer, se nedenfor.

Mener Hamar bør ta den forsinkelsen det eventuelt vil bli
på utbygging av dobbeltsporet ved en innsigelse fra JBV,
og ikke akseptere JBVs forslag til utvikling med og rundt en
stasjon i K1.
Stiller spørsmålstegn ved myndighetenes tanker om
utbygging av og behovet for et dobbeltspor til/ gjennom
Hamar, og trekker de store linjene i samfunnsutviklingen de
siste årene – sett opp mot et behov for mer pendling.
Mener kulvertalternativet vil drepe byen, og tror ikke på
JBV om at alternativet innebærer en utvidelse av
rekreasjonsområdene og mer badestrand og viser til at det
vil ta lang tid før en ny strandsone og bebyggelse r etablert,
mens sentrum i mellomtiden vil fremstå som en anleggsog byggeplass i årtier.
Mener kommunestyret må vedta K3 øst, stasjon ved
vikingskipet, da dette er det billigste alternativet, som også
frigir strandsonen gjennom byen.
For å ikke laget et nytt konkurrerende sentrum, bør
kommunen styre utviklingen av området ved og ikke legge
til rette for knutepunktutvikling rundt stasjonen, utover
parkering, bussforbindelse og en kiosk.

Se bl.a. Utdypningsdokumentets kap. 5.2
om kommunerelaterte problemstillinger
vedr. byutvikling.

Mener det bør vurderes å legge jernbanen under
Vangsveien og videre i kulvert under Børstad gård for å
spare dyrka mark, samt revurdere behovet for syv spor
(gjelder alle alternativer)

Se bl.a. Utdypningsdokumentets kap. 5.2
om kommunerelaterte problemstillinger
vedr. mulighet for kulvert i K3.

Mener InterCity- prosjektet ble vedtatt i medgangstider, og
at Stortinget nå, på grunnlag av bla., klimakrisen,
flyktningkrisen og oljekrisen og den økonomiske
situasjonen i Norge er endret, må revurdere bestillingen om
dobbeltspor. Avsender mener transportbehovet må ned, og
at pendling ikke er bærekraftig – fordi folk må bo der de
arbeider.

67
Jan Strømnæss
08.09.2016
Frykter flytting av stasjonen ut av sentrum vil kunne bli
spikeren i kista for en levende by. Peker på at dagens
stasjonsplassering er i gangavstand til byens hoteller,
kulturtilbud og serveringssteder – og at man kan sykle eller
gå langs hele strandlinja på 7 km fra Stangebrua til

Jernbaneverkets kommentar
Uttalelsen er i tråd med JBVs anbefaling,
og en stasjonsplassering i K1 Vest, med
dagens stasjonsplassering.
Merknaden tas for øvrig til etterretning.
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Jessnes.
Viser til at både 8 meters-planet og Grandsenteret har stort
utviklingspotensiale, hvor sistnevnte foreslås som
potensielt til å bygges om til parkeringshus med direkte
adkomst til togene under Strandgata.
Understreker at det viktigste i denne omgang blir å beholde
stasjonen i sentrum.
68
Nina Kjendlie
Ønsker K3 øst.

09.09.2016

69
Geir Bjørnar Smedbye
11.09.2016
Eiendommen (Aslak Boltsgt. 2 2316 Hamar) berøres sterkt
av K1 og vil ved et vedtak ikke være egnet som bolig,
grunneier vil stille krav om innløsning og erstatning for
tapet. Viser til behovet for rask avklaring, og mål om
avklaringer i NTP som planlagt – da eiendommen i flere år
har vært berørt av den vedtatte hensynssonen mtp
utbygging, oppgradering eller eventuelt salg.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Jernbaneverkets kommentar
Det henvises til Utdypningsdokumentets
kap. 6.1.om Grunnerverv
Merknaden tas for øvrig til orientering.

Mener traseen i K1 ikke tjener Hamars innbyggere og vil
ødelegge byens strandsone både utenfor sentrum, og i
friområdene fra klokketårnet ved brygga via Koigen og mot
Ridehusstranda. Etterlyser en trase som gir en åpen,
tilgjengelig adkomst til Mjøsa som vil bli til glede for mange
kommende generasjoner.
70
Stein Bleken
11.09.2016
Å vedta en utbygging av strandsonen basert på JBVs
visualiseringer, vil være uansvarlig da disse er mangelfulle
og til dels feilaktige.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Fraråder at fremtidig jernbane gjennom hamar legges i K1
(2b og 3b). Mener K3 Øst har et større potensiale for god
by- og regionsutvikling og kan at traseen i K3 kan
gjenopprette kvaliteter i sentrumsområdene nedfelt i
byplanen fra 1848, og som siden 1890 har vært betydelig
svekket gjennom plasseringen av dagens jernbanespor.
71
Kjell H. Bjørklund og Asbjørn Opaas
12.09.2016
Fraråder K1 2b og 3b, fordi begge alternativer beslaglegger
sentrale sentrumsområder, skaper trafikale problemer i
sentrum og er utfordrende i anleggsgjennomføringen.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

K2 (med kulvert) og K3 må utredes videre i samme grad
som K1 med hensyn til beskrivelse av muligheter og
avbøtende tiltak.. Er tvilende til grunnlaget for fraråding av
alternativet på grunnlag av kostnader og anleggsteknisk
komplisert. Mener frarådingsgrunnene (konsekvenser for
dyrket mark, Ramsar, godstrafikken og frykt for todelt
sentrum) er sterkt overdrevet med K3. Vedlegg med forslag
til muligheter for en helhetlig by basert på K3.

Merknaden tas til orientering. Dette vil bli
nærmere vurdert dersom én av disse
korridorer blir vedtatt.

72
Trond Kjernli
10.09.2016
Jernbaneverkets konsekvensutredning viser at alternativ
øst er billigste og beste alternativ, som krever minst
inngrep i eksisterende by. Skuffende og merkelig at
Jernbaneverket fraråder alternativet, når det kommer klart

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
andre deler av tiltaket og kap. 2.3.om
konsekvenser av tiltaket.
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best ut både på prissatte og ikke-prissatte kriterier.
Frarådingen omtaler en frykt for å skape to konkurrerende
sentrum i Hamar. Mener denne frykten er sterkt overdrevet.
Stasjonen ved Vikingskipet er bare litt over en kilometer
unna, og nasjonale krav tilsier at mer av transporten skal
skje kollektivt og med sykkel og gange. En kilometer bør
ikke være grunn til en fraråding.
Utbyggingen i strandsonen vil sannsynligvis skape
leiligheter med et høyt prisnivå, som ikke nødvendigvis vil
generere flere togreisende.
Jernbaneverket bør planlegge flere parkeringsplasser med
vest alternativet for at IC-satsningen skal bli et miljøtiltak.
Stiller spørsmål til Jernbaneverkets egne utredninger om at
2,5 % av alle interntransporte i Hamarregionen foregår med
tog.
Mener at behovet for tilsving til Rørosbanen utgjør ett tog i
døgnet, som gjør at foreslåtte alternativ bør være godt nok.
Det påpekes også at det er snakk om tog fra
Gudbrandsdalen, via Kongsvinger og til Sverige, som tilsier
tilsving til Solørbanen. Påpeker at å etablere tilsving sør for
Elverum og Kongsvinger, ved Strandlykkja til Skarnes, vil
gjøre ruten kortere til Kongsvinger enn å frakte godset via
Hamar. Mener tilsving fra Strandlykkja til Skarnes må
utredes som et alternativ til tilsving i Hamar.
Stasjon ved Vikingsskipet vil være en stor fordel for togene
på Rørosbanen, som i dag snur på Hamar. Ved
elektrifisering av Rørosbanen vil alle togene kunne kjøre
Oslo-Trondheim via Røros direkte, som vil gjøre
Rørosbanen mer attraktiv.
Påpeker at ulempene ved å stenge Stangevegen vil være
nødvendig ved alle trasealternativene, inkludert
kulvertløsning i vest. Kulvertløsningen i vest krever også
tilsving til Rørosbanen fra sør, som gir de samme
ulempene i byggefasen som alternativ øst. Mener dette er
underkommunisert i Jernbaneverkets
konsekvensutredning.
Vangsvegen må bygges ut i fire felt inn mot Hamar sentrum
når E6 bygges. Uansett valg av trase vil det bli et
omfattende inngrep i den østlige delen av Hamar i
kommende år. Fordelen ved alternativ øst er at inngrepene
konsentreres i samme område. Det unngås inngrep i
Hamar sentrum, som alternativ vest medfører.
Anleggsperioden for utbygging av E6 og jernbanen bør
koordineres. Påpeker at togtrafikken kan opprettholdes
under anleggsperioden ved valg av alternativ øst.
Deler av Børstad jordet bør skånes med kulvert på lengere
del av stekningen enn foreslått. Mener at noe
jordbruksareal er forståelig at tiltaket vil kreve, men at jorda
bør erstattes. Området ved Børstad ligger mellom sentrum
og E6, og vil ikke være egnet til matproduksjon i fremtiden.
I hvert fall dersom Hamar har tenkt å utvikle seg slik det har
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planer om. Mener området vil i fremtiden omgjøres til
boliger eller annen næringsvirksomhet.
Påpeker utviklingsmulighetene ved Vikingskipet. Store
deler av Espern område vil ligge nærme stasjonen. Ved
plassering av stasjonen i dette området vil et halvferdig
Briskeby stadion være attraktivt som kan føre til
ferdigstillelse med boliger og næringsvirksomheten.
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.

73
Randi og Ronny Stavø
09.09.2016
Foretrekker alternativ øst av følgende grunner:
1. Rimeligste kostnadsoverslaget
2. Utsikt fra byen ut over sjøen, som skaper
trivselsfaktor
3. Eksisterende bane kan brukes under mesteparten
av anleggsperioden, som er kostnadsbesparende
og reduserer ulempene i anleggstiden
4. Anleggsdrift vil medføre mye støy, støv og ekstra
trafikk, uansett hvilket alternativ.
5. Vest alternativer vil være til sjenanse for flere av
byens innbyggere enn dersom det østlige
alternativet.
6. E6 og omlegging av rv 25 over Åkersvika vil utføres
omtrent på samme tid som jernbanen.
7. Koigen kan ligge uforstyrret til glede for byens
befolkning.
8. 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. Et område med radius ca. 600 m vil ha

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Om massehåndtering og anleggsgjennomføring henvises det til Utdypningsdokumentets kap. 3.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3.om
støy.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).
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minimal betydning når man også inkluderer de
omkringliggende bydelenes betydning som
grunnlag for togtrafikken.
9. 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.
Stiller spørsmål til om JBV har arbeidet med planer for
avbøtende tiltak i Åksersvika for alternativ øst. Om det er
sett på løsning for tømmertransporten mot Østerdalen.
Påpeker at overskuddsmatjord bør tas vare på så
skånsomt som mulig.

Det vises til Utdypningsdokumentets kap.
5.2 om tilsving mot nord samt til kap. 2.3
vedrørende konsekvenser av tiltaket, og til
forslag til planbestemmelser og
retningslinjer.

74

Øystein Vasaasen
10.09.2016
Mener jernbaneverket ikke har tatt nok hensyn til
Hamars historiske utvikling i hovedrapporten for
kommunedelplanen eller vurdert byens
utviklingsmuligheter. Hamar sentrum har de siste
20 årene forflyttet seg østover ved at Hamar
Rådhus, Politistasjon, CC-stadion og store
kjedebutikker har etablert seg langs Vangsvegen.
Mener at fagrapporten for byutvikling og
knutepunkt ikke tar tatt hensyn til denne
utviklingen.
Mener Jernbaneverket burde utført en grundigere
analyse av byutvikling hvor man sammenlignet
dagens sentrum med servicefunksjoner, næringsliv
og arbeidsplasser med situasjonen for 20-30 år
siden for å se på behovet for den fremtidige
jernbanestasjonen.
Tidligere trafikktellinger gjennomført i 2012 viser at
Hamar stasjon betjener passasjerer bosatt også
utenfor Hamar by i Ottestad og Rindabu.
Hamar opplever ikke ekstreme utfordringer ved
bilkøer. NTP legger opp til en utfasing av diesel og
bensin privatbiler, som gjør at de skadelige
effektene av bilbruk til et knutepunkt vil endres.
Jernbaneverket bør ta hensyn.
Stiller spørsmål til om problemene med vending for
godstog er overdrevet i vurderingen av øst
alternativet. I følge Siv.ing Tor Otto Fougner vil det
sannsynlig være behov for å vende 1 godstog
annenhver dag. Mener Jernbaneverket burde
studere resultatet og erfaringene Fougner viser til i
sin rapport.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

75
Inger Wold Opaas
11.09.2016
Ønsker fri tilgang til strandsonene og Mjøsa uten bruer,
underganger og lange omveier. Fraråder korridor K1.
Mener at trase alternativene K2 og K3 har større potensiale
for god by- og regionsutvikling.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

76
Elisabeth Mathiesen
13.09.2016
Protesterer mot nytt dobbeltspor i strandsonen og har

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

-

-

-

-

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. om
byutvikling.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K3:
Tilsving nord. Merknaden tas for øvrig til
orientering. Se for øvrig svar til merknad nr.
35 (Endre Krogsrud).
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følgende innspill/synspunkter:
JBVs rolle. Mener JBV som administrativt organ
skal skape et solid politisk handlingsrom, ikke
snevre det inn slik som de har gjort i denne saken
ved å anbefale to alternativer innenfor samme
korridor. Opplever at JBV har tråkket utenfor sitt
mandat.
-

-

Knutepunktsutvikling. Mener en
stasjonsplassering ved Vikingskipet er beste
løsning da den favner flere boliger, arbeidsplasser
og opplevelser. Ytrer at en stasjonsplassering ikke
har så mye å si for arbeidspendlingen til Hamar, da
nye arbeidsplasser uansett kan etablere seg i
nærheten av alle stasjonsalternativene.
Økt bruk av kollektivtransport. Undertegnede er
enig med JBV i målet om å få flere til å gå sykle
samt bruke kollektivtrafikk og mener det er tre viktig
punkter man må se på i en slik vurdering:
1. Hvordan kommer folk seg til
jernbanestasjonen: bil, buss, sykkel eller gange
2. Hvem kan evt. 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.
Undertegnede mener JBV bare har vært innom det
første punktet og sett på hvor mangesom bor innen
en radius på 600 meter fra stasjonen. Det sier
egentlig svært lite om hvilke transportvalg folk tar i
Hamar og omegn. Undertegnede mener derfor JBV
har bommet i sin vurdering samt bare driver
synsing. Poengterer likeledes at de som bor i
sentrum og får 3-4 minutter lengre å sykle, ikke vil
droppe å ta toget av den grunn. Mener det viktigste
er at alle de som bor i utkanten ikke skal velge bort
toget, men heller kjøre bilen til stasjonen med enkel
tilkomst og parkering.
Mener at en stasjon ved Vikingskipet vil være et
miljøvennlig grep for Hamar, da man vil få bilene ut
av sentrumskjernen. Mener likeledes at Hamar må
ha en attraksjonsfaktor og at det ikke holder med
en stasjon og dobbeltspor.

