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1 Bakgrunn
1.1

Jernbanemuseet i planprogrammet

I planprogrammets del C5.2 Hamar står det under utredningstema kulturmiljø:

Norsk
Jernbanemuseum

Fortsatt sportilknytning
til Jernbanemuseet må
vurderes

Fortsatt sportilknytning
er en forutsetning for
museets aktiviteter.

Jernbanemuseet
trekkes aktivt inn i
arbeidet.

Hvordan er det mulig å
opprettholde sporforbindelsen ved de
forskjellige trasealternativene og hvilke
konsekvenser får dette
for omgivelsene og
Hamar by.

Hvilke konsekvenser vil
det få hvis sporforbindelsen ikke kan
opprettholdes. Kan
flytting av hele eller
deler av museet være
en mulighet? Og hvor
kan museet flyttes?

I dette notatet er det vist hvordan sportilknytting til Jernbanemuseet kan opprettholdes i de ulike
alternativene gjennom Hamar. Det er også gjort en enkel vurdering av konsekvensene av å
opprettholde sportilknyttingen.
Det er antatt at Jernbanemuseets bruk av sportilknytting i hovedsak er:
Transport av skinnegående materiell som skal stilles ut på museet
Kjøring mellom museet på Martodden og Jernbaneverkstedet, Ringstallen eller andre steder for
vedlikehold
Museumstogkjøring med reisende. Bl.a. kjøring med Karettoget til Elverum noen ganger i året.
Det er antatt at sporet i gjennomsnitt vil bli benyttet anslagsvis en gang pr uke.
Sporet som Jernbanemuseets tog skal benytte, trenger ikke å ha kontaktlednings- eller signalanlegg,
da togene går på diesel og damp og skal bevege seg på signalmessig usikret område. Når
hovedsporet skal utrustes med ERTMS (planlagt i 2030), må togmateriell som skal ut i hovedspor,
også ha ERTMS-utrustning. Dette vil være en problemstilling for museumstogene som ikke er løst.
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1.2

Tilkobling til verkstedområdet og ringstallen på Espern

Jernbanetrekanten og jernbanens verkstedsområde er fredet. Til sammen har disse bygningene
med installasjoner opplevelsesverdi knyttet til identitet og symbolikk som representanter for Hamars
posisjon som en viktig stasjonsby. Det er viktig for helheten at de fysiske anleggene fortsatt står i en
funksjonell sammenheng med sporet. Det er derfor i dette notatet også vurdert om det er mulig å
koble ringstallen/vendeskiva og jernbaneverkstedet vest for banen til ny bane.

Fredning av Hamar jernbaneverksted:
Fredningen skal gi rom for en dynamisk utvikling og imøtekomme endrete brukskrav. Anlegget skal kunne
fortsette med driftsfunksjon for jernbanen i overskuelig framtid, men også kunne tilpasses nye funksjoner og
ny bruk på lengre sikt. Fredningen omfatter en rekke bygninger på verkstedstomta, som Ringstallen,
Rørosbanestallen og verksteder. Dessuten inngår skinneføring fram til traverser, dreieskive, verksteder og
lokomotivstaller i fredningen.
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2 Tilkobling til Jernbanemuseet mot nord – alle
korridorer
Nordover er det mulig å få til en tilkobling ved Jessnes før passeringen av E6, ca. 2,1 km sør for
Brumunddal stasjon, da IC-traseens høyde ligger tilnærmet på dagens terreng og vi har rettlinje for
innlegging av sporveksel. Avgrening fra nytt spor ved km. 136.450, gir ca. 8 km langt spor til
Jernbanemuseet, herav ca. 830 m nytt spor ved avgrening. Deretter følger banen eksisterende trase.
Museumssporet legges parallelt med nytt Dovrebanespor fra avgreningen og kobler seg på
eksisterende ved km. 135.600. Avgreiningen til Jernbanemuseet vil kunne håndteres i
sikringsanlegget for Brumunddal, da med løsning «grense mot usikret område» inne på stasjonen.
Innkjør A Brumunddal vil i så fall måtte flyttes ca. 100-150 m sørover.
Dette er en løsning som er mulig for samtlige alternativ gjennom Hamar. Materiell til/ fra
Jernbanemuseet kan kjøres direkte uten vending.

Figur 1 Mulig tilkobling til Jernbanemuseet fra nord

På strekningen sørover fra Brumunddal til vannverket sør for Furuberget må en i dette alternativet
beholde dagens jernbanetrase slik den ligger, eventuelt fjerne KL (og signal). Gjennom bebyggelsen
i Hamar vest kan sporet legges som en del av et bygulv/vegareal eller parkgulv, og på den måten
inngå i en utvikling av området uten å være like plasskrevende som dagens sporanlegg. Traseen vil
kun være aktuell som tursti for fotgjengere og vil være lite egnet som sykkelsti. En eventuell slik
bruk, må gjennomgås i en RAMS/ROS-analyse før man kan gå videre med løsningen.
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3 Tilkobling mot sør, Korridor 1 vest
3.1

K1, Alt 2b; bru over Hamarbukta

Figur 2 Mulig tilkobling til Jernbanemuseet fra sør i K1, alt 2b

3.1.1

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør

I dette alternativet er det mulig å etablere en avgrening fra nytt spor ved km. 126,650. Her ligger nytt
spor og eksisterende spor på samme høyde. Etter en strekning med nytt spor kobles det inn på
eksisterende spor videre vestover. Totalt ca. 3300 m spor til Jernbanemuseet, av dette ca. 570m nytt
spor. Overkjøringssløyfe 1:18,4 må flyttes lengre nord. Sporet legges parallelt med nytt spor og
kobler seg på eksisterende ved km. 127.200 (nytt spor). Avgreiningen til Jernbanemuseet vil kunne
håndteres i sikringsanlegget for Hamar, da med løsning «grense mot usikret område» inne på
stasjonen.
Påvirker veganlegget nord for Bryggeriundergangen, nytt museumsspor går i Nordvikvegen fram til
påkobling på eksisterende spor. Det kan bli behov for å justere vegløsningene både sidelengs og i
høyden for å få fram sporet. I senere planfase må det eventuelt vurderes nærmere hvordan
museumsporet kan innarbeides i vegløsningene. Materiell til/fra Jernbanemuseet må vendes litt
nord for Nystuvegen for å komme ned til Jernbanemuseet.
I dette alternativet kan sporet integreres i byrommets gulv/ legges som en del av vegareal eller
parkareal og inngå som en del av en framtidig utvikling av området. På strekningen langs
Nordvikvegen der dagens spor går i relativ dyp skjæring vil sporet i større grad måtte opprettholdes
som i dag.
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3.1.2