-

Fordeler med stasjon ved Vikingskipet og østre
trasé.
o Det er billigste alternativ.
o Det er nærmest for flest antall mennesker
som bruker toget. Nabokommuner som
bruker Hamar stasjon må selvfølgelig
medregnes.
o 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.
o Stasjon ved Vikingskipet kan gi et
grønnere, mer miljøvennlig og bilfritt
sentrum, siden gjennomgangstrafikken
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Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2 om
Trafikk (transport til og fra stasjonen) og om
Kollektivtransport.

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. om
kommunerelaterte problemstillinger i Hamar
med de ulike alternativene.
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ikke sendes gjennom indre bykjerne.
Østlig trasé vil berøre færrest antall boliger
i Hamar.
Hamar kommune kan selv bestemme sin
egen byutvikling i tråd med demokratiske
prinsipper.
Vikingskipet er mest fremtidsrettet med
tanke på byens vekst utover, og vil om få
år fremstå som det naturlige knutepunkt i
Hamar.
Områdene som JBV besitter på Espern
kan bli en helt ny bydel.
Publikum til idrettsarrangementer og store
salgsmesser i Vikingskipet vil få en svært
grei adkomst.
Togtrafikken kan gå tilnærmet normalt i
anleggsperioden.
Det viktigste av alt: Byens kontakt med
Mjøsa opprettholdes og forbedres.

Ytrer avslutningsvis at det vil være et fatalt feilgrep som vil
være vanskelig å forklare for kommende generasjoner, og
vanskelig å reversere. La Hamar få tilbake strandsonen og
Mjøsa.
77
Elin Skjønsberg
12.09.2016
Protesterer mot et nytt dobbeltspor i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert- eller broløsning.
Ønsker alternativ øst med stasjon ved Vikingskipet da det
ikke vil øke trafikk- og parkeringsproblemer i sentrum.
Trekker frem strandsonen som viktig sted for avkobling,
rekreasjon og fysisk aktivitet og Strandgatas tilknytning til
Mjøsa. Ønsker ikke å bygge strandsonen mer ned enn det
som allerede er gjort.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

78
Terje Halvorsen
12.09.2016
Vil ha Mjøsa tilbake og ny stasjon ved Vikingskipet, da
alternativ øst er billigst og best. Kritiserer JBVs utredning
med utgangspunkt i en radius på 600 meter. Uttrykker at
Strandgata ble bygget som en miljøgate og at trafikken i
dag står pal hver morgen. Mener alternativ øst er best da
den gir en lettere adkomst til stasjonen fra E6, Rv, 25 og
Rv. 22, nye utviklingsmuligheter i Espernområdet og
Tjuvholmen, en attraktiv jernbanefri strandsone samt en
anleggsperiode som vil berøre Hamar sentrum vesentlig
mindre.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

79
Kjell Solberg
12.09.2016
Undertegnede har tatt del av Peter Butenschøns
problemstillingsnotat og eier eiendommen Nordvikveien 22
som går parallelt med nåværende jernbane.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Ønsker trasé øst og kommer med disse innspillene:
Viktigheten av tilknytningen til Mjøsa, Koigen og
muligheten til å spasere nede ved vannet mange
kilometer
Uttrykker bekymring for dagens stasjonsbygnings
fremtid om trasé vest velges og understreker at
Hamar nå trenger fremtidsrettede
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kommunikasjoner uten forringelse av byens kvalitet
både med hensyn på miljø og kulturlandskap.
Poengterer at vi alle har et forvaltningsansvar for
havnebyen i henhold til den historiske havnebyen
fra byplanen 1848.
En stasjon ved Vikingskipet vil kunne inspirere til
videre utbygging i dette området. Understreker at
stasjonen benyttes av befolkningen på Ilseng,
Hjellum, Bekkelaget, Sandvika og Ottestad.
Utbyggingen av alt. øst vil kunne forgå uten å
påvirke togtrafikken på nåværende trasé.

80
Ida Kristin Lie og Georg Jensen
14.09.2016
Ber om at alternativ vest med kulvert velges fordi:
Det er viktig med gangavstand til arbeidsplasser,
offentlige og andre institusjoner, samt
kulturarrangementer for reisende til Hamar.
Jernbanestasjonen er en viktig «trafikkskaper» og
flyttes denne ut av byen vil det forsterke effekten av
utflytting fra sentrum, som kjøpesentre allerede har
startet. Hamar har utbyggingsområder i lang tid
fremover og eksisterende sentrum kan vokse i takt
med fortsatt byutvikling. Legger til at Tjuvholmen
peker seg ut som et sentralt friområde i denne
byutviklingen.
Ber om at kulverten legges så nær land som mulig for å
redusere utfyllingen mest mulig samt at utbyggingen
utenfor Strandgata vurderes nøye, slik at barrieren mot
Mjøsa ikke blir for stor. Ønsker ikke flere etasjer enn 3-5 og
at utbyggingen begrenses til området øst for Vangsveien.

Jernbaneverkets kommentar
Merknad tas til orientering.

81
Eli Jorde Lund
12.09.2016
Protesterer mot nytt dobbeltspor i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert- eller broløsning.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

82
Henry Nordvi
12.09.2016
Har følgende kommentarer/innspill:
Bor i Atriumshaven og har forsøkt å få informasjon
om omfang og konsekvenser av en evt. utbygging i
korridor vest på folkemøter. Stiller seg spørrende til
hvordan man har klart å kostnadsberegne alt. 1-3b
– kulvert, når JBV på folkemøter ikke har svar på
hvor lang byggeperioden blir eller konsekvensene
av den.
Lurer på om JBV unnlater å svare på noe når det
gjelder konsekvenser for bryggeriet og videre
nordvest over, da dette har vært svært
underkommunisert.
Mener JBV har lagt alt for stor vekt på knutepunkt
og byutvikling rundt eksisterende stasjon nedenfor
Strandgata.
Undres over hvorfor JBV fraråder K3 da dette er
billigst, gir minst konsekvenser, gir mulighet for å
opprettholde eksisterende bane mens ny bane
bygges.
Mener Hamar må vokse østover og ønsker en
stasjon ved Vikingskipet. Dette for å unngå trafikkkaos i sentrum og gi nabolagene i Furnes,
Bekkelaget, Ottestad en lettere tilgang til

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig svar til merknad nr. 28 Sameiet
Atriumshaven.

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K1
om krav til byutvikling med høy utnyttelse.
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skysstasjon. Mener dette også vil muliggjøre
direkte togforbindelse til Oslo fra Rørosbanen samt
«førerløse» småbusser til og fra dagens sentrum i
fremtiden.
Mener det vil åpne seg store muligheter for å forme
et spennende miljø i tilknytning til Mjøsa, når
dagens jernbane fjernes. Presiserer viktigheten av
tilknytning til Mjøsa, og Koigen og
Strandgateparken som viktige rekreasjonsområder.
Foreslår at dagens stasjon med tilhørende
fasiliteter kan brukes til en ny lokalisering av
Jernbanemuseet sett i sammenheng med de
verneverdige bygningene. For å få til dette mener
undertegnede at kommunen må fortsette sin
positive utvikling og gå videre med realisering av
boligutbyggingsplanene på Espern-området.
Uttrykker at dagens jernbanemuseum kan
reetableres til campingplass, da nærområdet
trenger dette og det vil være attraktivt for turister.
Er bekymret for hva en byggeperiode på 4-6 år
eller mer vil gjøre med byen og handelsstanden.

83
Siw Styren
13.09.2016
Protesterer mot nytt dobbeltspor i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert- eller broløsning. Ønsker stasjon ved
Vikingskipet, utvikling av Espernområdet for boliger i
bykjernen og Hamars unike tilknytning til Mjøsa.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

84
Espen Løvås
13.09.2016
Protesterer mot nytt dobbeltspor i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert- eller broløsning. Mener alternativ øst
med stasjon ved Vikingskipet er det mest fremtidsrettede.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

85
Molle Moe Hovin
13.09.2016
Etter å ha vært på JBVs åpne møter er undertegnede av
den oppfatning at en av vestløsningene er det beste for
byen og fremtiden. Understreker at stasjonen bør ligge
sentralt der den ligger i dag, at Hamar er en jernbaneby
samt at åttemetersplanet og bryggene i dag fremstår lite
tiltalende.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Undertegnede er for bruløsning over Hamarbukta slik at
reisende kan se byen og Mjøsa fra toget, men godtar også
kulvertløsningen. Ønsker ikke alternativ øst da dette vil føre
til at livet i sentrum dør og gir konsekvenser for
våtmarksområdet.
Uttaler at politikerne surrer og roter samt poengterer at
JBVs folk er fagfolk som gir Hamar det som er best for
byen.
86
Mette M. Engh
14.09.2016
Aksepterer ingen form for jernbanerelatert virksomhet i
Hamars strandsone fra dagens stasjon til
Bryggeriundergangen. Dette fordi strandsonen er viktige
rekreasjons- og friluftsområder og viser til byplanen av
1848 om byutvikling og kvartalsstruktur.
Mener kulvertløsningen vil gi en fysisk og visuell barriere

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap.
2.2. om Trafikk (transport til og fra
stasjonen) og kap. 2.3.om Nærmiljø- og
friluftsliv.
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og bruløsningen vil gi en visuell barriere, støy samt
redusere tilgangen for båter inn til sentrum.
Ønsker trasé øst med stasjon ved Vikingskipet da dette gir:
Nærhet til Mjøsa
Nærmere tilgang til stasjonen for Hamar omland
Forbedrede muligheter for tilkomst og parkering
ved stasjonen
Trafikk ut av sentrum
Tilnærmet normaldrift i byggeperioden
- Et minimum av busser for tog i byggeperioden
87
Lars Aannerud Bjørseth
14.09.2016
Ønsker alternativ øst og stasjon ved Vikingskipet. Mener en
jernbanefri/barrierefri strandsone er det beste for Hamars
fremtidige utvikling. Poengterer at Hamar er den eneste
mjøsbyen med en ordentlig strandlinje.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

88

Jernbaneverkets kommentar

Advokatfirmaet Johnsurd & Co AS på
13.09.2016
vegne av Heidmannsgate 2
Opplyser om at Heidmannsgate 2 er et SEFRAK-bygg
oppført i 1849 og er et av tre gjenværende gamle hus i
området. Vil bevare Hamars gamle bybilde mot Mjøsa,
Koigen samt Skibladner brygga.
Tar utgangspunkt i K1 vest med kulvert og foreslår:
- å beholde jernbanen i dagen ut fra stasjonsområdet, men
senke banelegemet 1 til 2 meter gjennom Hamarbukta. I
forhold til kulvert vil sporet ligge 6-8 meter lavere enn
overkant kulvert.
- rette in dobbeltsporet til nåværende trasé mellom Rolf
Jakobsens hus og Heidmannsgate 1, samt senke traséen
1-2 meter ved behov slik at ingen hus må rives.
- begynne senkning i kulvert etter Heidmannsgate 2. Rive
Nordvikvegen ved behov om man ikke har kommet ned i
kulvert. Bryggerikrysset og Nordvikvegen bygges opp igjen
når kulvert er ferdig bygget.
- Anser forslaget som vesentlig billigere enn JBV tenkte
kulvertløsning, da kulverten er kortere.
-Kommer med en subsidiær løsning med kulvert fra
stasjonen, men lagt langs eksisterende trasé fra før Rolf
Jakobsens hus.

Merknaden tas til etterretning.
JBV vil vurdere forslag til endret linje i neste
planfase. Heidmannsgate vil bli berørt i
anleggsfasen og tilstrekkelige avbøtende
tiltak vil utredes i neste planfase.
Vedrørende senking av kulvert se svar til
merknad nr. 33 Samarbeidsutvalget for
velforeninger i Hamar og
Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K1:
Muligheter for å senke kulvert i K1-3b.

Uttrykker at JBV ikke har kunnet svare på om byggene i
Heidmannsgate 1 og 2 kan bli stående.
Opplyser om at eiendommen har to fredede eiketrær etter
naturmangfoldloven og at JBV har oversett dette.
Se merknad for detaljerte forklaringer, illustrasjoner og
henvisning til Fylkesmannens brev om hule eiker.
89
Ole Erik Hulleberg
14.09.2016
Se merknad nr. 86 fra Mette M. Engh for sammendrag.
Merknadene er identiske men fra to ulike beboere i
Steinrøysa 45.

Jernbaneverkets kommentar
Se merknad nr. 86 fra Mette M. Engh.

90
Gunnar Skjeset
13.09.2016
Siv.ing bygg, 40 års erfaring. Fagekspert anleggsdrift og
anleggskostnader ved flere KS2 jernbaneprosjekter, sist

Jernbaneverkets kommentar
Alle alternativer i korridor vest, midt og øst
har blitt forsøkt optimalisert på lik linje, så
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Follobanenprosjektet.

Miljø og jordbruk
Mener JBV’s kostnadsestimat og åpen skjæring/ fylling ikke
er optimal med hensyn på inngrep i boligområder og
natur/jordbruk. Foreslår å dreie stasjonsstrekning noen
grader mot øst og traséen videre nordover bør legges så
nær Åkersvika/ Flagstadelva som mulig.
Foreslår at SOK bør holdes på kote 128 et stykke videre
nordover, slik at dobbeltsporet kan gå inn i en
miljø/jordbrukstunnel 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 Tommelstad vil
da gå i fjelltunnel. Anslår at en slik trasé vil føre til 1 km
lengre fjell/ betongtunnel og tilleggskostnader på 150
MNOK.
Godstransport
Argumenterer for at øst-alternativet vil tillate tømmertogene
å kjøre direkte fra Sørli mot Elverum uten å skifte retning
og lok, og plassering ved Disen-bruene over Flagstadelva.
Foreslår en mulig løsning med nye bruer for tilsving, og
Vangsveg som krysser på et felles midtfundament i elveløp
mellom de to nåværende bruene slik at den nye brua for 4felt Vangsveg ligger over jernbanebrua.
Foreslår også en overliggende rundkjøring mellom
Flagstadelva og den nye dobbeltspor-traséen der
Vangsvegen og Åkersvikvegen kan gå på bruer over
dobbeltsporet og Rørosbanen. Stigning for bru-rampene
kan være 5%, og tilleggskostnad anslås til ca 200 MNOK.
Gjennomføringsfase
Mener vest-alternativene har større risiko for
kostnadsdrivende overraskelser enn øst-alternativene, og
at beboere/ publikum blir utsatt for større ulemper som
anleggsstøy og trafikk.
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langt det har latt seg gjøre innenfor tiden
som har vært til rådighet i arbeidet med
kommunedelplanen.
Forslag om å optimalisere korridor 3
Det nevnte linjeforslaget medfører en
dreining av stasjonen mot øst. Det betyr at
nødvendige rettlinjer hvor veksler er
plassert blir kortere (da kurvenes lengder
øker pga. dreiningen). Rettlinjene er
allerede på minimums lengde mhp.
sikkerhetsavstander og signal, og en
forkorting er da ikke er mulig. Selve
stasjonen er også prosjektert i kurve, for å
komme mer øst rundt Disen-området.
Det bør etableres tilsving mot nord for å gi
best mulig kapasitet og gode driftsforhold i
systemet. Det å legge banen nærmere
Åkersvika gjør at det vurderes å ikke være
mulig å bygge en tilsving til Rørosbanen fra
nord uten inngrep i Åkersvika nord for bru
over Flagstadelva, et areal av høy biologisk
kvalitet. Det vurderes at en tilsving mot nord
vil være gjennomførbar med løsningen som
vist i nåværende KDP, men det forutsetter
at løsningen kan aksepteres av de
besluttende myndigheter og at det finnes
kompensasjonsarealer for inngrep i
naturreservatet. Se også Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K3: Tilsving nord.
Det kan heller ikke anbefales å krysse
Vangsveien over ny jernbanetrase da fylling
og brukonstruksjon for vegen vil få større
konsekvenser for boligområdet enn slik det
er prosjektert i foreliggende KDP. Vegen
må løftes over jernbanen inkl. kontaktledningsanlegg, og det vurderes at det
heller ikke vil være mulig å videreføre
banen nordover på flomsikker høyde
(minimum kote 127,5).
Det er gjort en foreløpig vurdering av å
dykke ned i løsmassekulvert med
nåværende horisontalgeometri, og der
kryssing i bru over Vangsvegen beholdes.
Se også Utdypningsdokumentets kap. 5.2.
K1: Muligheter for å senke kulvert i K1-3b.
For øvrig tas merknaden til orientering.

91
Kirsten G. og Tor Mattsson
13.09.2016
Mener dobbeltspor gjennom Hamar med vestlige
alternativer vil ødelegge Hamars bykvaliteter, nærheten til
vannet og særegenhetene som Mjøsbyen. Fraråder vestalternativer.
Ønsker mer åpenhet mot Mjøsa enn i dag, og føler at
kulverten, utfylling i Hamarbukta og bygging av høyhus i

Jernbaneverkets kommentar
Merknad tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).
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stransonen vil føre til at byen stenges inne.
Argumenterer med at Hamar er planlagt med kvadraturer i
helling mot Mjøsa, og at dette er en verneverdig bystruktur
som ble svekket for 120 år siden.
Mener at øst-alternativene kan bygges tilnærmet uhindret
for tog-avviklingen. Påpeker at om lag 100 privatboliger
berøres av vest-alternativene.
Frykter mer trafikkaos med vest-alternativene, da
gatestrukturen i Hamar ikke er dimensjonert for å ta opp
ytterligere trafikk eller parkering.
Påpeker at det kun er et fåtall av Hamars innbyggere som
bor innenfor 600 meter radius til stasjonen.
Ønsker at det skal legges landbrukskulvert under jordene
på Børstad og Tommelstad for å verne dyrkingsjorda.
Foreslår å føre Vangsvegen over jernbanen ved Meieriet,
slik Stangebrua er tegnet inn over jernbanen.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3.om
Naturressurser og kap. 5.2. om K3:
Muligheter for kulvert i K3, forbi Børstad og
Tommelstad

Ønsker knutepunkt for fremtidig InterCity-stasjon til
Vikingskipet fordi det har lavest investeringskostnader og
gir størst samfunnsøkonomisk nytte. Foreslår
landbrukskulvert under Børstad og Tommelstad for å verne
dyrkingsjorda og å føre Vangsvegen over jernbanen ved
Meieriet.
Legger ved følgende i en tilleggsmail:
Poengterer enda tydeligerer viktigheten av byens nærhet til
Mjøsa og at Mjøsa er den viktigste miljøfaktoren for
innbyggerne. Undertegnede er derfor sterkt i mot å fylle
igjen Hamarbuta med kulvert samt forslåtte bygninger som
undertegnede mener vil rasere hele byemiljøet og
rekreasjonsmulighetene. Mener dette bør tillegges
vesentlig mer vekt enn at marginale deler av Åkersvika
berøres eller at man anlegger landbrukskulvert over
Børstad, som kan dyrkes igjen.

Merknaden tas til orientering.

Tillegge at en stasjon i sentrum vil føre til betydelig
trafikkaos og miljøforurensning. Poengterer at de fleste av
de som reiser med toget bor utenfor sentrum og tillegger at
det er under oppføringer nye bydeler i blant annet Hamar
nord, Ottestad og Vang med flere tusen innbyggere.
92
Tor Kraft
07.09.2016
Mener vest-alternativene vil minske det harmoniske
samspillet mellom Hamar og Mjøsa. Ønsker heller å åpne
byen til Mjøsa igjen for å styrke byens estetiske kvaliteter
og potensiale.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Mener at kulvertløsning er alt for stor, dominerende og dyr.
Ønsker å holde på Hamar som tradisjonell og
velfungerende jernbaneby.
93
Randi og Vidar Nilsgård
Er for K3 Øst.

14.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se
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Ønsker at byen skal beholde sin unike beliggenhet til
naturen og sjøsiden.
Argumenterer med at østlig alternativ er billigst som vist i
JBV’s analyser, vil føre til mindre trafikk og at Hamar bør
utvikles østover i fremtiden.
Mener spor ved Vikingskipet vil bidra til best knutepunkt i
fremtiden.
Mener det er større potensiale for bilfritt sentrum i fremtiden
dersom alternativ øst velges.
Bekymret for støy i anleggsperioden dersom alternativ vest
velges.

Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

94
Kjetil Dahl Eriksen
14.09.2016
Er mot vestlig alternativ. Ønsker midt eller øst.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Ønsker at Hamar skal få beholde strandsonen som
rekreasjons- og fellesområde.
95
Annik K. og Morten Nilsgård
14.09.2016
Se til sammendrag i merknad nr. 93 fra Randi og Vidar
Nilsgård

Jernbaneverkets kommentar
Se svar til merknad nr. 93.

96
Bjørn M. Andresen og Marit Brendlien
14.09.2016
Anbefaler korridor Vest med kulvert som den beste
løsningen. Mener dette vil føre til minst støy, og ser
utviklingsmulighetene de nye områdene kan gi. Forutsetter
at kulverten blir så liten som mulig.
Mener at korridor øst kan påvirke synsuttrykket til
Vikingskipet. Ønsker ikke bruløsningene eller rivningen av
bygg dette vil medføre.
Anser heller ikke vestlig alternativ med bru som en god
løsning da de føler at dette vil stenge Hamar inne fra
Mjøsa.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

97
Torger Vea
Se merknad for detaljer.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. For
enkeltkommentarer, se svar nedenfor.

14.09.2016

Har følgende private forslag:
Jernbane legges inntil Vikingskipets østside.
Jernbanestasjon ved Vikingskipet flyttes til Vektbakken,
navngis Vien stasjon.
Jernbanestasjon bygges på brukonstruksjon. Vangsvegen
med gang/sykkelveg legges på bru over jernbanetrasé.
Påpeker at ulemper ved jernbanetrase på østsiden kommer
i konflikt med Åkersvika Naturvernområde og beiteområde
for fugler. Området er beiteområde for fugler. Jernbane på
bru med søyler vil i liten grad ødelegge mudderbankene i
disse områdene.
Refererer til bestemmelsene i Forskrift 2016-01-22 om vern
av Åkersvika naturreservat, Hamra og Stange kommuner,
Hedmark (34) dersom det skal foretas endringer i vernet
område.
Foreslår Lavsjømyrene/ Målikjølen som erstatningsareal.

Se Utdypningsdokumentets kap. 6.3.om
Dispensajonssøknad Åkersvika og til
Fagrapport naturmiljø (fra juni 2016) som
ligger på JBVs hjemmesider.
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Opplyser om at Kvådammen har et rikt fugleliv, og at
Åkersvika Naturvernområde har dårlige muligheter for
hvile/ beite og reirplasser for hekkende fugler. Disse blir
ødelagt på grunn av raske vannstandsøkninger.
Mener at dersom det østre alternativet velges, bør det gis
et bidrag med å anlegge hvile- og reirplasser i form av
kunstige øyer eller arrangement på konstruksjoner.
Påpeker at dette ikke er noe problem dersom
jernbanetraséen plasseres øst for Vikingskipet.
Videre foreslås følgende til nytt alternativ:
Spor
Benytter samme sporantall som planlagt K3 ved
Vikingskipet; 6 gjennomgående der 3 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 m.
Årsdøgntrafikken
Muligheter for ca. 1000 p-plasser for biler ved nye Vien
stasjon. Kan også bidra til å minste bytrafikk.

Merknaden tas til orientering.

Merknaden vedr. nytt alternativ tas til
orientering. Alternativet er ikke ansett som
et aktuelt alternativ, og er ikke vurdert da
det ikke har inngått i planprogrammets
utredningskrav.
Se for øvrig utdypningsdokumentets kap.
2.2. Andre deler av tiltaket, kap. 2.3.
Konsekvenser av tiltaket, herunder
Naturmangfold og Naturressurser.
Se også kap. 3.4.om Miljøoppfølgningsplan (MOP) og kap. 5.2.om
kommunerelaterte problemstillinger i
Hamar.

Vien stasjon
Vien stasjon kan bygges som et helt lukket anlegg med
buss/skysstasjon som også kan benyttes av
ekspressbusser. 400 meter avstand til E6. Klukevegen kan
benyttes som adkomst.
Legger også til at dersom trasé legges i et av østalternativene, vil Hamar få store tomteområder som kan
benyttes til videre utvikling av Hamar som Mjøsby.
Etterspør analyser for trafikk, miljø og klimagass.
98
Kenneth Dybdahl
15.09.2016
Er imot alternativ vest. For øst for å åpne byen mot Mjøsa.
Ønsker å beholde rekreasjons- og sjøsideområder.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

99
Christopher Walsh Castberg
14.09.2016
Er mot vestlige alternativer K1-2b og K1-3b. Ønsker å
bevare utsikten fra Hamar sentrum, Hamarbukta og kobling
til Mjøsa.
Ønsker å beholde kvartalsstrukturen fra 1848 slik at enkelte
gater kan føres videre ned til strandkanten.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Er for alternativ midt eller øst også for å unngå langvarige
trafikkproblemer.
100
Tove Pedersen og Nina Johannesen
14.09.2016
Er imot både K1-2b eller K1-3b.
Ønsker å bevare Hamars strandsone. Mener det er mer å
tjene på lang sikt å verne Mjøsaområdet. Argumenterer
med at tilknytningen til Mjøsa er Hamars viktigste kvalitet
og det som gjør byen mest attraktiv.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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Ønsker å ta vare på nåværende Hamar stasjon, men ser
problemet ved kapasitetsbehov i fremtiden.
Foreslår østre alternativ for å få trafikk ut av bysentrum.
101
Eva Lutnæs
14.09.2016
Har ikke tro på K1 2b eller 3b, ønsker Alternativ K3 Øst.
Ønsker boligutvikling fra dagens stasjon til og med Espern,
og et utvidet Koigen/ rekreasjonsområde fra
stasjonsområdet mot Stortorget. Viser til utfordringer med å
finne parkeringsplasser ved dagens stasjon, og ønsker god
parkeringskapasitet ved Vikingskipet i K3.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

102

Bjørn-Inge Sletta og Eva Johanne
15.09.2016
Skattum
Gjelder eiendom gnr.1 bnr. 1456/ Nedre Briskebyvei 5 i
Briskebyen.
1. Det er kun utredet støy fra jernbane, ikke veitrafikk
o.l.
2. Planområdet må utvides slik at det også innbefatter
eiendommen uavhengig av hvilket alternativ som
vedtas.
3. 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.
4. Ønsker ikke omlegging av Stangeveien nærmere
Briskebyen.
5. 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.
6. For K3 må det spesielt bli tatt hensyn til dagens
situasjon med støy fra Åkersvika og planlegges en
fysisk skjerming/ parkbelte mot Briskebyen.
7. Ber om at arbeidet med neste planfase kommer i
gang så fort som mulig slik for å unngå unødvendig
usikkerhet.