Tilkobling til Ringstallen og Jernbaneverkstedet

Kobling til Ringstallen kan være mulig å løse gjennom en ny sporveksel ved sporsløyfe mellom spor
3 og 4, se figur under. Høydeforskjell mellom eksisterende og nytt spor er ca. 1,5 m hvilket gjør at
man må bruke spunt og støttemurer mellom sporene for å overvinne høydene. Svingskiva kan
sannsynligvis fortsatt benyttes. Løsningen har noe usikkerhet og må bearbeides i senere planfaser.
Kobling til jernbaneverkstedet vest kan være mulig med utgangspunkt i det vestligste av de nye
sporene (spor 7), men også her er det noen høydemessige utfordringer siden det nye sporområdet
ligger ca.. 1,5 m høyere enn de eksisterende forbindelsene til jernbaneverkstedet.. Sporforbindelsen
vil gå fra flomsikkert spor 7 og ned til eksisterende sporområde som ikke ligger på flomsikkert nivå.

Figur 3 Skisse – tilkobling til Ringstallen fra sør i Korridor 1

3.2
3.2.1

K, 1 alt 3b; kulvert over Hamarbukta
Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør, løsning vest for fylling

I dette alternativet legges en avgrening fra søndre spor på stasjonen (spor 7) til et museumsspor
som legges på fyllinga over Hamarbukta på sørsiden av kulverten. Avgreiningen til Jernbanemuseet
vil kunne håndteres i sikringsanlegget for Hamar, da med løsning «grense mot usikret område» inne
på stasjonen. Museumssporet kan legges enten på innsiden eller utsiden av vegen til Tjuvholmen
som er tenkt rundt kulverten. Lengden på nytt spor blir ca. 1100 meter, og legges uten KL- og
signalanlegg. Vegforbindelse må krysse museumssporet. Sporet kobles til eksisterende spor ved
Koigen. Eksisterende spor følges i ca. 2700 meter. Med denne løsningen kan museumssporet i
større grad integreres i landskapet på utsiden av kulverten under Hamarbukta, for eksempel i
tilknytning til en gang- og sykkelvegføring. Sporet kan legges som en del av parkgulvet, for
eksempel med asfalt eller grus/gress mellom sporene.
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Denne løsningen gir mulighet for en direkte forbindelse videre fra museumsporet mot jernbaneverkstedet på Espern, slik at en kan kjøre tog mellom jernbaneverkstedet og museet uten å mått inn
på hovedsporet. Det vil også gi forbindelse mellom hovedspor og jernbaneverkstedet.
I alternativ 3b ligger stasjonen på nivå med dagens stasjon og forutsettes flomsikret på utsiden av
sporområdet. En forbindelse til museet kan heves til et flomsikkert nivå på utsiden av kulverten.
Forbindelsen til verkstedsområdet vil kunne bryte flomsikringen, men det er mulig å flytte
flomsikringen på utsiden av verkstedsspor(ene). Dette er ikke løst i detalj og løsninger må vurderes i
neste planfase.

Figur 4 Mulig tilkobling til Jernbanemuseet fra sør i K1, alt 3b, vest for fylling

3.2.2

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør, variant rundt Hamarbukta

Hvis alternativ 3b bygges med delvis kulvert, kan det legges en avgrening fra spor 2 ved km.
125,850. Det blir ca. 700m nytt spor/omlegging av eks. spor rundt Hamarbukta. Jernbanefyllinga i
Strandgateparken kan eventuelt senkes. Hvis denne løsningen velges må sporet innarbeides i den
framtidige byutviklingen i området, og sporet må legges som en del av gate/parkgrunn, med asfalt,
grus eller gress mellom sporene. Eksisterende spor må bygges om over kulvert til nytt spor rett nord
for Hamarbukta. Deretter følger banen eksisterende trase videre vestover ca. 2700 meter. Med
denne løsningen må museumssporet integreres i byrommets overflate, eksempelvis i et parkdrag
eller en gang- og sykkelvegføring. Bryggeriundergangen må enten beholdes eller sporet senkes ned
på gatenivå med kryssinger i plan. Dette må detaljeres i neste planfase. Avgreiningen til
Jernbanemuseet vil kunne håndteres i sikringsanlegget for Hamar, da med løsning «grense mot
usikret område» inne på stasjonen.
Videre vestover fra Koigen i samme spor som i K1, alt 2b.

10

Figur 5 Mulig tilkobling til Jernbanemuseet fra sør i K1, alt 3b, delvis kulvert, variant rundt
Hamarbukta

3.2.3

Tilkobling til Ringstallen

I alt 3b kan tilkobling til Ringstallen i prinsipp skje på samme måte som i alt 2b, men med noe
gunstigere høydeforskjeller.
I varianten med museumstilkobling på yttersiden av sporet kan samme tilkobling også benyttes til
forbindelse til Jernbaneverkstedet, se kapittel 3.2.1, dog med utredning av løsning for flomsikring i
neste planfase.
I varianten med tilkobling til museet rundt Hamarbukta kan kobling til jernbaneverkstedet vest være
mulig med utgangspunkt i det vestligste av de nye sporene (spor 7), og er i utgangspunktet noe
enklere enn i alternativ K1, 2b fordi det nye sporområdet ligger noe lavere. Men denne løsningen må
vurderes spesielt for å ivareta flomsikring av stasjonsområdet og kulverten over Hamarbukta.