Jernbaneverkets kommentar

103
Helen Helseth
15.09.2016
Aksepterer ikke jernbane i strandsonen.
Mener JBV presser en uønsket utbygging på byen med
kulvertløsningen, og at bruløsningen vil bli en barriere som
berører flere faktorer. Ønsker å bygge videre på Byplanen
fra 1848, og at dobbeltsporet er mest egnet i K3 Øst.

Jernbaneverkets kommentar
Merknad tas til orientering. Se Utdypningsdokumentets kap. 1. innledning.

104
Magne Rydland
Ønsker K3 Øst, ikke K1 vest 2b eller 3b.

14.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

105
Helga Meta Høie
Ønsker ikke jernbane i strandsonen/ K1.

14.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Merknaden tas til orientering. Det henvises
bl.a. til Utdypningsdokumentets kap. 2.3 om
støy og kap. 6.1 om grunnerverv.
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106
Silje Engh Hulleberg
15.09.2016
Aksepterer ikke jernbane i strandsonen.
For øvrig samme merknad som nr. 103 Helen Helseth

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se også svar
til merknad nr. 103.

107
Robert Ofstad
15.09.2016
Protesterer mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars
strandsone, uavhengig av kulvert- eller broløsning. Mener
alternativet gir størst negativ konsekvens for Hamar på kort
og lang sikt. Mener K3 Øst er å foretrekke siden det er
rimeligere, og mer fremtidsrettet og praktisk for
befolkningen som sogner til Hamar stasjon.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

108
Solveig Austnes Kjos
15.09.2016
Mener JBV argument ang hva som er akseptabel
gangavstand ikke er holdbart. Foretrekker K3 Øst, med
stasjon ved Vikingskipet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

109

Magnar Børresen, Gunnar Holm,
15.09.2016
Olav Skipnes og Bjarne Øygarden
Vi har vurdert alternativene K1--‐2b, K1--‐3b med senket
kulvert, K2 Midt og K3 Øst.

Jernbaneverkets kommentar

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.

Merknaden tas til orientering. JBV vil ta
innspillene med i betraktning avhengig av
hvilket alternativ som vedtas.

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.

JBV viser til kommunens politiske
håndtering,ref. planbeskrivelsen fra juni
2016, kap. 1.5, hvor dette alternativ har blitt
utredet, og forkastet. Merknaden tas til
orientering.

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.

Merknaden tas til orientering.

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 dobbelt by
Stasjon ved Vikingskipet blir liggende fjernet fra
kommunale og fylkeskommunale kontorer,
hovedkontorene for mange store bedrifter, hoteller,
høgskoler, kulturhus og hele handelssentrumet
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Det blir kraftige inngrep i Åkersvika naturreservat
Tilsvingene til Rørosbanen er uklare, kan gi
betydelige kostnader og er uheldige med tanke på
fremtidig 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
Hoevdkonklusjon
Vi anbefaler forhandlinger mellom kommunen og JBV om
alternativ K1-3b med en modifisert kulvert som
utgangspunkt.

Merknaden tas til orientering.

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 bbyutvikling og fører ikke
til inngrep i sentrale bydeler
- Verner dyrket mark
- Området mellom Stangevegen og sporområdet
reserveres for trafikkstasjon, med bussterminal,
drosjer, sykkelparkering, noebilparkering og av- og
påstigning
- Det nedlagte sporområdet innenfor Tjuvholmen kan
gi plass til parkering
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 meter svingradius, og at sporene blir ensket 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

Merknaden tas til orientering.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Flom, klima og grunnvann og kap. 5.2. om
K1: Sporhøyde over Åkersvika, forbi Espern
og gjennom stasjonsområdet i korridor 1.
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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 traséen 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 innenfor kulverten, må
også innsiden sikres med en tilsvarende ordning,
bare 0,5m lavere. Men en slik ytre sikring av hele
sporområdet, trenger ikke lengre sporene å ligge
på flomsikkert nivå, og kan egentlig legges så lavt
som praktisk mulig for å få kulverten under vann.

Se merknaden i sin helhet forflere detaljer rundt forslag til
løsning.
110
Heidi T. Østby
15.09.2016
Protesterer mot nytt dobbeltspor i strandsonen, uavhengig
av kulvert- eller bruløsning.
Har følgende innspill/synspunkter:
Mener alternativene i vest vil være irreversible og
degraderende inngrep i Hamars unike
herlighet/strandsonen.
Ønsker stasjon ved vikingskipet siden sentrum
allerede er fult av bilder og det allerede er for få
parkeringsplasser. Poengterer at plasseringen ved
Vikingskipet vil være mer tilgjengelig for folk i
Ottestad, Hjellum og Ridabu og gi en god
tilkoblingen til E6. Poengterer at jernbanen skal nå
mange flere enn de som bor innenfor en radius på
600 metter.
Uttrykker at en bro over hamarbukta, K1-2b, vil
være katastrofalt for Koigen og strandsonen.
Uttrykker at JBV går lagt ut over sitt mandat med å
forlange en byutvikling bestående av høyhus i
kulvertalternativet, K1 3b.
Viser bekymring til anleggsperioden alt. K1-3b vil
medføre, og at dette alternativet umulig kan være
miljøvennlig når så store masser må flyttes.
- Undres over hvorfor ikke kulvertløsninger er
foreslått for å spare dyrka mark i K3 øst alternativet
og poengterer at dette alternativet er mye billigere
enn kulvertalternativet i K1.
111
Alf Berg
15.09.2016
Uttrykker sterk misnøye med vestlig trasé og mener at
valget av disse alternativene fremstår lite fremtidsrettet da
de ikke fokuserer på ny teknologi og trender. Viser til
luftbilen, privat mikrokraft og ny batteriteknologi, småskala

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen)

Se Utdypningsdokumentets kap. 3
Anleggsgjennomføring.
Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2 om
K3: Muligheter for kulvert i K3, forbi Børstad
og Tommelstad
Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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matvareproduksjon samt annen automatisering (se
merknad for flere utdypende detaljer og illustrasjoner).
Uttrykker viktigheten av å tilrettelegge for gode sosiale
arenaer som folk vil oppsøke, som skaper samhold, nærhet
til andre og natur samt sunn mental helse. Undertegnede
ønsker derfor at området mellom Espern og gamlebyen
skal være jernbanefritt og at man skal legge til rette for et
bomiljø med nullutslipps hus og nær tilgang til natur- og
friluftslivsområder. Det understrekes at tilgangen til Mjøsa
er en viktig forutsetning for dette, likeledes det å få
stasjonen plassert utenfor dagens bykjerne.
Mener at JBV ikke har planlagt for en jernbane for
fremtiden, som undertegnede mener vil være en
Hyperloop-bane. Undertegnede understreker også at så
mange som 80-85% av befolkningen i Hamar har sterke
motsetninger til en løsning i vestre trasé.
112
Per Hodnesdal
15.09.2016
Stiller spørsmålstegn til hvorfor JBV anbefaler å ha
stasjonen i K1, sett mot antatt befolkningsvekst for øvrig i
Hamar og om dagens sentrum fortsatt vil være det, med
tanke på nye boligområder.
Det er viktigere å ha riktig stasjonsplassering for Hamar
2066 enn Hamar 2016.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

113
Richard Jacobsen
15.09.2016
I mot nytt dobbeltspor langs strandlinja, i K1 både 2b og 3b.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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Per Kristian Mengshoel
Har følgende innspill:

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

-

-

-

15.09.2016

Stiller seg uforståelig til hvorfor JBV fraråder K3 og
mener at JVB blander rollen som jernbanerådgiver
og byplanlegger.
Mener reisemiddelundersøkelsen til/fra stasjonen
har et mangelfullt og feilaktig beslutningsgrunnlag.
Uttrykker at JBV har en urealistisk oppfatning når
det gjelder bruk av bil til stasjonen, samt at de ikke
tar høyde for de trafikale utfordringene man får ved
økt trafikk.
Poengterer at det et sted i rapporten står at man
bruker 5 minutter på 600 meter og et annet sted at
man bruker 10 minutter.
Mener at rapportene bygger på en mangelfull
vektlegging av Hamars opprinnelige strandsone.
Undertegnede ønsker en jernbanefri strandsone i
tråd med Hamars historie.
Stiller seg kritisk til JBVs klassifisering av traséene
og mener at ved å fraråde K3 fratar JBV Hamar
muligheten til å gjennomføre en demokratisk
prosess rundt valget av stasjon.

Andre forhold/ eksempler på manglende forhold:
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.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen), og
svar til merknad nr. 8 Fylkesmannen i
Hedmark.

Se svar over.

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2 K3:
Muligheter for kulvert i K3, forbi Børstad og
Tommelstad.
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2.

Poengterer at hele Åkersvika utgjør 0,5 promille av
Norges samlede Ramsarområder, og at en liten
brøkdel av dette trengs til tilsving i Øst og fylling for
kryssing av Åkervika.
3. Med Vest må infrastruktur i byen forbedres
betraktelig og Ringgata bør forlenges.
4. Undres over hvorfor det gjøres et poeng ut av at
persontog som kommer nord fra må snu på Hamar
om det skal videre på Rørosbanen, og at det ikke
snakkes noe om at persontog sørfra mot
Rørosbanen må snus på Hamar v/vest.
5. Uttrykker at man snakker om en alternativ tilsving i
K3 utenom Ramsarområdet til 1.1 mrd, og at det
virker åpenbart at dette er gjort for å gjøre
alternativet mindre spiselig og ikke for å finne en
best mulig løsning.
6. Uttrykker at innpendlingen til Hamar ikke er utredet
godt nok og at det ikke er snakk om en stor gruppe
mennesker.
7. Unders over hvorfor 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 poengterer
undertegnede.

Dette gjelder ikke persontog, men godstog
som kommer nord fra på Dovrebanen og
skal videre på Rørsobanen.
Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2 om
tilsving mot nord.

115
Anny Haugen
15.09.2016
Støtter hovedkonklusjonen i høringsuttalelse av Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og Bjarne Øygarden
der de tilrår alternativ K1-3b med senket kulvert og
sentrumsnær stasjon. Se uttalelse nr. 109.

Jernbaneverkets kommentar
Se svar på merknad nr. 109.

116
Sisle Varegg Eide
15.09.2016
Har følgende innspill:
Poengterer at Hamars herlighetsverdier ikke
ivaretas ved valg av vestlige traséer.
Mener den Østlige traséen med stasjon ved
Vikingskipet vil være den beste trafikale løsningen,
da det allerede er store trafikale problemer ved
dagens stasjon.
Mener at Østlig trasé bør velges tross noe tap av
dyrket mark, da det naturlige vekstpotensialet er
mot Tommelstad og Børstad.
Stiller store spørsmålstegn ved gjennomføring av
anleggsperioden og hvordan dette vil virke inn på
handelsstanden, bevaringsverdig bebyggelse,
hvilke avbøtende tiltak som er tenkt.
- Ønsker ikke å ødelegge kontakten mellom Hamar
og Mjøsa med kulvert, bro eller høyhus.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk.

Tas til orientering

Se Utdypningsdokumentets kap og kap.
3.Anleggsgjennomføring.

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. om
K1: Krav til byutvikling med høy utnyttelse
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Endre Krogsrud
19.09.2016
KUen konkluderer svært overraskende mot entydige
konklusjoner fra sammenstilling av både målsatte og ikke
målsatte konsekvenser i samfunnsøkonomisk analyse. Bør
være svært gode grunner til å ikke anbefale alternativet.
Det er ikke redegjort for absolutte uunngåelige forhold som
grunnlag for at JBV fraråder alternativet. Arbeidet med
vurdering av eksterne regionale virkninger (andre
samfunnsmessige virkninger) og effektmål har alvorlige
mangler. Konklusjonen er basert på tilfeldige analyser og
mangler ambisjoner i forhold til å forstå hele trafikkbildet
rundt en fremtidig situasjon. Mangler også en avveining av
JBVs subjektive vurderinger av eksterne effekter og
måloppnåelse, opp mot resultatene av
samfunnsøkonomisk analyse. Konklusjonen burde også
vært testet mot eksterne uavhengige fagmiljøer.
Bilfritt bysentrum
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 stasjon, vil
bruke tog uansett om de må gå eller sykle 0-900m lengre,
støttet av gode fleksible og billige lokale trafikksystem. Snitt
prisen for Ubertaxi på verdensbasis er i dag 8kr/km, og
målet er at prisen skal gå ned til 4kr/km med førerløse biler.
Dette er trender som JBV ikke har tatt innover seg.
Har etterlyst en plan for trafikkavvikling rundt stasjon for
K1. JBV har i for liten grad studert urbane områder rundt
jernbanestasjoner og ikke tatt innover seg dobling av tog
volum og gjennomgående godstrafikk. 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 stranda vil redusere aktivitet og føre til
at restauranter og rekreasjonssentrum forskyves vekk fra
sentrum og stasjon for K1. Rundt om i verden ligger ikke de
mest attraktive boområdene i direkte nærhet til jernbanen.
Svakheter i JBVs analyse vedr. gangavstand
5 km/t er vanlig i analyser av gangavstand, dv. 830m og
ikke 600m. Hamar er ikke et typisk bymessig sentrum.
Store deler av befolkningen er bosatt i et stort omland. Folk
vil ha bil selv om de bor nær jernbanestasjonen, fordi de
ellers ikke kan komme seg dit de ferdes relativt frekvent.
Vektlegging av «gå til stasjonen» argumentet fra JBV kan
være riktig i Oslo og for T-banestasjoner, men ikke i
Hamar.
Eventuelle feil i befolkningsanalyser
Fravær av stedsangivelser i Stange i skisser for Hamar
med avstandsringer fra de tre stasjonsalternativene.
Ottestad har nesten dobbelt så mange innbyggere som
midtbyen i Hamar, og er relevante brukere av jernbanen.
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Merknaden tas til orientering. Det henvises
til JBVs anbefaling.
Se også Utdypningsdokumentet, spesielt
kap. 2.2. om Trafikk (transport til og fra
stasjonen), kap. 3.om Anleggsgjennomføring og kap. 5.2. om
kommunerelaterte problemstillinger i
Hamar. Se også svar til merknad nr. 8
Fylkesmannen i Hedmark.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT HAMAR

Åkershagan næringspark, Ottestad ungdomsskole,
flerbrukshall, og flere andre skoler burde vært avmerket på
kartet. Siden Ottestad ikke er med på skissene, er de med i
brukerberegningene?
Mangler ved analyser av og planer for knutepunktutvikling
Eksisterende relevant forskning og metode er ikke anvendt.
Eksempelvis Østlandsforskning sin ØF-rapport 02/2015
«Sammen blir vi større». Inneholder detaljert statistikk på
inn- og utpendling som kunne gitt grunnlag for en mer
nyansert analyse. Øystein Krogsrud har stått og telt
togpassasjerer, omkring 220 per dag. Generelle
forutsetninger ift. 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 viser til Brumunddal og Stange for pendlertrafikk.
Pendlere fra Hamar-regionen bør reise fra Hamar, som har
best forutsetning for å tilby et kollektivtilbud som
tilbringertjeneste. Stasjon på Vikingskipet vil være nærmere
de store innfartsårene. Analysen for knutepunkt roses.
Men det savnes en bedre kartlegging av lokal brukeradferd
og bedre dokumentert fremskriving av effekter og
tilhørende scenario-bygging. Muligheten for å utvide og
utvikle IC-tilbudet med direkte tog sørfra over på
Rørosbanen mot Løten og Elverum er ikke vurdert.
Vikingskipet vil ha en klar fordel siden toget kan fortsette
rett videre fra Hamar uten å snu eller rygge. Ville gitt
muligheter, spesielt i kombinasjon med senere tiltak, til å
utvikle Rørosbanen som en mer effektiv avlastning i nordsør aksen og gjennom det være mer fremtidsrettet.
JBVs mangel på åpenhet og respekt for lokaldemokratiet
Hvis Hamar vedtar korridor 3 bør JBV akseptere det. Har
vært svært uheldig for lokalsamfunnet at JBV ikke har
kunnet presentere en løsning som frigjør strandsonen. I lys
av at den samfunnsøkonomiske 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. JBV argumenterer likevel i
sine subjektive tilleggsvurderinger forutsetninger for de
samme kriteriene, som er dårlig håndverk. Avvisningen av
øst-alternativet med henvisning til at det ikke møter
kravene stilt av Stortinget i NTP møtes kun av hoderysting
hos politikere flest.
Manglende utredninger av miljøkonsekvenser
Har miljøvernmyndighetene godkjent planer for utfylling av
Mjøsa? Foreligger det godkjente planer og fullstendige
kostnadsanalyser for behandling av giftig alunskifer ifm.
Sprenging av kulvert? 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
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K1 med kulvert er 1,4mrd dyrere enn K3. JBV avviser
samtidig bruk av jordbrukskulvert for å minimalisere tapet
av jordbruksarealer. Nettoeffekten av å spare 1,4mrd og
investere dette i jordvern er ikke belyst. Andre positive
effekter vil være flere krysningspunkter for vilt, mindre
masseforflytning og kunstige skjæringer i det unike
kulturlandskapet. Viser til Sverre Setviks uttalelse om at
Øst-alternativet ikke oppfyller samfunnsmålet om et
miljøvennlig transportsystem. Dette er ikke sannsynliggjort i
JBVs KU. Konklusjonene er ikke velbegrunnet og i strid
med ønsker fra både folk og politikere i Hamar. Ber om at
JBV revurderer «fraråder konklusjon i forhold til eventuelt
valg av K3.
118

Christian Solemsli Kleppe og Per
15.09.2016
Einar Karlsen
Uttrykker motstand til både JBVs forslag om plassering av
jernbanestasjon, dobbeltspor og premissene som er lagt til
grunn for dette.

Jernbaneverkets kommentar

Dagens stasjon og spor er et feilgrep som ble begått for
over 130 år siden. Nå har man mulighet til å åpne opp mot
Mjøsa og dyrke sentrum nærhet til Mjøsa. Utenkelig å
skulle bygge ned strandsonen med dobbeltspor/ kulvert når
det foreligger andre, og billigere, alternativer som vil gagne
hele byen i all fremtid. Hva med forbud mot bygging i 100meters beltet?
Trasé øst er best for Hamar på følgende punkter:
Strandsonen fra Espern til Bryggeriet blir frigjort.
Store arealer fra Espern/lokstallen til dagens stasjon
blir frigjort og kan videreutvikles til en ny bydel med
både kontorer og boliger, uten at man må fylle
Hamarbukta og bygge en ny bydel nedenfor dagens
bysentrum.
Trafikkbelastningen vil minke i sentrum og flyttes til
Vikingskipet som har en sentral plassering mtp. ny 4felts E6 og Rv. 3 til Eleverum.
Næringsområdet rundt Vikingskipet vil ikke berøre på
langt nær så mange boliger/innbyggere.
Muligheter for skysstasjon «midt i smørøyet» som
har enkel tilgang til E6/Rv 3 og i tillegg mulighet for
el-/gassbusser.
- Øst traseen kommer best ut på økonomi.
Ankepunkter mot trasé vest:
Kulverten blir en høy, stor bred koloss med skjæring
som et åpent sår. En stengsel foran hele sentrum.
Mjøsa vil «forsvinne» og strandsonen forflyttes
lengre unna sentrum istedenfor å åpne mot byen og
trekke Mjøsa nærmere. Dette feilgrepet er
irreversibelt.
All sikt utover Mjøsa vil ødelegges med gjenbygging
av Hamarbukta og bygging av en ny bydel med høye
blokker.
En lang og krevende byggeperiode over et veldig
stort areal vil ta livet av dagens bysentrum/butikker
og stenge deler av sentrum i lange tider.
Veldig mange berørte boenheter og innbyggere.
Usikker utbyggingskostnad, spesielt mtp.
kulvertløsningen. Hvorfor er midt dyrere enn kulvert i

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Andre deler av tiltaket, kap. 3.om
Anleggsgjennomføring og kap. 5.2. om
kommune relaterte probelmstillinger i
Hamar.

Merknaden tas til orientering.

Se svar til merknad nr. 12 Folkeaksjon for
jernbanefri Strandsone i Hamar
Merknaden tas til orientering.
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vest?
Uavklart/usikkerhet vedrørende videre
fremdrift/kostnader fra Bryggeriet. Aksepterer ikke at
man skal «ta dette som det kommer». Når alt. Midt
utelukkes pga. høye byggekostnader.
Trafikkaos i sentrum.

Arealer til eneboliger og rekkehus trengs for å tiltrekke
barnefamilier. Familier vil bosette seg i ledige
eneboliger/rekkehus som sannsynligvis fraflyttes av eldre
mennesker som søker mot sentrumsnære leiligheter. De
fleste «pendlende» barnefamilier bosetter seg ikke i blokk i
Hamar sentrum pga. nærhet til stasjonen. Begrensede
muligheter for vekst i Hamar by vil føre til fortetting og
nedbygging/flytting av sentrale jordbruksarealer, samt
kommunesammenslåinger. Rart at JBV som opptrer som
byplanlegger, ikke evner å se Hamar lengre frem i tid.
Underlig at 600m radius skal gjøre at stasjon ved
Vikingskipet er usentralt, og kan være med på å skape et
todelt sentrum. Savner eksempler på hvor i Norge/verden
dette har skjedd og fått så store konsekvenser JBV hevder
kan skje.
Informasjonen og mulighetsstudiene til JBV er høyst
kritikkverdige. Unngår å vise hvordan hvordan kulverten
kommer til å se ut fra gateplan, jf. folkemøtet 18.08.2016
hvor Mjøsa ikke ble vist på flere av bildene, hvorfor? Det
ble vist bilder fra fugleperspektiv fra Mjøsa og inn mot land,
men hvordan ser det ut andre veien. Hele prosessen bærer
preg av å være hastverksarbeid og at hverken lokalpolitikere eller Hamars befolkning skal ha mulighet til å
sette seg inn i saken før avgjørelsen skal tas.
Hamar er en arealmessig liten by, det tar ikke lang tid å
forflytte seg fra øst til vest. Virker oppkonstruert at de 600m
skal være gjeldende, halve sirkelen er plassert ute i Mjøsa.
Hva med alle som bor utenfor sirkelen. En plassering ved
Vikingskipet vil ikke ha mye å si for reising med bil eller
kollektiv, 2-3 minutter ekstra. Er Hamar kun for de bosatte i
sentrum eller bygges den for hele byen pluss Stavsberg,
Olrud, Ingeberg, Ridabu, Hjellum og
Ottestad/Sandvika/Bekkelaget? Hvor skal alle utenfor
600m grensen parkere? Skal byen kveles ved å med viten
sende all trafikken inn i sentrum?
Innbyggere og politikere må fortsette å gjøre byen attraktiv.
Mjøsa må fremheves og utvikles videre. En tettere
tilknytning til byen vil trekke innbyggere, turister og
båtturister. Hva kommer JBV til å gjøre av avbøtende tiltak
utover å bygge tospors jernbane i Hamar og presentere
luftige muligheter av alt. Vest?
JBV har et kortsiktig ansvar på å bygge jernbane gjennom
Hamar, mens innbyggerne har et langsiktig ansvar for å
bevare byens karakter, nærhet til Mjøsa og utvikle den til et
flott sted for fremtidige generasjoner. Ønsker jernbane og
dobbeltspor velkommen, men ikke for enhver pris og ikke
rett gjennom byen.
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119
Thorbjørn Haakenstad
16.09.2016
Fraråder K1-2b
Vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og
visuelle barrieren mellom byen og Mjøsa, fra
Åkersvika til Karl Jemtesgate.
Medføre betydelig støy gjennom sentrum til Maxi
Ødeleggende konsekvenser for Koigen og
Skibladnerbryggen.
Fraråder K1-3b
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. Ekstreme krav til bebyggelse
(høyder/utnyttelse) vil stenge for sentrums utsyn
og tilgjengelighet ti Mjøsa. Unike grunntrekk i
Hamars historiske byplan vil for alltid være
ødelagt.
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
Sporområdene 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 positive beskrevne sentrumsvirkningene av
stasjonsplasseringen bestrides. Argumentene har
dårlig relevans for de faktiske forhold i Hamar
omegn.
Betydelige konsekvenser for framkommelighet,
trivsel og handel i Hamar sentrum i en lang
anleggsperiode, med risiko for at det kan gi varig
negativ virkning.
Langvarig stans i ordinær togtrafikk i
anleggsperioden.
Alle nevnte forhold vil være hindrende for en god
byutvikling.
K2
K2 er eneste alternativet som både frigjør strandsonen mot
Mjøsa og har en stasjon i sentrum. K2 må snarest utredes i
samme grad som K1 med hensyn til beskrivelse av
muligheter og avbøtende tiltak.
Realiteten i frarådingsgrunnene; «anleggsteknisk
komplisert», «alt for høye kostnader», «skaper
store åpne grøfter» 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
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forberede de byplanmessige kvalitetene
sammenlignet med en åpen dyptliggende stasjon
De oppgitte positive kvaliteter er ikke tilstrekkelig
verdsatt
K2s funksjonelle kvaliteter synes å ha stor lokal
tilslutning og alternativets hovedprinsipper er de
mest fremtidsrettede.

K3
-

Det rimeligste alternativet, må gi høyest prioritet i
den videre prosess.
Må velges som ny trasé forutsatt at videre
utredning av K2 ikke endrer de forutsetningene
JBV foreløpig har lagt til grunn.
Må snarest utredes videre i samme grad som K1
med hensyn til beskrivelse av muligheter og
avbøtende tiltak.
Frarådingsgrunnene er sterkt overdrevet
(konsekvenser for dyrket mark, RAMSAR,
godstrafikk og todelt sentrum)
Potensialet for flere forbedringer ift. den viste
løsning.
Kan gi direkte forbindelse til Rørosbanen –
Dovrebanen syd. Ekstra tilsving nord-øst om det
er vesentlig for godstrafikken.
Stasjonsplasseringen gir det beste
trafikknutepunkt og best tilgjengelighet for flertall
av brukerne.
Arealet rundt stasjonen kan utvikles over tid til
arbeidsintensive næringsvirksomheter og
institusjoner. Handelssentrum videreutvikles i
samme bydel som i dag. Gode forutsetninger for å
lage et funksjonelt gatenett som binder bydelene
sammen

Felles for K2 og K3
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.
Viser ellers til vedlegg fra Kjell Bjørklund og Asbjørn
Opaas

Se svar til merknad nr. 71 Kjell H. Bjørklund
og Asbjørn Opaas.