3.3

K1, tilkobling til Jernbanemuseet fra tunnel

I korridor 1 er det er sett på en mulighet for å kombinere adkomst til Jernbanemuseet med
rømningstunnel fra tunnelen under Furuberget. Skissene under viser at dette er mulig å få til i
forhold til høyder og krav til plassering av rømningstunnel. Signalmessig kan dette håndteres med
funksjonen «sidespor på linjen» da avgreiningen kommer såpass langt på utsiden av eksisterende
stasjonsgrense (innkjør B). Alternativt må stasjonsgrensen flyttes ca. 1,1 km/1,5 km lenger nord for
de 2 alternativene noe som gir en uhensiktsmessig «lang» stasjon. Men det er i denne omgang ikke
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vurdert nærmere i forhold til andre elementer som sikkerhet, driftsforhold, signal osv. Det vurderes
at løsningen kan medføre relativt store kostnader, og at det er usikkerhet rundt de tekniske
løsningene som må innarbeides. Om en slik løsning skulle være aktuell må en se på nærmere
detaljer i neste planfase.

Figur 6 Mulig tilkobling til Jernbanemuseet fra tunnel, korridor 1, alt 2b
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Figur 7 Mulig tilkobling til Jernbanemuseet fra tunnel, korridor 1, alt 3b
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4 Tilkobling mot sør, korridor 2 midt
4.1

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør

Det er vanskelig å legge en forbindelse mot Jernbanemuseet fra sør i dette alternativet. Det er
skissert to muligheter som begge anses som krevende å gjennomføre:
4.1.1

Mulighet 1, fra Åkersvika

Det er vurdert en avgrening til museumsspor på fyllingen i Åkersvika, ca. km. 124.500. Det er dog
store konsekvenser med denne løsning. Det blir et spor ekstra over bru i Åkersvika, samt at deler av
fredete bygg må rives (markert med blå ring på figuren under). Ca. 800 m nytt spor, deretter knytter
en seg til ett av de eksisterende sporene som beholdes gjennom dagens stasjonsområde og videre
vestover mot Jernbanemuseet langs eksisterende jernbanetrase, lengde ca. 3,8km. Denne
løsningen forutsetter at sporet langs Hamarbukta integreres i byutviklingen, som i ett av alternativene
med kulvert under Hamarbukta.
Videre vestover fra Koigen i samme spor som i K1, alt 2b. Om eksisterende spor med
Bryggeriundergangen beholdes eller man går inn for å senke sporet ned på bakkeplan, må vurderes
i neste planfase.

Figur 8 Skisse - Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør i K2, mulighet 1

4.1.2

Mulighet 2, fra Espern

Som en variant er det skissert en mulighet for å legge en avgrening ved km. 125,000. Her ligger nytt
spor relativt dypt i terrenget og man må føre ny bane til museet opp til eksisterende terreng igjen ved
dagens stasjonsområde. Løsningen gir mindre inngrep i bebyggelsen, men kan være utfordrende
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ved anleggsgjennomføring, siden det blir stor høydeforskjell mellom banene. Løsningen gir også
utfordringer i forhold til flomsikring, da den "punkterer" flomsikringen på denne siden av nytt spor.
Mulig trasé og skisse på vertikal løsning er vist i figurene under. Videre vestover kan sporet legges i
dagens trasé som nevnt over. Også denne løsningen forutsetter at sporet langs Hamarbukta
integreres i byutviklingen, som i alternativet med kulvert under Hamarbukta.

Figur 9 Skisse - Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør i K2, mulighet 2

4.2

Tilkobling til Ringstallen og Jernbaneverkstedet

Det anses ikke realistisk å få til en sporforbindelse til Ringstallen i dette alternativet.
Sporforbindelse til Jernbaneverkstedet kan avgrenes fra museumssporet som er nevnt over.
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5 Tilkobling mot sør, Korridor 3 øst
5.1

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør

I dette alternativet er det vist en avgrening fra nytt spor ved km. 124,200. Avgreningen legges ut på
eksisterende fylling og spor som kan brukes. Høydeforskjell mellom ny og eksisterende bane kan gi
utfordringer ved anleggsgjennomføring. Ny bane til Jernbanemuseet følger eksisterende bane videre
gjennom stasjonsområdet og vestover, lengde ca. 4,2 km. Sporene må integreres i byutviklingen
som nevnt for de andre korridorene, i denne løsningen gjennom stasjonsområdet og rundt
Hamarbukta. Videre vestover fra Koigen i samme spor som i K1, alt 2b.

Figur 10 Skisse - Tilkobling til Jernbanemuseet, ringstallen og verkstedområdet fra sør i K3.

5.2

Tilkobling til Ringstallen og Jernbaneverkstedet

Siden avgreningen for spor mot Jernbanemuseet følger dagens spor over Espern kan eksisterende
forbindelser til jernbaneverkstedet og Ringstallen opprettholdes.
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6 Konsekvenser for omgivelsene og Hamar by
I dette kapittelet er det gjort en enkel vurdering av konsekvensene av tilkobling til Jernbanemuseet
slik det er beskrevet i de foregående kapitlene. Omtalen gjøres av tilkomst fra nord, samt én
hovedløsning for tilkomst fra sør i hvert av alternativene gjennom Hamar. Omtalen følger den
tematiske inndelingen slik den er gjort i konsekvensutredningen for hele jernbanetiltaket, men
metodikken for konsekvensutredning er ikke fulgt. Det er i stedet gjort en forenklet vurdering av de
ulike tema. En mer utfyllende konsekvensutredning må gjøres i neste planfase hvis en velger å
etablere en av de mulige tilknytningene til Jernbanemuseet.
6.1

Tilkobling til Jernbanemuseet fra nord

I alle alternativene gjennom Hamar er det mulig å legge en tilknytting til Jernbanemuseet fra nord,
som beskrevet i kapittel 2.
Konsekvenser

Tilkobling til Jernbanemuseet fra nord

Konsekvenser for vegog trafikk

Nytt spor mellom km.134.450 – 135.600 får ingen konsekvenser for
eksisterende vegnett. Det er en planundergang på eksisterende bane ved
km. 134.450 (kilometrering nytt dobbeltspor iht. K1-2b) så tiltak for nytt
avgreiningsspor bør begynne rett nord for dette punktet. Det er også en
landbruksveg ved km.136.400 men denne må ivaretas i forbindelse med nytt
dobbeltspor.