120
Marit og Ola Gillund
15.09.2016
Utbygging av dobbeltsporet berører Hamars unike
strandsone mellom dagens stasjon og Furuberget.
Strandsoner er viktig rekreasjons- og fellesområder for
befolkningen. Minner om Mjøsaksjonen på slutten av 70tallet hvor staten brukte store midler på å sikre god
vannkvalitet i innsjøen. Konsekvensutredningen viser at
alternativene som berører Hamarbukta, kommer dårlig ut

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk, veier, Kollektivtransport, kap. 2.3
om konsekvenser av tiltaket og kap. 3.om
Anleggsgjennomføring.
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både mht. miljø og økonomi. Begge alternativene vest må
derfor forkastes.
Utbygging etter de vestre alternativer vil være et brudd med
Hamars byplan fra 1848. Byplanen har i alle år vært
retningsgivende for byutviklingen i Hamar. Den viser by i
helling ned mot Mjøsa, hvor alle tverrgater i sentrum
danner siktlinjer mot Mjøsa. Flere hendelser gjennom
historien har redusert nærheten til Mjøsa, bla. Forlengelsen
av Dovrebanen på 1890-tallet. Hamar har nå en historisk
mulighet til å rette opp dette ved å legge jernbanen slik at
den ikke berører strandarealene.
Forslaget med kulvert under Hamarbukta høres tilforlatelig
ut. 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 bli sterkt redusert på deler av strekningen. Viser
til tidligere planer om hotell på Koigen som politikerne
skrinla etter å ha lytta til folket. Kulvertløsningen vil
ødelegge historisk viktige Skibladnerbrygga med tilliggende
opprinnelig strand. En tilrettelegging for allmennheten på
utsiden av kulvert, uansett utforming, kan ikke bøte på den
skade byen påføres ved kulvertløsning.
Forslag med bruk vil være sterkt hemmende for utsikten til
Mjøsa med omland. Broen vil gi redusert tilgang for
båttrafikk inn til sentrum, på grunn av stor variasjon i
vannstand gjennom året. Skibladners jevnlige anløp i
Hamar vil måtte legges utenfor brua, og mister slik
nærheten til byen. Bruløsning vil også generere mye støy
mot byen og utover Mjøsa. Støyskjerming på brua vil
muligens redusere dette, men vil forsterke den fysiske
visuelle barrieren. På høy tid å gi fri tilgang til Mjøsa tilbake
til byen. Gamle spor, installasjoner og fyllinger må fjernes
så snart nytt dobbeltspor er etablert i en annen korridor
gjennom Hamar.
Fullt mulig med både jernbane og Mjøsa. Det østre
alternativet med stasjon Vikingskipet, er iht. utredninger
mest økonomisk og gir minst støyplager, samt gunstig
plassering mht. tilkomst fra E6, rv. 25 og rv. 222, og rom for
etablering av velfungerende skysstasjon. Med et slikt
perspektiv er det ikke til å begripe at det er nødvendig å
ødelegge byens viktigste strandområde. Oppfordring til
JBV og Hamars politikere er å velge det østre alternativet
dersom tunnel gjennom byen blir for dyrt.
121
Liv Frilseth
15.09.2016
Støtter hovedkonklusjonen i høringsuttalelse av Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og Bjarne Øygarden
der de tilrår alternativ K1-3b med senket kulvert og
sentrumsnær stasjon. Se uttalelse nr. 109.

Jernbaneverkets kommentar
Se svar på merknad nr. 109 Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og
Bjarne Øygarden

122
Håkon Eide
15.09.2016
Protesterer mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars
strandsone, uavhengig kulvert- eller broløsning.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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123
Geir Oddvar Eide
15.09.2016
Byens største fortrinn er nå i ferd med å ødelegges ved
forlengelse av dobbeltsporene ved valg av vestre traseer.
Den unike kontakten mot Mjøsa helt inn i sentrum skiller
Hamar fra de andre mjøsbyene, og bidrar sterkt til
innbyggernes trivsel.
Ønsker valgt østre trasé ved Vikingskipet. Valg av denne
trasé vil frigjøre arealer fra de gamle stasjonsområdene,
hvor byen kan vokse. Østre trasé er det billigste alternativet
og støttes av nesten 80 % av byens befolkning, jf. siste poll
i Hamar Arbeiderblad. Svært viktig sak som berører
innbyggerne sterkt.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

124
Torstein Eide
15.09.2016
Protesterer mot at et nytt dobbeltspor skal legges i Hamars
strandsone, uavhengig av kulvert- eller broløsning. Mener
det vil ødelegge Hamar som by og gjøre den til et mindre
attraktivt og hyggelig sted å bo. Fine fritidsområder langs
Mjøsa. Lenge siden Hamars befolkning har vært så
engasjert i en sak som nå. Basert på avstemmingen på HA sin nettside er det 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. Må tenke på hva som
er best for Hamar, ikke alle de andre.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

125
Håvard Røste
15.09.2016
Bor i gangavstand fra stasjonen i dag, ca. 1,3km.
Vikingskipet ligger en snau kilometer lengre unna. Ønsker
å fortsette å kunne gå til stasjonen. Men det handler om å
plassere en togstasjon for fremtiden, for 150 år frem i tid.
For barna, deres barn og barnebarn igjen. Byen må vokse
østover, mot vest utgjør Mjøsa en naturlig barriere.
Plasseringen av dagens togstasjon er utdatert og klønete
hva angår trafikkavvikling. Kommer bare til å bli verre.
Fremtidens byer er bilfrie. Andre muligheter for å avvikle
trafikken rundt Vikingskipet. 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. Alternativ øst må velges.
Øst er billigst, bevarer strandsonen og gir enorme
muligheter for byutvikling i Espern-området og hele
området hvor dagens stasjon ligger. Ikke raser byen. Ikke
gå imot folks klare mening. Bygg jernbane og stasjon for
fremtiden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

126
Sunniva Sigfreds
16.09.2016
Ønsker tunnel under hele Hamar by, med stasjon
under/over bakken på nåværende stasjons sted. Dette kan
vel muliggjøres? Tunneler synes å være laget under
vanskeligere forhold enn her. Byen bør ikke raseres.
Alternativ øst med fredete kulturminnelandskap, våtmark
og landbruksland tåler ikke mer nedbygging. Alternativ midt
vil rasere for mye av byen. Alternativ vest er forståelig at
JBV vil velge, men Hamar bør få beholde sitt vakre ansikt.
Er imot alle alternativene. Bør føres ned i tunnel før det når
byen og vedblir i dypet flere kilometer.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

127
Sivilingeniør Nils Rømoen AS
15.09.2016
Ikke blitt fremlagt høyst realistiske og meget aktuelle

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. JBV mener at
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alternativer for en ny Hamar stasjon i fjell sentralt i byen.
Kun fremlagt en åpen grøft diagonalt gjennom en av
Hamars sentrale bydeler. Vedlagt ligger merknadshavers
alternative forslag til det nye dobbeltsporet under sentrum
av byen, med ny stasjon i valgfritt nivå på begge sider av
gamle Hamar Stadion. Ut fra åpent tilgjengelige kart og
egne observasjoner ved befaringer i terrenget er det fra sør
fullt mulig å gå inn i fjelltunnel under den eksisterende
Rørosbanen 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
går det på samme måte som for samtlige aktuelle
alternativer fritt fram gjennom tunnel til en kommer ut igjen
på nordsiden av Furuberget. Fra disse stasjonsplasseringene er det enkelt å etablere «tilsving» i tunnel
til/fra Rørosbanen i begge retninger under Disen og/eller
Briskebyen. Vedlagte skisser og beskrivelser ble i sommer
presentert for sentrale personer i Hamar kommune, men
har ikke sett noe av det i den lokale, åpne og demokratiske
pressa. Usikker på om JBV er kjent med materialet, så det
legges ved merknaden. Bes om at alternativene blir
gjenstand for en seriøs vurdering i forbindelse med det
pågående planarbeidet.
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de alternativene som er vurdert i
planarbeidet er de mest realistiske. JBV
mener at det innenfor de kostnadsrammene
som er gitt føringer for, ikke ligger til rette
for jernbanetrase med stasjon på Hamar i
fjell.
Se for øvrig Utdypningsdokumentets kap.
5.2. om Kommunerelaterte problemstillinger
i Hamar.

Innsendt brev til kommunen datert 10.06.2016:
Har lagt til grunn noen av løsningene til JBV og utarbeidet
egne skisser og teknisk beskrivelse. Hver enkelt linjedel fra
sør er beskrevet i brevet. Overskriftene er listet opp under
og er knyttet til vedlagte kart:
1. Fyllinga/brua på nivå +128 fram til den vertikale
overgangskurva.
2. Vertikal overgangskurve med økende fall fra 0 til 20 ‰
Kan spare flere hus på den første delen av
tunnelen
3. Vanntett, oppdriftsforankret betongtrau med spor i 20
‰ fall
4. Fjelltunnel md spor i 20 ‰ fall, deretter horisontalt fram
til ny stasjon på stadion
Framføring av spor til/gjennom en ganske dyptliggende
tunnel gir store friheter for alternativ plassering av stasjon.
På vedlagte kart er det også vist tilsving til og fra
Rørosbanen.
128
Joakim Solhaug og Ilona Plosenko
15.09.2016
Flyttet tilbake til Hamar på grunn av byens beliggenhet ved
Mjøsa. Har tomt rett ved strandsonen. Fått greie på at
Atriumshaven hvor merknadshaver bor skal rives for å få
plass til en kulvert for en to-sporet jernbane.
Anleggsarbeidene gjennom Hamar vil beslaglegge store
deler av byens indrefilet i opptil seks år, maskinpark vil bli
det dominerende bybildet og det vil bli ubeboelig i den
nære omkrets. Begrunnelsen om hvorfor henger ikke på
greip, fordi Vikingskipet er for langt unna sentrum? Burde
isteden fjerne jernbanen fra strandsonen og åpne opp for
enda flere boliger fra Espern og bort til sentrum langs
Stangeveien, som er Norges flotteste tomteområde. Det
ville blitt en idyll å åpnet området mot Mjøsa, og folk ville
stått i kø for å sikre seg en tomt. Et retorisk spørsmål er
hvor folk helst vil bo.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).
Se også svar til merknad nr. 28 Sameiet
Atriumshaven.
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Det er nettopp skrevet om at Hamar har tomtemangel, hvor
skal da de 46 i Atriumshaven som mister husene sine bo?
Merknadshaver har nå startet å kikke på leilighet i Oslo.
129
Anders Øystein Gimse
15.09.2016
Har følgende innspill:
Reagerer sterk på at JBV fraråder K3 øst og legger
premissene for Hamars byutvikling i overskuelig
framtid. Løsningene JBV anbefaler ødelegger
Hamars identitet og kontakten med Mjøsa.
Kritiserer JBV da de har tatt utgangspunkt i en
radie på 600 meter og glemt at stasjonen også er
for de som bor i Bekkelaget, Sandvika, Løten,
Åker, Ridabu, Hamar vest og Stafsberg.
Poengterer at Hamar først og fremst er en Mjøsby
fremfor jernbaneby.
Undertegnede stiller seg undrende til hvorfor JBV
går inn for den nest dyreste løsningen og fraråder
K3 øst, som er billigst og gir minst ulemper i
byggeperiode.
Ønsker seg alternativ øst med stasjon ved
Vikingskipet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se
Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

130
Eva Jemblie Monssen
16.09.2016
Ønsker østre trasé valgt fordi:
Jernbanefri strandsone
Byutvikling på egne premisser
Vesentlig mindre skadelig anleggsperiode
Mer sentral stasjon ved Vikingskipet
Østre trasé ødelegger ikke er for Åkersvika enn det
ny E6 har gjort
- Vil heller vente med ny jernbane i mange år fremfor
at utbygging i vestre korridor vedtas.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

131
Jørgen Amrud Hagen
16.09.2016
Protesterer mot nytt dobbelstor i Hamars strandsone,
uavhengig av kulvert eller bru. Samtidig mener
undertegnede at en stasjon ved Vikingskipet vil gi den
beste trafikkløsningen for Hamar, trafikk ut av sentrum og
over på større ferdselsårer.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

132
Stig Harby
15.09.2016
Har følgende innspill:
K1: Uttrykker stor misnøye med barrieren disse
alternativene vil gi mot Mjøsa samt at bilene skal tvinges
inn i sentrum som vil gi ekstra trafikk, støy og forurensning.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

K2: Mener at K2 vil føre til økende trafikk støy og
forurensning i sentrum, som K1, samt et åpent sår som
deler byen i to.
K3: Mener K3 er det eneste alternativet som danner det
nødvendige grunnlaget for økt trivsel og vekst i Hamar by
og regionen rundt.
Kritikk til planen:
Kritisk til barrieren det legges opp til mot Mjøsa
med høyhus.
Kritisk til 600 meters radien brukt i analysene.

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2 om
K1: Krav til byutvikling med høy utnyttelse.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
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Uttrykker at JBV ikke har kartlagt hvor de som
benytter toget bor samt ikke tatt høyde for
regionens befolkningsutvikling og
bosettingsstruktur. Mener stasjon ved Vikingskipet
er beste løsning, da det er plass til flere
parkeringsplasser.
Uttrykker at de som benytter servicefunksjoner i
sentrum er folk som allerede bor i Hamar, ikke
tilreisende.

133
Ole Jonny Trangsrud
16.09.2016
Ønsker K3 med stasjon ved Vikingskipet og kommer med
følgende innspill rundt dette:
-

Mener vurderingen av trafikkgrunnlaget i dag er
mangelfull; 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? Og
hva vil de som kan gå eller sykle utgjøre (i prosent)
av det totale trafikkgrunnlaget for den kommende
jernbanestasjonen? Poengtere at de som bor i
Furnes, gamle Vang og nordre del av Stange burde
vært tatt med i vurderingen. Det er her mye av
boligbyggingen vil komme i fremtiden – nærmest
uavhengig om man har fortetting og utbygging i
Hamar sentrum.

-

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.

-

Mener det mangler visjoner og framskrivninger 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.

-

Poengterer at faktorer som frekvens, pålitelighet,
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Trafikk (transport til og fra stasjonen).

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Kollektivtransport.
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standard/service og ikke minst pris er andre viktige
faktorer og ikke bare stasjonens plassering.
Viser til sine innlegg i Hamar Arbeiderblad som utdyper
undertegnedes synspunkter (se merknad for disse).
134
Mette Larsen
15.09.2016
Støtter hovedkonklusjonen i høringsuttalelse av Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og Bjarne Øygarden
der de tilrår alternativ K1-3b med senket kulvert og
sentrumsnær stasjon. Se uttalelse nr. 109.

Jernbaneverkets kommentar
Se svar på merknad nr. 109 Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og
Bjarne Øygarden

135
Inga-Lill Lygre og Ketil Rafael Hope
16.09.2016
Ønsker alternativ øst med stasjon ved Vikingskipet. Ønsker
å få tilbake den historisk viktige kontakten mellom byen og
Mjøsa. Utrykker seg uforstående til hvorfor ikke JBV
anbefaler trasé øst da dette kom best ut
samfunnsøkonomisk, samt ytrer at det å holde tidsfristen
ikke bør overstyre lokaldemokratiet.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

136
Rune Svello
15.09.2016
Lokalpolitikere skal bestemme Hamars utvikling
Uttrykker at press mot utbygging i strandsonen bør være
mer i fokus og mener at K1-3b, kulvert, er det mest
irreversible tiltaket. Ønsker ikke at lokalpolitikerne skal ta
forhastede beslutninger grunnet en tidsfrist og poengtere at
det er lokalpolitikerne som skal bestemme Hamars
utvikling.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Bevar Hamarbukta
Ønsker ikke en utfylling og utbygging av Hamarbukta, da
den er unik for Hamar. Poengtere at slik stor bygging i
strandsonen ikke er reversibelt og regnes som
miljøkriminalitet. Ønsker ikke en «by utenpå byen». Mener
at konsekvensene av et slikt tiltak i strandsonen ikke er
tilstrekkelig belyst.
Bosetning og reisemønster
Uttrykker at gangavstandstrafikken til/ fra stasjonen er
beregnet for høyt, og omlandstrafikken for lavt i JBVs
fagrapporter. Mener samtidig at det er feil at vestalternativene vil redusere biltrafikken mest og peker på at
bosetninger og arbeidsplasser i Hamar nord, Hamar vest,
Vang, Ridabu, Furnes og Ottestad får lenger reisevei hvis
kun Brumunddal og Stange stasjoner tilrettelegges for
regiontrafikk. Mener at en stasjon ved Vikingskipet vil ha et
større potensial i å overføre transport fra veg til bane,
frigjøre sentrum for biltrafikk enn det som kommer frem i
rapporten. Kritiserer bruken av 600 meters radien og mener
at Hamars urbanitet er sterkt overdrevet. Poengterer at
Vikingskipet kombinerer det virkelige urbane og regionale
utgangspunktet.
Teknologisk utvikling
Poengterer at den teknologiske utviklingen fram til 2025
dem delingsøkonomi, autonome kjøretøyer, el drift på
sykler, biler og busser er fraværende i fagrapportene.
Mener Vikingskipet gir unike muligheter til å planlegge for
dette. Se merknad for konkrete fremtidige løsninger på

Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2. K1:
Krav til byutvikling med høy utnyttelse

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2.om
Trafikk (transport til og fra stasjonen).
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miljøvennlige tiltak.
Miljømessig nedbetalingstid
Uttrykker at vestalternativene har for store negative
miljøpåvirkninger og en for lang «nedbetalingstid».
Vikingskipet er knutepunkt godt nok
Understreker at det som gjør utslaget for antall
gående/syklende til stasjonen er kvaliteten og
tilretteleggingen på gang/sykkelveier, samt uttrykker at
arbeidsplasser. Uttrykker likeledes at servicefunksjoner
raskt vil etablere/flytte seg til ny stasjon og at det ikke vil
oppstå to sentra.
Ramsar, jordvern og tilsving Rørosbanen
Foreslår gang/ sykkelbru fra Stangesiden til Vikingskipet
samt la biltrafikken gå i land i dagens jernbanetrasé,
utenfor jernbanekryssingen. Uttrykker at «forutsatt mengde
beslaglagt jord er på et minimum, er argumentasjonen fra
fagmyndighet vikarierende ettersom linjeføringen er ønsket
eller ikke».

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3.
Naturmangfold og Naturressurser, kap.6.3
Dispensasjonssøknad Åkersvika og svar til
merknad nr. 8 Fylkesmannen i Hedmark.

Uttrykker at investeringer for å tilrettelegge for overføring
av godstransport til jernbane må ses i sammenheng med
reelle transport- og logistikkbehov.

Se Utdypningsdokumentets kap. 6.4.
Videreføring i Nasjonal transportplan (NTP)

Mener at jordvern -og Ramsar-utredningen for Vikingskipet
ikke er fullført fordi frigjøring av areal i gammel
jernbanetrasé gir muligheter på begge sider av Åkersvika,
som ikke er godt nok utredet.

Se svar over.

Generelt
Mener KU hovedrapport skulle vært fulgt, som normalt, og
at Vikingskipet skulle vært anbefalt. Mener det er
problematisk at fagetatens konklusjon og anbefaling preger
fagrapportene og ikke omvendt.
137
Anette og Pål Morken
15.09.2016
Ber om at alternativ K3 øst velges. Støtter folkeaksjonen
som sier – «Jernbanefri strandsone er vårt krav».

Det henvises til JBVs anbefaling.

Jernbaneverkets kommentar
Se svar til merknad nr. 142 Øystein Holtet.

Se sammendrag av merknad 142 fra Øystein Holtet med
tilsvarende 12 punkter.
138
Nils-Petter Wesbye
16.09.2016
Gir sin fulle støtte til Folkeaksjonen for jernbanefri
strandsone. Det siste undertegnede ønsker er nedbygging
av området fra Espern til Koigen, men heller tilbakeføre
den til slik den en gang var. Ser kun fordeler med
alternativene K2 midt og K3 øst med hensyn til utbygging
og videre byutvikling.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se svar til
merknad nr. 12 Folkeaksjon for jernbanefri
Strandsone i Hamar.

139
Ane M. Alhaug
16.09.2016
Har følgende innspill:
Ønsker en jernbanefri strandsone.
Ønsker K3 da denne er billigst og poengtere at
hele strekningen frem til Lillehammer skal betales
for.
Mener at optimal løsning for godstrafikk kan

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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komme siden
Poengterer at kvadraturen av 1848 og Hamarbukta
er kulturminner
Ønsker biler ut av sentrum og boliger og friarealer i
strandsonen/8 meters planet.

140
Åse Midtveit
16.09.2016
Uttrykker viktigheten av å koble sentrum til Mjøsa, samt
forhindre støy i sentrum og strandsonen. Oppfordrer til å
bruke fornuft, estetisk sans og miljøhensyn.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

141

Hans Christian Hustad (SG Finans
16.09.2016
AS)
Retter stor misnøye med den nedbyggingen av strandsonen som inngår i K1 og viser til hovedstaden og andre
byer ved sjøen hvor man har fjernet infrastrukturen fra
vannkanten for å skape gode rom for mennesker. Viser til
vedlegg med debattinnlegg av Kenneth Dybdahl datert
16.09.2016 med tittelen «Valget ble Hamar, men...».

Jernbaneverkets kommentar

142
Øystein Holtet
15.09.2016
Mener at Mjøsa må tilbake til byen og at alternativ K3 øst
må velges.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Har disse innspillene til planen:
1. Poengterer at ingen andre byer i innlandet har så
gunstig beliggenhet ift. Mjøsa
2. Stiller seg spørrende til hvorfor JBV fraråder K3 øst
da den scorer best på prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser samt ødelegger minst.
3. Spør hvorfor ikke en løsning for direkte godsspor
fra nord til øst er lagt inn som en naturlig del av alt.
K3 øst.
4. Ønsker stasjon ved Vikingskipet og er uenig i JBVs
vurdering om at denne plasseringen ikke
tilfredsstiller behovet for kort avstand til sentrum.
5. Er uenig i JBV vurdering om at Stasjon ved
Vikingskipet vil gi passasjerer lengre reisevei.
Uttrykker at det vil bli kortere reisevei for andre
samt favne et større omland.
6. Mener potensialet og fordelene for sentrumsutviklingen ved en jernbanefri strandsone ikke er
lagt tilstrekkelig vekt på. Mener stasjon ved
Vikingskipet vil gi den beste byutviklingen.
7. Mener K3 øst med stasjon ved Vikingskipet vil gi
mindre trafikk i sentrum og flere parkeringsplasser
ved stasjonen slik at flere vil ta toget.
8. Stiller seg spørrende til hva en ny bydel foran
dagens sentrum vil gi av nytte. Høyhus og jernbane
som barriere vil bryte med byplanens intensjon og
innbyggernes ønske.
9. Kritisk til K1 vest som vil fjerne gjennomgående
veg over 8-metern´n og mener dette vil føre til store
trafikkavviklings- og trafikksikkerhetsproblemer. K3
vil redusere dette.
10. Mener det foreligger for lite informasjon om
anleggsperioden og dens konsekvenser for
befolkningen.
11. Viser til at de samme argumentene ble brukt ved

Merknaden tas til orientering. Se svar til
merknad nr. 12 Folkeaksjon for jernbanefri
Strandsone i Hamar.

3.Se Utdypningsdokumentets kap. 5.2.om
Tilsving nord.

5, 6 og 7 samt 9.Merknadene tas til
orientering, se Utdypningsdokumentets
kap. 2.2.om Trafikk (transport til og fra
stasjonen).
Se også svar til merknad nr. 12 Folkeaksjon
for jernbanefri Strandsone i Hamar.

10.Se Utdypningsdokumentets kap. 3.om
Anleggsgjennomføring.
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12.Se svar til merknad nr. 12 Folkeaksjon
for jernbanefri Strandsone i Hamar.

143
Erik Stensrud
16.09.2016
Mener trasé søt er den eneste riktige for Hamar da den vil:
- Bevare strandsonen og Hamarbukten som er Hamars
identitet
- Unngå anleggsdrift i sentrum i over 10 år
- Ferdigstille uten store sentrumsinngrep
- Økonomisk gunstig

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se svar til merknad nr. 12 Folkeaksjon for
jernbanefri Strandsone i Hamar.

144
Catrine Hodnesdal Karlöf
16.09.2016
Mener K3 øst med stasjon ved Vikingskipet må velges da
det fremmer en jernbanefri strandsone og fremmer Mjøsas
kvaliteter. Uttrykker at det er utdatert å tenke at stasjonen
må ligge midt i sentrum. Viser til alpebyen St. Anton am
Arlberg i Østeriket, hvor jernbanen som delte sentrum ble
flyttet utenfor byen.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se svar til
merknad nr. 12 Folkeaksjon for jernbanefri
Strandsone i Hamar.

145
Frode Løvbak
16.09.2016
Ønsker at Mjøsa gis tilbake til byen. Mener stasjonen bør
flyttes østover slik at flere får kortere veg og stasjonen blir
enklere å nå.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

146
Hilde Veronika Høie
16.09.2016
Er imot både kulvert- og bruløsning i Hamar. Argumenterer
med at Hamar vil miste rekreasjonsområde ved Koigen og
øvrig strandsone i mange år, mer trafikkaos og økt trafikk i
Hamar sentrum

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering. Se svar til
merknad nr. 12 Folkeaksjon for jernbanefri
Strandsone i Hamar.

Ønsker at eksisterende gater skal frigis og kunne trekkes
ned mot Mjøsa, noe som ikke vil være mulig med en
kulvertløsning.
Ønsker alternativ K3 Vikingskip og begrunner dette med:
-

Mindre trafikk i sentrum
Skaper tilgjengelighet for majoriteten av kunder
Kan la togtrafikken gå mer eller mindre som
normalt i anleggsperioden
Åpner for å koble sammen Elverum-Hamar i
fremtiden
Åpner Hamar by mot Mjøsa
Tilgjengeliggjør store arealer av Hamars
«indrefilet» til fremtidig byutvikling

Stiller seg spørrende til JBVs beslutning om å fraråde K3.
147
Kamilla Gamme Svello
16.09.2016
Er imot vestlige alternativ. Støtter K3 øst eller midt for å
verne Hamars strandsone.
Ønsker å bevare Hamars unike strandsone og kystlinjen.
Argumenter også for at Hamar har størst befolkningsvekst
av Mjøsbyene på grunn av den unike beliggenheten til
Mjøsa med de populære rekreasjonsområdene.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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Frykter vestlige alternativer vil skape visuelle barrierer
mellom byen og Mjøsa, og at mange hus og eiendommer
blir berørt eller kan gå tapt.
Påpeker at østlig trasé er rimeligst og griper minst inn i
Hamars eksisterende bebyggelse. Ønsker også K3 øst for
fremtidige utviklingsmuligheter for parkeringsplasser og
kollektivtrafikk.
Stiller seg spørrende til jernbaneverkets beslutning om å
velge bort K3 øst, og etterspør en folkeavstemning for
trasévalg.
148
Inger Lise Libakken
16.09.2016
Støtter alternativ K1-3b med senket kulvert og
sentrumsnær stasjon.
Henviser til høringsuttalelsen sendt inn av Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og Bjarne
Øygarden.

Jernbaneverkets kommentar
Se svar på merknad nr. 109 Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og
Bjarne Øygarden.

149
Marte Ovenberg
16.09.2016
Frykter at Koigen og Hamar sentrum blir mindre attraktivt i
fremtiden ved valg av vestlige alternativ. Er imot kulvert- og
bruløsning.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

150
Ivar Helleberg
16.09.2016
Er imot K1-2b og K1-3b.
Mener K1-3b kan minimere barrierevirkningen mellom
Hamarbukta og Furuberget dersom nåværende spor
fjernes, men mener det vil bli forsterket barrierevirkning
mellom Hamarbukta og Espern.
Frykter attraktive elementer som klokketårnet,
Skibladnerbrygga og Hamarbukta blir borte, noe som vil
skade Hamar by. Stiller seg spørrende til JBVs utsagn om
at «plass til Koigen kan dobles, 15.62016» i
mulighetsstudien.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se JBVs anbefaling samt svar til merknad
nr. 11 Riksantikvaren.