Landskaps- og bybilde

Den omkring 830 meter lange avgreningen fra nytt spor ved Jessnes løper
så å si parallelt med nytt spor, både horisontalt og vertikalt. Avgreningen
medfører dermed begrenset landskapelig omfang. Gjennom bebyggelsen i
Hamar vest kan dagens spor integreres i ulike overflater, og dermed
innebærer også denne delen av tiltaket begrenset omfang.
Opprettholdelsen av dagens spor begrenser imidlertid lokale
terrengtilpasninger av traseen, og således svekkes det landskapelige
potensialet noe. Forutsatt fjerning av KL-master og signalanlegg, og
integrering av sporene i byroms- og gategulv, vil tilkoblingen til
Jernbanemuseet fra nord likevel ha liten negativ konsekvens for
landskapsbildet.

Nærmiljø og friluftsliv

Opprettholdelse av spor fra ca. Ile/ Langodden til Jernbanemuseet gir noe
negativ påvirkning til områdene langs strekningen, sett i forhold til om spor
ble fjernet og trasé frigjort til andre formål, som utredet i fagrapporten. Selv
om Sporet i svært liten grad vil bli brukt til frakt av materiell til museet, vil det
være vanskelig å få til en sambruk som turveg og veg for myke trafikanter.
En kan tenke seg at en bygger sporet som et asfaltert "trikkeskinne-spor",
men dette vil innebære en uakseptabel fare for syklister, og vil dessuten gi
økt behov for vedlikehold for å kunne være farbart for syklende. Det er
heller ikke ansett som ønskelig at folk vennes til at det er greit å ferdes i
sporet. Banen vil fortsatt representere enn viss barriere mellom
bakenforliggende kvaliteter knyttet til nærmiljø og friluftsliv og strandlinjen/
Mjøsa, og vil i noe mindre grad enn om jernbanen blir helt nedlagt og skinner
og sviller fjernes, være egnet til turveg og sykkeltrasé. Det forutsettes at
kjøreledninger og signalanlegg kan fjernes og at spor kan bygges noe om for
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å tilpasses flerbruk. Nivået på traséen vil trolig kunne senkes noe. En slik
senkning vil redusere opplevelsen av banen som barriere mot strandlinja og
Mjøsa og vil kunne gjøre jernbanesporet til en integrert del av gate og
vegsystemet, slik tilfellet delvis er i Birkebeinergata i Hamar i dag.
Opprettholdelse av spor fra Ile/ Langodden til Jernbanemuseet kan gi noe
positiv påvirkning til områdene langs strekningen for friluftslivet og myke
trafikanter, ved at det forhindrer nedbygging av areal i traséen. Traséen vil
også bli ryddet for oppslag, kratt, mm og holdt ved like av jernbaneverket/
Jernbanemuseet. Det vil ikke bli nødvendig å rive boenheter for å realisere
denne løsningen.
Konsekvensen av å opprettholde en forbindelse til Jernbanemuseet fra Ile/
Langodden blir samlet vurdert til å bli marginalt mer negativ, enn om spor blir
fjernet i sin helhet på strekningen.

Kulturmiljø

Ingen registrerte kulturminner i eller i umiddelbar nærhet av trasé. Det er
potensial for funn av ikke kjente automatisk fredete kulturminner på arealer
som er uberørt av moderne tiltak.

Naturmangfold

For naturmangfoldtemaet er dette en god løsning. Tilkoblingen skjer i et
område uten påviste naturverdier, samtidig som opprettholdelse av den
gamle jernbanelinje på strekningen vil medføre at Jernbaneverket fortsatt vil
ha ansvar for å rydde sideterreng og kalksteinsskjæringer på strekningen.
Dette er arealer som vil bli truet av gjengroing dersom strekningen går ut av
bruk og omdisponeres til for eksempel gang- og sykkelveg.

Naturressurser

Tilkoblingen anses å ha små negative konsekvenser for naturressurser. Det
nye sporet ved avgreningen beslaglegger et lite skog- og jordbruksareal.
Ellers påvirker tilkoblingen ikke naturressurser. At dagens jernbanelinje
mellom avgreningen og Jernbanemuseet ikke kan tilbakeføres, har ikke noe
å si for naturressurser siden denne strekningen ikke var foreslått som
kompenserende tiltak.

6.2

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør, Korridor 1, alt 2b

I K1, alternativ 2b er det beskrevet en løsning med tilkobling til nytt spor ved Koigen, slik som omtalt i
kapittel 3.1.1. Sporet kan legges som en del av bygulv/vegareal og eller parkareal, og inngå som en
del av en utvikling av området i Hamar vest. På strekningen langs Nordvikvegen der dagens spor
går i relativ dyp skjæring er vil sporet i større grad måtte opprettholdes som i dag.

Konsekvenser

Felles strekning Koigen – Jernbanemuseet (korridor 1, 2 og 3)

Konsekvenser for vegog trafikk

Avgreningen av nytt spor bør begynne ved km.126.450-126.500 slik at
tiltaket kan føres på vestsiden av ny konstruksjon til nytt dobbeltspor.
Nytt spor får konsekvenser for Bryggavegen ved Koigen og deler av Fv.75
Nordvikvegen fram til sporet påkobles eksisterende spor ved ca. km.127.200.
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Tiltaket vil skjære seg ned i Nordvikvegen nordover for å komme inn på
eksisterende spor og høyde. Ny Bryggaveg må etableres vest for nytt spor.
Reetablering av Nordvikvegen lar seg vanskelig gjøre på grunn av nærføring
til eksisterende bebyggelse. Muligheten for å etablere en gangveg vest for
spor i Nordvikvegen kan kanskje la seg gjøre.