Mener midtre alternativ er best for byens fremtidige men
forstår at denne løsningen er dyr.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2 om
Trafikk (transport til og fra stasjonen)

Mener østlig alternativ gir størst mulighet for fremtidig
skysstasjon, og mener 600 meters grensen ikke er et
problem for store deler av pendlere.
Etterspør helhetlig trafikkanalyse for alternative
lokaliseringer.
Etterspør også utredning og illustrasjoner av potensielle
forbindelser mellom Dovrebanen og Rørosbanen.
Kulturminner
Påpeker at verksteder og nåværende stasjon har stor verdi
som kulturminner, og at en flytting av jernbanemuseet dit vil
kunne styrke museet vesentlig i forhold til dagens
bortgjemte plassering. Dette vil også frigi attraktive
strandområder.
Konklusjon
Er for korridor 3 (øst).
Mener K1-2b er uakseptabel

Det henvises til Utdypningsdokumentets
kap. 5.2 om tilsving nord.

Det vises også til utarbeidet notat vedr.
jernbanemuseet, se JBVs nettsider.

Merknaden tas til orientering.

Dovrebanen
Sørli-Hamar-Brumunddal

MERKNADSDOKUMENT HAMAR

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

127 av 132
ICP-57-A-26249
00A
18.11.2016

Mener K1-3b vil endre sentrum fullstendig og skape nye
barrierer mot Mjøsa.
Støtter K1-3b fremfor K1-2b dersom K3 ikke lar seg
gjennomføre.
151
Eivind Vegard
Er imot alternativ vest.

16.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

152
Pål Bjørlo
16.09.2016
Er imot vestlige alternativ. Ønsker fri og åpen strandsone.
Ønsker Vikingskipet som stasjon, og ser dette som det
mest logiske og beste valget for fremtidig byutvikling med
potensielle førerløse busser. Mener dette også vil åpne
mer for bilfritt bysentrum i Hamar.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Frykter potensielt trafikkaos i fremtiden dersom vestlige
alternativ velges, samt ulempene under anleggsperioden
for Hamars beboere.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk, veier og Kollektivtrafikk, samt kap
kap. 3. om Anleggsgjennomføring.

Kritisk til JBV’s analyser som danner grunnlag for å fraråde
østlige alternativ, og mener et «øyeblikksbilde basert på xx
meter radius fra de ulike stasjonsplasseringene med enkel
telling av hoder til og fra ikke holder mål».
153
Magnus og Lillian Holm-Gjerde
16.09.2016
Er bekymret for vestlige alternativ og utviklingspotensialet
til Hamar i fremtiden. Mener vestlige alternativ vil føre til en
enda større og mer støyende barriere mellom Hamar by og
Mjøsa.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentets kap. 2.3. om
Støy.

Ønsker den mer rimeligere østlige løsningen K3 for å
frigjøre Mjøsområdet i vest, og påpeker at Jernbaneverkets
delrapporter også peker på østlig alternativ som den beste
løsningen. Stiller seg spørrende til valg av vestlig løsning.

Tas til orientering.

Frykter mer trafikkaos i fremtiden dersom knutepunkt ikke
flyttes lenger ut av byen til K3. Også kritisk til ulemper som
støy og trafikkaos i anleggsperioden.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk, veier og Kollektivtrafikk, samt kap
kap. 3. om Anleggsgjennomføring.

154
Hanne og Sofus Linge Lystad
Er imot K1-2b og K1-3b.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

16.09.2016

Ønsker å beholde Hamars unike identitet som Mjøsby.
Henviser til Hamars byplan av 1848 og mener denne er
bevaringsverdig. Ønsker ikke å miste kvadraturen eller
siktlinjer mot Mjøslandskapet.
Mener vestlige alternativer vil bryte med den stedegne
byprofilen og forringe kulturminnet som er byens historiske
landskap.
Foreslår at eksisterende spor fra Martodden kan tilpasses
museet på sikt og inngå i et parkifisert belte. Påpeker at
den eksisterende jernbanefyllingen langs byens strandlinje
har vist seg å være flomdeppende, og at dette kan dras
nytte av senere.
Henviser til JBVs høringsdokument og de ulike
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fagrapportene, og stiller seg uforstående til at K3 øst
frarådes selv om rapportene viser at dette alternativet vil
være det rimeligste og mest skånsomme for landskapet,
samt føre til færrest ulemper i anleggsperioden.
Se merknad for flere detaljer.
Påpeker at det i senere tid har blitt etablert nybygg og
utvikling i østre del av Hamar, og at videre utvikling av byen
i fremtiden også vil kunne være der, noe som ville gjort K3
mer attraktivt også i fremtiden.
155
Tone Martinsen
Er imot alternativ vest med kulvert.

16.09.2016

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Er imot høyhus i strandsonen og mener dette kan ha
ødeleggende effekt på Hamar sentrum. Føler at høyhus og
jernbanekulvert vil dele opp sentrum mer enn idag, og
strandsonen vil bli for adskilt fra byen.
Ønsker å flytte jernbanen fra vestre alternativ slik at
sentrum og strandsone kan videreutvikles for fremtiden.
Kritisk til de store usikkerhetene ved grunnforholdene for
vestre alternativ, og frykter ulemper under en eventuell
anleggsperiode.
156
Remy Uteng
16.09.2016
Ser på Koigen og Domkirkeodden som det fineste av
fritidsområder i Norge og stiller seg derfor uforstående til
avgjørelsen om å anbefale vestre alternativ K1-2b og K13b.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Opplever at dagens stasjonsområde allerede er lite
hensiktsmessig og utfordrende, og mener dette bør flyttes.
Enig i at K2-1a er det dyreste alternativet og vil føre til store
inngrep i terreng og bebyggelse.
Er for alternativ K3 med tanke på stasjonens plassering,
trafikkstøy, parkeringsmuligheter, innhogg i byggelser og
fremtidig byutvikling.
157
Wenche Nygaard Luci
16.09.2016
Er imot vestre alternativ, både bru- og kulvertløsning.
Frykter at Hamar skal miste sine unike særtrekk, karakter,
identitet og historie. Støtter heller midtre- eller østre
korridor da dette åpner for muligheter for videre byutvikling.
Er bekymret for videreutvikling av Hamar da det de siste
årene allerede gjort mye investeringer i sentrum, noe som
har medført en stor gjeldsbyrde. Ønsker å bevare kultur- og
rekreasjonsområdene og tilbudene i Hamar, samt
strandsonen og fritidsmulighetene i Hamarbukta.
Mener det er viktigere å bygge dobbeltspor mot
destinasjoner nordover.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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Ønsker midtre- eller østre alternativ da disse gir gode
muligheter for knutepunktsutvikling i fremtiden for buss,
sykler og parkeringsplasser for pendlere.

Se Utdypningsdokumentets kap. 2.2. om
Trafikk (transport til og fra stasjonen), Veier,
Kollektivtransport.

Frykter ny og langvarig anleggsperiode med ulemper for
befolkningen.

Se Utdypningsdokumentets kap. 3.om
Anleggsperioden.

158

Jernbaneverkets kommentar

Terje Dalsaune

16.09.2016

Er for K1-3b med senket kulvert og sentrumsnær stasjon.
Henviser til høringsuttalelsen innsendt av Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og Bjarne
Øygarden. Se merknad nr. 109.

Se svar til merknad nr. 109 Magnar
Børresen, Gunnar Holm, Olav Skipnes og
Bjarne Øygarden

159
Hilde Birgitte Kjær og Jarve Jennings
Er imot vestlige alternativ. Stiller seg kritisk til
Jernbaneverkets valg om å fraråde K3 øst.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

16.09.2016

Påpeker en rekke mangler og feil i kapittel 7 i dokumentet
«Sammenstillinger og Anbefalinger fra JBVs KU»
Se merknad for detaljer.
Basert på punktene over mener innsender at JBV ikke har
belyst saken tilstrekkelig utad, og at dette kan være et
brudd på Forvaltningsloven §17.
Savner videre bedre dokumentasjon og grundige analyser,
og mener det bør engasjeres eksterne fagmiljøer som kan
utvide og kvalitetssikre innhold og konklusjon.

160
Merete Gjør Berg
17.09.2016
Føler det er uklart hvordan Jernbaneverket har kommet
frem til sine beslutninger og spør følgende:
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?

Merknaden tas til orientering. Det er
utarbeidet en medvirkningsplan basert på
planprogrammet. Det er utøvd et
omfattende medvirkningsopplegg utover
minstekravet gitt i plan-og bygningsloven
med flere folkemøter, særmøter (åpne
kontordager) osv. I tillegg er
utredningsplikten ivaretatt.
Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Se Utdypningsdokumentet for mer
informasjon, samt svar til merknad nr. 8
fylkesmannnen i Hedmark.

Savner fullstendig fakta og tall i analysene lagt frem av
JBV. Mener det er behov for mer tid til å analysere, og
etterspør mulighetsstudier på alle traséer.
161
Øystein Krogsrud
16.09.2016
Er for alternativ øst, og mot vestlige alternativ. Se merknad
for detaljer, da det er lagt inn illustrasjoner.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

Ønsker jernbanefri strandsone. Trekker paralleller til
Filipstad i Oslo der utbygging av har blitt utsatt fordi det er
et ønske å beholde strandsonen åpen mot byen.
Argumenterer for at byen blir avstengt mot Mjøsa på en
lang strekning i alt. Korridor 1.

JBV er kan ikke støtte denne betraktningen.
Det vil bli ulike utsyn over Mjøsa fra ulike
deler av byen,og ikke sikt til Mjøsa over alt,
men det blir ingen fysisk avstengt strandsone. JBV mener at tilgjengeligheten til hele
strandsonen blir bedre enn i dag i alle
alternativene.

Henviser til Jernbaneverkets egen fagrapport, side fem i
«InterCity Dovrebanen, Konsekvensutredning – Fagrapport
Prissatte konsekvenser» og stiller seg spørrende til valg av
trasé vest fremfor øst. Viser til at det er beskrevet små

JBV ser at metodene sopm er benyttet for
beregning av passasjertall ikke i stor nok
grad ivaretar lokale forskjeller mellom
alternative løsninger,dette er nærmere
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forskjeller i passasjertall (110 reisende) og
tilbringertransport mellom de ulike alternativene Viser til
egne tellingher av gående og syklende.

omtalt i Utdypingsdokumentet kap. 2.2. om
Trafikk, der det også gjengis registreringer
av reisemiddel til/ fra stasjonen.

Mener at målet om at økning i persontransporten skal tas
med kopllektivtransport ga, sykkel og gange bare gjelder i
storbyene

Det såkalt 0-vekstmålet er nevnt i en rekke
offentlige dokumenter, uten at det alle
steder er klart definert hvor det skal gjelde.
Det er imidelertid klart at både NTP og
andre styrende dokumenter har en klar
målsetting om at en større andel av
transporten skal tas med gange, sykkel og
kollektivtrafikk.

Mener en jernbanestasjon ved Vikingskipet vil ha liten
nevneverdig betydning for oppnåelsen av et utvidet bo- og
arbeidsmarked gjennom redusert reisetid, og at antallet
pendlere som går til stasjonen og arbeider utenfor Hamar
er under to prosent.

Merknaden tas til orientering.
Se også nevnte kap. 2.2 i
Utdypingsdokumentets.

Argumenterer videre for at fremtidig planlagt utbygging av
Hamar vil skje rundt Vikingskipet, og en stasjon der vil
være mer hensiktsmessig selv om det er et antall færre
daglige pendlere derfra kontra vestlig stasjon. Henviser
igjen til fagrapport over. Har selv utført telling av antall
reisende.
Påpeker at initiativtageren for RAMSAR-området støtter
alternativ K3.
162
Øyvind Mattsson
12.09.2016
Protesterer mot nytt dobbeltspor i strandsonen, uavhengig
av kulvert- eller bruløsning. Stiller seg uforstående til
hvordan JBV kan være byplanleggere for en by.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.

163
Espen Langebraaten
12.09.2016
Kommer med forslag til løsninger på innsigelsene. Mener
at K3 øst med stasjon ved Vikingskipet må velges, men
justeres noe og at dette vil løse konfliktene man nå står i.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
Merknaden vedr. nytt alternativ tas til
orientering. Alternativet er ikke ansett som
et aktuelt alternativ, og er ikke vurdert da
det ikke har inngått i planprogrammets
utredningskrav.

Mener innsigelsen til østre trasé faller bort ved å velge en
litt annen løsning for tilsving til Elverum samtidig som man
unngår Riksantikvarens innsigelse i sentrum. Mener
stasjon ved Vikingskipet er beste løsning da den er raskere
og billigere å ferdigstille.
Kommer med følgende forslag til endringer av trasé K3 øst:
Undertegnede tror Elverum ønsker Osloforbindelse og et dobbeltspor som ikke går innom
Hamar. Undertegnede ser for seg tilsving/påkobling
til Rørosbanen i Stange kommune, ikke i Hamar og
at man derfor løser Åkersvika-problematikken og
Fylkesmannens innsigelse (se illustrasjon i
merknaden). Understreker at ulempen med dette er
at godstrafikken til/ fra Rørosbanen ikke blir
optimal, men uttrykker at dette er et overkommelig
problem som lett kan løses senere.
For å ta hensyn til dyrka mark mener undertegnede
at tunnelen i K3 skal forlenges fra stasjonen ved
Vikingskipet og nordover under jordbruket til
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Brumunddal.
Se merknad for nærmere detaljer og illustrasjoner av
forslagene.
164
Gudmund Stokke
06.09.2016
Fremhever problemet med alternativ vest som
unedrtegnede mener stenger av muligheten for en god
forbindelse mellom byen og Mjøsa. Poengterer at man nå
har en gylden mulighet til å gjøre strandsonen jernbanefri,
noe undertegnede mener er et stort, langsiktig og positivt
grep.
Ønsker seg alternativ midt som undertegnede menervil
skape unike rekreasjonsarealer med parker,
miljøpromenade, båtliv, bading og skøyting som vil være en
helsebot for kommende generasjoner. Uttrykker også at
dette vil øke Hamars attraktivitet og tilflytting samt styrke
Hamar som innladshovedtasden.

Jernbaneverkets kommentar
Merknaden tas til orientering.
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