Landskaps- og bybilde

Opprettholdelsen av dagens spor reduserer generelt muligheten til
terrengbearbeiding og lokal tilpasning av traséen. Den nordre delen av
dagens spor som er foreslått opprettholdt ligger i nivå med omgivelsene.
Sporene kan følgelig integreres i ulike overflater uten særskilte tilpasninger.
Dermed innebærer denne delen av tiltaket begrenset omfang for
landskapsbildet.
I beltet langs Nordvikvegen og videre frem til den planskilte krysningen av
Nystuvegen i nord avviker traséen for dagens spor i høyde. Opprettholdelsen
av sporet svekker dermed også det landskapelige potensialet som ligger i
omdanningen av traséen som følge av avviklet jernbanevirksomhet. Dette får
særlig negativt omfang der sporet ligger i dyp skjæring langs Nordvikvegen
omkring Bispegata og i området der sporet ligger på fylling over Vognvegen.
Forutsatt fjerning av KL-master og signalanlegg, og integrering av sporene i
byroms- og gategulv der dette er hensiktsmessig, vil tilkoblingen til
Jernbanemuseet fra sør ha middels negativ konsekvens for
landskapsbildet.
Tilkobling til ringstallen og jernbaneverkstedet på Espern er terrengmessig
utfordrende på grunn av høydeforskjellen til det nye sporet og svekker det
landskapelige potensialet som utløses gjennom utviklingen av området.

Nærmiljø og friluftsliv

Opprettholdelse av dagens spor fra Storhamar til Jernbanemuseet og
nyetablering av en kortere strekning fra Koigen til Bispegata på Storhamar gir
negativ påvirkning til områdene langs strekningen, sett i forhold til om spor
blir fjernet og trasé frigjort til andre formål, som utredet i fagrapporten. Denne
traséen til Jernbanemuseet, vil trolig innebære at noe flere boliger på
Storhamar må innløses og mulig rives, enn om dagens bane legges ned i sin
helhet. Dette fordi det må bygges ny forbindelse til den eldre banen mellom
Koigen og ca. Bispegata parallelt med kulverten til nytt InterCity dobbeltspor.
Det gamle sporet som vil utgjøre forbindelse til Jernbanemuseet vil i svært
liten grad bli brukt til frakt av materiell til museet, og det forutsettes at traséen
kan sambrukes som turveg/ gate. Banen vil likevel representere enn viss
barriere mellom bakenforliggende kvaliteter knyttet til nærmiljø og friluftsliv og
strandlinjen/ Koigen og mellom Kvadraturen og Storhamar/ Domkirkeodden.
Det forutsettes at kjøreledninger og signalanlegg kan fjernes og at spor kan
bygges noe om for å tilpasses flerbruk. Nivået på dagens trasé vil trolig
kunne senkes noe. En slik senkning vil redusere opplevelsen av banen som
barriere og vil kunne gjøre jernbanesporet til en integrert del av gate og
vegsystemet, slik tilfellet delvis er i dag i Birkebeinergata mot muséet.
Opprettholdelse av spor fra Koigen til Jernbanemuseet kan gi noe positiv
påvirkning til områdene langs strekningen for friluftsliv og nærmiljø, ved at
det forhindrer nedbygging av areal i traséen og traséen kan bli en effektiv
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transportåre for myke trafikanter som gir positive opplevelser. Traséen vil
også bli ryddet for oppslag, kratt, m.m. og holdt ved like av jernbaneverket/
Jernbanemuseet.
Konsekvensen av å opprettholde en forbindelse til Jernbanemuseet fra
Koigen blir vurdert til samlet å bli noe mer negativ, enn om spor blir fjernet i
sin helhet på strekningen. Begrunnelsen for dette er at noen flere bosteder
på Storhamar trolig må innløses og rives som følger av tiltaket, enn om
tilkomst til muséet ikke opprettholdes. Samtidig vil den gamle traséen utgjøre
en fin mulighet til å skape en gate i første rekke forbehold myke trafikanter,
men der det er sambruk med tilkomst til muséet.
Tilkomst til Ringstallen vil ha ubetydelig påvirkning på kvaliteter knyttet til
nærmiljø og friluftsliv.

Kulturmiljø

Alternativet blir liggende tett ved SEFRAK-registrerte boliger i Nordvikvegen
og går langs Bispehaugen, men ser ikke ut til å berøre noen av disse fysisk.
Mulig middelaldergrunn på Bispehaugen indikerer potensial for funn av ikke
kjente automatisk fredete kulturminner i grunnen.
Tilkobling til ringstallen: Alternativet berører ikke fysisk ringstallen eller andre
bygninger med kulturhistorisk verdi. Visuelt kan alternativet virke inn på
kulturmiljøet ved at opplevelsesverdien reduseres av enda et spor, som blir
liggende delvis i en annen høyde. Dette oppveies langt på veg av at
områdets jernbanefunksjon bevares/opprettholdes. Videre bearbeiding av
dette alternativet bør skje i tett samarbeid med kulturminnemyndighetene,
slik at det på best mulig måte tilpasses de kulturhistoriske verdiene.

Naturmangfold

En god løsning for naturmangfoldtemaet, da det også her (Storhamar) er
artsrike kalksteinsskjæringer og sideterreng med grunnlendt kalkmark som
ellers ville blitt truet av gjengroing.

Naturressurser

Tilkoblingen anses ikke å ha konsekvenser for naturressurser.
Grunnvannsbrønnene langs det nye sporet påvirkes ikke i større grad enn
ved alternativet uten tilkoblingen. Andre naturressurser finnes ikke i direkte
tilknytning til tilkoblingen.

6.3

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør, Korridor 1, alt 3b

I K1, alt 3b er den mest aktuelle løsningen å knytte seg til spor inne på Hamar stasjon og legge
traseen på utsiden av fyllingen mot Koigen, se omtale i kapittel 3.2.1. En annen mulighet er vist ved
å legge sporet rundt Hamarbukta tilnærmet i samme trase som i dag. Videre vestover fra Koigen er
løsningen den samme som i alt 2b over.
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Konsekvenser

Trasé vest for fylling over Åkersvika, korridor 1, alt 3b

By- og
tettstedsutvikling
Konsekvenser for vegog trafikk

Utover Bryggavegen som er omtalt i alt. K1-2b blir vegen ut til Tjuvholmen
også berørt av nytt museumsspor. Løsning for vegadkomst til Tjuvholmen er
omtalt i hovedplanarbeidet.
For hovedløsningen er det skissert to alternativer. Sporet legges enten på
innsiden eller utsiden av vegen til Tjuvholmen som er tenkt over og rundt
kulverten, ref. kap. 3.2,1.
Sporløsningen på utsiden av vegen på fyllingen kan legges i tilnærmet
samme høyde om foreslått gangveg men på østsiden av gangvegen, slik at
gangvegen blir ytterst mot vann. I dette alternativet blir det en plankryssing
med vegen til Tjuvholmen
Sporløsningen som legges på innsiden av vegen må da gå i kulvert under
foreslått veg ut til Tjuvholmen på grunn av høydeforskjeller mellom
musesumsspor og foreslått veg. Man vil da få en kulvertåpning nord i
Hamarbukta med forslått høyde som oppfyllingen nord i bukta.
Begge disse løsningene kan koble seg inn på eksisterende spor ved Koigen /
Bryggeriet.
Varianten med å legge nytt museumspor inn og rundt Hamarbukta i
tilnærmet som samme trase som dagens spor (ref. kap. 3.2.2) medfører
konsekvenser for Bryggavegen og Tjuvholmvegen. I denne løsningen bør
spor senkes i forhold i dagens høyder i Hamarbukta for ikke å skape en
barrierevirkning fra sentrumsgatene. Denne sporløsningen medfører en
planovergang med ny foreslått Tjuvholmvegen rundt og over ny
dobbeltsporkulvert. Denne løsningen kan kobles inn på eksisterende spor
ved Koigen / Bryggeriet.

Landskaps- og bybilde

Alternativet omfatter en avgrening av et spor fra stasjonsområdet sør for
Hamarbukta. Sporet legges langs med vegen som er planlagt til Tjuvholmen
og kan integreres i ulike overflater. Forutsatt at løsningen ikke krever
vertikale strukturer, som KL-master, innebærer denne delen av tiltaket
begrenset omfang for landskapsbildet.
Avgreningen kobles videre til eksisterende spor ved Koigen. Herfra er det
landskapelige utgangspunktet er noe bedre enn for alternativ K1-2b, fordi
nytt spor ligger i tunnel i alternativ K1 3b. Vurderingen av tilkoblingen til
Jernbanemuseet fra sør er likevel prinsipielt tilsvarende vurdering som for
alternativ K1-2b i den nordlige delen der dagens spor opprettholdes. Samlet
sett vurderes alternativet å ha middels negativ konsekvens for
landskapsbildet.
Det skapes her en linjebarriere ved den nye strandkanten. Ettersom nytt
spor ligger omtrent i nivå med eksisterende sporanlegg, kan tilkobling til
ringstallen og jernbaneverkstedet på Espern skje uten særskilte tilpasninger
og innebærer således svært begrenset omfang for landskapsbildet.
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Nærmiljø og friluftsliv

Tilkobling til Jernbanemuseet fra jernbanestasjonen ved dette alternativet, vil
gi omtrent samme påvirkning på kvaliteter knyttet til nærmiljø og friluftsliv fra
området Koigen til muséet, som løsning ved alternativ K1-2, men vil ikke føre
til ytterligere innløsing av bosteder, i forhold til det som må innløses ved
bygging av dobbeltsporet.
På strekningen fra jernbanestasjonen til Koigen vil løsningen med trasé vest
for dobbeltsporet gi gode muligheter for formgiving av en sportrasé som i
første rekke vil være turveg og integrert del av strandparken. Løsningen vil
ikke gi negativ påvirkning på kvaliteter knyttet til friluftsliv og nærmiljø på
denne strekningen.
I alternativ løsning følger tilkomst til muséet i stor grad dagens
jernbanetraséé nordøst for InterCity dobbeltsporet fra jernbanestasjonen og
gjennom Koigen, men med noe omlegging og ombygging. En slik omlegging
vil på linje med løsning vest for dobbeltsporet gi mulighet for en trasé med
sambruk som er godt integrert i byplanen og parkområdet.

Kulturmiljø

Alternativ med hovedløsning vest for fylling kan vi ikke se virker inn på
registrerte kulturminner. Det integrerer gammelt og nytt ved at
museumssporet føres over den nye konstruksjonen. Dette kan vurderes
både som en negativt og positiv effekt.
Alternativ med variant rundt Hamarbukta vil ikke virke direkte inn på
kulturminner. De korte nye strekningene avviker i liten grad fra eksisterende
spor. Med denne løsningen vil imidlertid det både bli liggende et spor rundt
Hamarbukta og det kommer et nytt over bukta. Gevinsten som sanering av
eksisterende linje kunne gitt for Hamars opprinnelige byplan og beliggenhet
tett ved sjølinjen forsvinner med dette alternativet.
Tilkobling til ringstallen: blir i prinsippet som alternativ 2b. Muligens marginalt
bedre siden høydeforskjellene mellom eksisterende og nytt spor er mindre i
alternativ 3b.

Naturmangfold

Ytterligere bygging ut i Mjøsa i Hamarbukta gjør denne løsningen noe mer
negativ for naturmangfold, men også her vil bruk av eksisterende spor fra
Koigen og nordover være positivt.
Varianten rundt Hamarbukta er en bedre løsning for naturmangfoldtemaet,
med mindre utfyllinger i Mjøsa og bruk av eksisterende spor også mellom
dagens stasjon og Koigen (hvor det finnes en rødlistet planteart langs
dagens spor).

Naturressurser

Tilkoblingen anses å ha små negative konsekvenser for naturressurser.
Fyllingen i Hamarbukta betyr et større arealbeslag av Mjøsa. Tilkoblingen
påvirker ikke andre naturressurser.
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6.4

Tilkobling til Jernbanemuseet fra sør, Korridor 2 og 3

I disse alternativene er det beskrevet mulighet for en avgrening fra nytt spor i området ved
Åkersvika/ Espern, se kapittel 4.1.1, 4.1.2 og 5.1. Fra avgreningen må det ligge et spor gjennom
dagens stasjonsområde videre i dagens trasé rundt Hamarbukta, og videre vestover fra Koigen i
dagens trase som i de andre alternativene. Både gjennom dagens stasjonsområde, rundt
Hamarbukta og videre vestover kan sporet legges integrert i bygulv/vegareal og eller parkareal, og
inngå som en del av en utvikling av området. På strekningen langs Nordvikvegen der dagens spor
går i relativ dyp skjæring vil sporet i større grad måtte opprettholdes som i dag.

Konsekvenser
By- og
tettstedsutvikling

Konsekvenser for vegog trafikk

Disse løsningene gir ingen konsekvenser for eksisterende vegnett. For
mulighet 1 (ref., kap. 4.1.1) kan sporløsningen påvirke eventuell fremtidig
gangvegsystem mellom Espern-området og Vikingskipet. Men dette må
avklares i senere faser.
Både mulighet 1, mulighet 2 (ref. kap. 4.1.2) og tilkobling for K3 kan legge
begrensninger for eventuelle utviklingspotensialet på eksisterende
stasjonsområde hvis et spor må ble liggende her.

Landskaps- og bybilde

Felles for alle alternativer i korridorene 2 midt og 3 øst
Alle alternativer for korridorene 2 midt og 3 øst omfatter opprettholdelse av
ett av dagens spor gjennom Espern. Sporet må integreres i den fremtidige
byutviklingen i området. Denne delen av tiltaket innebærer dermed et noe
svekket landskapelig potensial, men høydeforskjellene i området tilsier at
reduksjonen er begrenset. Forutsatt at løsningen ikke krever vertikale
strukturer, som KL-master, innebærer denne delen av tiltaket å ha begrenset
omfang for landskapsbildet.
Alle alternativene omfatter også at dagens jernbanespor fremdeles vil ligge
på fylling forbi Hamarbukta. Dette innebærer en videreføring av en visuell
barriere og en oppdemming av landformen. Det er en utfordring å integrere
sporet i fremtidig byforming uten å bryte med den opprinnelige landformen.
Denne delen av tiltaket bidrar dermed til å svekke det landskapelige
potensialet som anses som særskilt verdifullt ved valg av korridor 2 midt og 3
øst, og trekker derfor vurderingen kraftig ned.
Fra Koigen og nordover, hvor dagens spor opprettholdes, er vurderingen av
tilkoblingen til Jernbanemuseet fra sør prinsipielt tilsvarende som for
alternativene til korridor 1 vest.
Korridor 2 midt – Mulighet 1 fra Åkersvika
Alternativet omfatter en avgrening av nytt spor på bru fra Åkersvika. Denne
delen av tiltaket innebærer en forsterket visuell barrierevirkning i den
nordligste kryssingen av Åkersvika. Utstrekningen og omfanget av denne
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delen av tiltaket er imidlertid begrenset.
Samlet sett, og da med særlig vekt på videreføringen av sporet forbi
Hamarbukta, vurderes alternativet å ha stor negativ konsekvens for
landskapsbildet.
Korridor 2 midt – Mulighet 2 fra Espern
Alternativet omfatter en avgrening av nytt spor fra et lavtliggende punkt med
stor høydeforskjell til omgivelsene. Forbindelsen mellom nytt og eksisterende
spor vil dermed ligge nedsenket i forhold til omkringliggende terreng forbi
Espern og omfatter et brudd i landformen. Dette alternativet er dermed
mindre heldig for landskapsbildet enn «mulighet 1 fra Akersvika».
Samlet sett, og da med særlig vekt på videreføringen av sporet forbi
Hamarbukta, vurderes alternativet å ha stor negativ konsekvens for
landskapsbildet.
Korridor 3 øst
Alternativet omfatter en avgrening av nytt spor over på eksisterende fylling i
Åkersvika og videreføring av ett av dagens spor gjennom Espernområdet.
Denne delen av tiltaket svekker det landskapelige potensialet noe, men i
svært begrenset grad.
Samlet sett, og da med særlig vekt på videreføringen av sporet forbi
Hamarbukta, vurderes alternativet å ha stor negativ konsekvens for
landskapsbildet.
Ettersom nytt spor ligger omtrent i nivå med eksisterende sporanlegg, kan
tilkobling til ringstallen og jernbaneverkstedet på Espern skje uten særskilte
tilpasninger og innebærer således svært begrenset omfang for
landskapsbildet.

Nærmiljø og friluftsliv

Opprettholdelse av dagens spor fra Espern til Jernbanemuséet gir noe
negativ påvirkning til områdene langs strekningen, sett i forhold til om spor
ble fjernet og trasé frigjort til andre formål, som utredet i fagrapporten. Det vil
være noe negativt for nærmiljø og friluftsliv at deler av fredede bygg på
jernbanetomta på Espern må rives, fordi kulturmiljø forringes.
Det gamle sporet som vil utgjøre forbindelse til Jernbanemuseet vil i svært
liten grad bli brukt til frakt av materiell til museet, og det forutsettes at traséen
kan sambrukes som turveg/ gate. Banen vil likevel representere enn viss
barriere mellom bakenforliggende kvaliteter knyttet til nærmiljø og friluftsliv og
strandlinjen/ Koigen og mellom Kvadraturen og Storhamar/ Domkirkeodden.
Det forutsettes at kjøreledninger og signalanlegg kan fjernes og at spor kan
bygges noe om for å tilpasses flerbruk. Nivået på dagens trasé vil trolig
kunne senkes noe. En slik senkning vil redusere opplevelsen av banen som
barriere og vil kunne gjøre jernbanesporet til en integrert del av gate og
vegsystemet, slik tilfellet delvis er i Birkebeinergata mot muséet i dag.
Opprettholdelse av spor fra Espern til Jernbanemuseet kan gi noe positiv
påvirkning for friluftslivet og nærmiljøet, ved at det forhindrer nedbygging av
areal i traséen og ved at traséen vil kunne bli en effektiv transportåre for
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myke trafikanter. Traséen vil også trolig bli ryddet for oppslag, kratt, m.m. og
holdt ved like av Jernbaneverket/ Jernbanemuseet.
Konsekvensen av å opprettholde en forbindelse til Jernbanemuseet fra
Espern blir vurdert til å bli marginalt mer negativ, enn om spor blir fjernet i sin
helhet på strekningen. Begrunnelsen for dette er at deler av vernede
jernbanebygg på Espern trolig må rives som følger av tiltaket. Samtidig vil
den gamle traséen utgjøre en fin mulighet til å skape en gate i første rekke
forbehold myke trafikanter, men der det er sambruk med tilkomst til muséet,
samt at «spor» etter den opprinnelige jernbanen beholdes som del av
kulturmiljø og opplevelsen av bybildet.
Tilkomst til Ringstallen vil ha marginal påvirkning på kvaliteter knyttet til
nærmiljø og friluftsliv. Tilkomst til Ringstallen gir noe mer negative påvirkning
ved valg av alternativ til dobbeltspor i korridor 2, enn i korridor 3.

Kulturmiljø

K2 Mulighet 1: alternativet krever at deler av kulturmiljøet Espern blir fysisk
berørt. Dette gir stor negativ effekt og konsekvens.
K2 Mulighet 2: alternativet berører ikke fysisk noen verneverdige eller fredete
bygg. Dette er positivt.
K2 Tilkobling til ringstallen: Det er positivt at det er mulig med en påkobling,
men alternativet ligger svært nær ringstallen.
K3 Øst: Alternativet har ingen innvirkning på kulturminner

Naturmangfold

K2: For naturmangfoldtemaet er mulighet 2 i korridor 2 klart å foretrekke, da
mulighet 1 gir ytterligere noe utfylling i Ramsarområdet i Åkersvika.
K3: Denne løsningen forventes å ha små negative konsekvenser for
naturmangfold. Avgreiningen går over på eksisterende fylling uten at det i
praksis vil innebære nye utfyllinger i Åkersvika. Men et aktuelt avbøtende
tiltak er å fjerne eksisterende fylling på strekningen, for å gjenskape
gruntvannsområder og mudderbanker, noe som da ikke blir mulig på denne
delen.

Naturressurser

Tilkoblingen anses å ha små negative konsekvenser for naturressurser. Det
ekstra sporet over brua i Åkersvika betyr et større arealbeslag av Mjøsa.
Tilkoblingen påvirker ikke andre naturressurser.
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7 OPPSUMMERING
Dette notat er et grunnlag for videre prosess med avklaring av Jernbanemuseets og ringstallens
tilknytting til jernbanenettet. Notatet beskriver tekniske muligheter og en enkel vurdering av
konsekvenser for tilknytting i de ulike alternativene.
I alle alternativene er det mulig å opprettholde en tilknytting nordfra, med avgrening fra nytt spor ved
kryssingen av E6 sør for Brumunddal. Det er imidlertid flere betenkeligheter med en slik løsning:
Den gir ingen god løsning for bruk av eksisterende trase til framtidig gang- og sykkelveg
Den opprettholder deler av barrierevirkningen som dages bane innebærer
Det blir en dyr løsning både ved etablering og drift, med stort behov for vedlikehold
Tilknytting sørfra er også mulig i alle alternativ, men med ulik kompleksitet. Løsningen i korridor 2
anses mer komplisert enn i de andre alternativene. Potensiale for utvikling i områdene nordover fra
Hamarbukta må sees opp mot fordelene en eventuell tilknytning til Jernbanemuseet har. Dette
gjelder alle korridorer.
Tilknytting til Jernbaneverkstedet er mulig i alle alternativ, mens tilknytting til Ringstallen ikke anses
mulig i korridor 2.
I dette notatet er det gjort en enkel vurdering av ikke-prissatte konsekvenser av ulike tilknyttinger til
Jernbanemuseet. Vurderingene er gjort under forutsetning av at kjøreledningsanlegg og
signalanlegg langs eksisterende bane fjernes:
Det er identifisert noen negative konsekvenser av en tilknytting til Jernbanemuseet fra nord,
særlig knyttet til potensialet for landskapsbildet, og nærmiljø/friluftsliv ved at mulighet for gangog sykkelveg reduseres. Denne løsningen er lik for alle alternativene i Hamar.
Vurderingene viser at de ikke-prissatte konsekvensene ved å legge en tilknytting til
Jernbanemuseet fra sør er noe mer negative enn om en velger løsningen fra nord.
Ved en tilknytting fra sør er det vurdert at de negative konsekvensene av å opprettholde
sportilknytting er noe større i korridor 2 og 3 enn i korridor 1. Særlig oppfattes konsekvensen av
å opprettholde eksisterende spor rundt Hamarbukta som negativt for K2 og K3, spesielt for
landskaps- og bybildet.
I alle alternativene vil det være utfordrende å integrere museumsspor fra sør med den ønskede
byutviklingen i området banen skal gjennom.

Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke vurdert i denne omgang. For å gi et godt overslag av
kostnadene må det gjøres en nærmere vurdering av hvor store deler av eksisterende spor som kan
beholdes. Det må også vurderes hvor mye som må legges om for å integrere sporet i park og
gategrunn. For enkelte alternativ må kryssingspunkter med veger og ny bane prosjekteres mer
detaljert.
Driftskostnader knyttet til en sportilknytting til Jernbanemuseet vil i stor grad avhenge av den
samlede lengden av sportilknyttingen, og være høyest for de løsningene som har lengst samlet spor.
Spor integrert i gate og parkgrunn vi også øke vedlikeholdsbehovet og dermed driftskostnader
Det er vurdert at det er mulig å bygge tilkomst til Jernbanemuseet ved alle alternativ gjennom
Hamar, men at det vil innebære store kostnader og vesentlige ulemper knyttet til landskapsbilde,
bybilde og muligheter for byutvikling. Det anses at løsning for tilknytting til Jernbanemuseet ikke vil
ha vesentlig betydning for valg av hovedalternativ for dobbeltspor gjennom Hamar. Videre
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planlegging av eventuell tilknytning bør derfor utstå til valg av hovedalternativ er gjort, slik at
nærmere detaljering av tekniske løsninger og utredning av konsekvenser kan skje på
reguleringsplannivå. Basert på en slik nærmere vurdering kan en ta avgjørelse om-, og i tilfelle
hvordan en sportilknytting til Jernbanemuseet skal videreføres
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